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Sammanfattning

samordningansvarsfördelning,utredabestår iUtredningsuppdraget att
ochinnehåll ikapitalmarknadsstatistiken översamtfinansiering seoch av

direktiven görasenligtskallUtredningenstatistik.dennaförprinciper
Finans-till1992-01-20skrivelseFinansinspektionensbakgrundmot av

propositioniförslagenkapitalmarknadsstatistiken samtdepartementet om
samordning.ochfinansieringstatistikensstatligaden199293:101 om

svenskadenpåavregleringenkonsekvensernabeaktasskallVidare av
ökadföljdtillställsstatistikenpåkravoch de avkreditmarknaden som

förinomintegrationfinansiellpågåendeoch rameninternationalisering
i EG.medlemskapeventuelltochEES-avtalet ett

deninnehållet ibeskrivninginnehållerkapitelförstaBetänkandets aven
kapitalmarknadssta-Benämningenkapitalmarknadsstatistiken.nuvarande

statistik.för dennauttryckrättvisandeheltoch intesnävttistik är ett
kapitalmark-enbartinteutvecklingenochtillståndetspeglarStatistiken

påbeteckninglämpligareEnfinansiellahela det systemet.inaden utan
idärför valthartinansmarknadsstatistik. Jag attstatistikgren ärdenna

finansmarknads-officiellaterminologi. Dendennaanvändabetänkandet
ekonomiskadenallmänhetens,fyllaskallbasstatistikenstatistiken

innefattaskallstatistikbehov. Begreppetforskningensochpolitikens
utvecklingen,strukturelladenanalysföruppgiftermakroekonomiska av

drifts-karaktärenharföretagsnivâ,statistik påmedan avmerasom
publiceringdärförmening börminEnligtingå.skall avstatistik, inte

officiellauppgift för deninteinstitutenskildastatistiska data vara enom
statistiken.

ochinstitutinstrument,finansiellarörandebasstatistikBehovet av
informationmakroekonomiskolika formerfrämst ommarknader avavser

olikaanalyssådantpå sättsammanställd attpriser,och ett avvolymer
källa förviktigFinansräkenskapema utgörmöjliggörs.delmarknader en

förkvalitetshöjningbehovi attanalysmakroekonomisk är av enmen
underlag.tillfredställandeutgöra ett
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De krav från internationella organisationer, ställs på statistisksom
information från Finansinspektionen, Riksbanken och SCB, redan i dagär
mycket omfattande. De kommer sannolikt också Öka följdatt som en av

kommande EG-medlemskap och bildandet den europeiska monetäraett av
unionen. Statistiksamarbetet i EG på det finansiella området sker främst
inom och Centralbankschefskommittén.Eurostat De internationella
kraven statistik kommer troligen bli betydligt långtgående änatt mer
de krav på officiell statistik, jag framför i detta betänkande.som
Statistikproduktionen vid BIS, OECD, m.fl.Eurostat, IMF organisationer
sker på mycket detaljerad nivå.en

Finansinspektionen förhar i dag den officiella svenskaansvaret
statistiken rörande finansiella institut och marknader. Inspektionen utövar
detta dels finansräkenskapernabeställare och antalettansvar som av
statistikprodukter avseende kredit- och aktiemarknadema, där SCB är
producent, dels själv producera statistik rörande försäkrings-attgenom
verksamhet. Också Riksbanken producerar mängd statistikstoren om
finansmarknaderna. statistikDelar denna publiceras i Riksbankensav
årsbok och kvartalstidskrift, medan andra uppgifter offentliggörs i
allmänhet månadsvis i tabellform. Statistikproduktionen motiveras av
Riksbankens informationsbehov för penning- och valutapolitiken, men
dessutom omfattande rapportering till internationellaav en organ.

En översiktlig genomgång har gjorts hur produktionen finansiellav av
statistik organiserad särskilt nordiskai andra länder, de länderna.är En
slutsats genomgången det inte går peka modell, förär att att utav en

och produktion,arbetsfördelning i denna generelltäransvars- som
överlägsen. Skillnaderna länder har oftamellan olika historiska förkla-
ringar, och utifrån sina förutsättningarvarje enskilt land måste avgöra
hur finansiell statistik framställas.bäst kan

I betänkandets avslutande kapitel mina överväganden ochpresenteras
förslag. Vad gäller innehållet i den officiella finansmarknadsstatistiken
föreslås:

aggregerade statistiska uppgifter penningmarknads- ochöveratt
obligationsräntor publicerasvalutakurser månadsvis,samt
bankernas genomsnittliga in- och utlåningsräntor publicerasatt
kvartalsvis,
aggregerade volymuppgifter, avseende penningmängdlikviditet, in-att
och utlåningsvolymer kreditinstitut emissioneri räntebä-samt av
rande månadsvis,värdepapper publiceras
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sektorersolikapubliceras översammanställningarkvartalsvisaatt
värdepapper,räntebärandeinnehav av

försäkringsforiner,fördelad påförsäkringsverksamhetstatistik överatt
kvartalsvis,publicerasplaceringarförsäkringsbolagensöversamt

årsvis,publicerasbörsaktieägandetstatistik överatt
inlåningbankernasstatistikstorleksfördelad över samtbransch- ochatt

utlåninglånefondemasstatligaoch deinstitutensfinansiellade
kvartalsvis,publiceras

finans-kvartalsvis förbalansstatistikochårligbokslutsstatistikatt
i institutgrupper,lämplig indelningmedpublicerasinstitut,iella

årsvis, ochkvartals-såväl attproducerasfinansräkenskaper somatt
kvalitet.räkenskapemashöjaförinpersonalresurser sättsökade att

iinnehålletdetaljerad görsöversynföreslår vidareJag avatt meraen
medkraven,deresultatrapportema närochbalans- externaframförallt
ochinom Eurostatarbetetredovisningsdirektiv ochEG:sanledning av

metoder kunnaocksåDå börklarnat.harCentralbankschefskommittén,
derivat.finansiellaförmarknadernabelysningstatistiskutvecklas för av

kan konsta-finansmarknadsstatistikenföransvarfrâgangällerdetNär
int-harRiksbanken och SCBFinansinspektionen ettsåvälteras att som

samordnadolika Enformulerat sätt.statistiken,i änomresse
omfattandemyndigheternastillmed hänsynnödvändigdatainsamling är

och till kravenmarknadsbevakningtillsyn ochinformationsbehov för
Även önskvärtdetuppgiftsläinnarna.förmerarbeteundvika voreomatt

finansmarknadsstatistiken,officiellahela denhuvudman förmed anseren
innebärMitt förslaguppdelningförjag flera skäl talar ansvaret.att aven

Finansinspektio-delas mellanfinansmarknadsstatistikenföratt ansvaret
följande:enligtRiksbanken och SCBnen,

verksamhet,anslagsñnansieradesininomcentralbyrån bör,Statistiska
delfinansräkenskapemasammanställningför avsom enavansvara

nationalräkenskapssystemet.

ochproduceraverksamhet,i sinledRiksbanken bör, ett egensom
penning-valutakurser,betalningsbalans,rörandepublicera statistik

och utlåningsräntor,in-bankernasobligationsräntor,marknads- och
fi-inklusivevärdepappersmarknadema,placeringarochemissioner

finansiella institut,balansuppgifter föraggregeradenansiella derivat, samt
produktion ochi dennaKontinuitetenförsäkringsbolag.dock inte
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primärstatistik bör säkrasfinansräkenskapernas försörjning med genom
formmellan Riksbanken och SCB eller fast åtagande iavtal ettett annan

från Riksbankens sida.

förñnansinspektionen bör, beställarmyndighet, statistikansvarasom
sektorfördeladerörande försäkringsverksamhet, börsaktieägande och in-

utlåningsstockar årlig bokslutsstatistik för finansiella institut.och samt

enda för insamling,varje statistikprodukt bör myndighetFör en svara
för uppgifter.bearbetning och i de flesta fall publicering Dubbel-även av

kan då minimeras, liksom uppgiftsläm-arbetet mellan myndigheterna
sammanställa underliggande Respektivearbete med rapporter.attnarnas

för möjliggöra effektivmyndighets datasystem måste byggas ut att en
överföring information från uppgiftslämnarna och mellan myndig-av

myndigheterna nöd-väl fungerande samordning mellanheterna. En är
förvändig, föreslår arbetet i den nuvarande Styrgruppenoch jag att

vidareutvecklas med Finansinspektionenkapitalmarknadsstatistik som
huvudman.

Tillobetydliga kostnadsbesparingar. del harFörslagen innebär icke en
publicering, främst för-detta mindre omfattandemedgöraatt genomen

publiceras iuppgifter enskilda institut inte längre skall denslaget att om
betydelsefullt från kostnadssynpunktofficiella statistiken. din...,Mer är att

medförföreslagna arbetsfördelningen mellan Riksbanken och SCBden at
undviks. Resursbesparingaromfattande dubblering arbetsuppgifteren av

kontroll primär-fråga registrering ochuppkommer, framförallt i avom
publicering. föreslagna ordningenuppgifter också i fråga Denmen om

för varje statistikproduktuppgiftsinsamlareproducentmed endaen --
uppgiftslämnarnaresursbesparingar förbör också medföra attgenom

uppgifter förenklas.kontrollen lämnadeav
kostnaden förstatistikproduktion ochNär det gäller Riksbankens

väsentligåtagandet inte innebära någondenna det föreslagnaavses
statistikproduktion föromfatta endast sådanförändring. Det skall som

verksamheten.nödvändig del den DetRiksbanken utgör egnaen av
från för denna statistikingen ersättning skall utgå SCBbetyder också, att

kan uppkomma.för sådana merkostnaderutom som
produktionbetydande del SCB:sFörslaget innebär vidare att aven av

anslagsfinansieras SCB:s budget. Detfinansmarknadsstatistik måste över
finansräkenskaperna, där jag ocksåfrämst sammanställningengäller av

kvalitet ochi syfte höja räkenskapernasföreslår ökade resursinsatser att
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Kostnadernaârsräkenskapema.kvartals- ochmellanjämförbarhetenöka
föreslåsvilken SCBfmansmarknadsstatistik, förproduktionför den av

år.kronormiljoneruppgår till 4 percaansvara,
Finansinspek-föreslårjagstatistikendelför den attKostnaden somav

börsak-statistikstockstatistik, övernämligenför,skalltionen ansvara
försäkringsverksam-statistikbokslutsstatistik övertieägande, årlig samt

delår. Dennamiljoner kronorätill 4 5uppskattaskanhet, avper
enligtñnansmarknadsstatistiken kommerofficielladenkostnaden för

Finansin-ñnansinstituten viabelastafortsättningeniförslaget även att
budget.spektionens





1071993:SOU

ochKreditmarknaden1

kapitalmarknadsstatistiken

marknaderFinansiella1.1

Ut-rad olika sätt.beskrivaskanmarknadernafinansiella enDe
svåraregjort det allthar1980-taletunderavregleringeneftervecklingen

helhet harMarknadenfrånmarknad somavgränsa arman.enatt en
Kretsenharvolymökning ägtomfattandeoch avutvecklats rum.en

utbudsamtidigt störreaktörerhar vidgats, ettoch avinstitut som
haft långtidigareVärdepapperförfinats.successivt eninstrument som

löptider.med kortaemitteraskunnatocksåårunderharlöptid senare
harvärdepapperstandardiseradeförandrahandsmarknaderEffektiva

kapitalrörelsemaockså överökadevalutaavregleringenEfterutvecklats.
blivit alltkapitaletnationelladetinneburitharvilket merattgränserna,

konturlöst.
penningmarkna-marknad,i kortdelasbrukarKreditmarknaden enupp

kreditmarknadenVid sidanobligationsmarknaden.och längre,den, aven
Pâ dessaför aktier.riskkapitalmarknadenviakapitaltillförs också

aktöreroch övrigainstitutenrad olika instrumentfinnsmarknader somen
värdepapper,olika formerkaraktäriseraskanhandlar med. Dessa avsom

skerderivathandeldengrunden förvidareskuldbevis De utgör sometc.
derivatin-medhandelnGenomoptioner,form terminer,i etc.swapparav

visst värdepap-medförenaderiskerspridningmöjliggörs ettstrument av
persinnehav.

huvud-sammanfattas ifunktion kanfinansiella treDet systemets
uppgifter.

sammanföraekonominsparande iomfördela1 att sparareatt genom
demkreditflödenför effektivasörjainvesterareoch attsamt

emellan,
betalnings-fungerandevälmedverka iochlikviditet2 skapaatt en

medelsförsörjning,
osäkerhet.risktagande ochoch utjämna3 hanteraatt
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För säkerställa det finansiella funktion och effektivitetatt systemets
kringgärdas verksamheter relativt långtgåendepå dessa marknader enav
lagstiftning, samtidigt det i princip krävs tillstånd från regeringensom
eller Finansinspektionen för driva finansiell verksamhet. Denatt
verksamhet finansiellabedrivs de marknaderna står under tillsynsom

Finansinspektionen.av
finansiella utveckling 1980-taletDet under har kommitsystemets att

väsentligt öka de krav ställs information olika marknader,som om
aktörer, instrument, priser.volymer och Mot bakgrund det finansiellaav

betydelse för hela ekonomins funktionssätt det viktigtärsystemets att
präglas god genomlysning. Aktörerna på marknaden,systemet av en

allmänheten, myndigheterna m.fl. bör fortlöpande tillgångha till
information underlag för analys de finansiella marknaderna.som av

1.2 Statistik finansiella marknaderöver

Statistikens betydelse i dagens samhälle kan knappast överskattas.
Statistiska uppgifter förekommer på alla nivåer och områdensnart sagt

planerings- beslutsunderlag. betydelse faktaunderlagoch Desssom som
för informationekonomisk politik, samhällsdebatt, forskning och allmän

också mycketår stor.
användningDå behov och statistik skall belysas kan uppdelningenav

mellan s.k. driftsstatistik och statistik allmänt intresse. förraDengöras av
erfordras vid verksamheter planering, beslut,styrning t.ex.av som
uppföljning, analys, utvärdering och tillsyn. Ett kännetecken är attannat

i intresset företag,för driftsstatistik begränsas till enskilda branscher,
myndigheter individer. Behov och användningsområde såledeseller är
framförallt specifikt. Statistik skall tillgodose allmäntinternt eller ettsom
intresse följande basstatistik.information benämns i detav

åtskilliga förekommer såväl driftsstatistikInom verksamhetsområden
basstatistik. gäller också de finansiella marknaderna. BankerDettasom
andra finansiella institut liksom icke-finansiella företag beroendeoch är

statistiska uppgifter för planering, beslut och uppföljning. Myndigheterav
uppgift valutamarknaden,med övervaka utvecklingen på kredit- ochatt

liknandeFinansinspektionen och Riksbanken, har i flera fallt.ex.som
behov. Olika finansiella tillgångar och skulder derassektorers samt

förutveckling, liksom valutakurser har betydelse denräntor, m.m.,
därför också viktigt underlagekonomiska utvecklingen i och utgörstort
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obetydligframtiden. inteEnmakroekonomiska bedömningarvid t.ex. av
för framställningockså nödvändigstatistikenfinansielladel den är avav

nationalräkenskapema.statistik, t.ex.annan
regeringensdefinierades ikapitalmarknadsstatistikBegreppet pro-

ochstatistiken Bank-för198687: 100, då övertogsposition ansvaret av
utredning.direktiven till dennaiFörsäkringsinspektionema, och senast

densyftar emellertid främstkapitalmarknadsstatistikDefinitionen av
Kapitalmarknadsstatistiken består enligtför.skalldel staten ansvarasom

direktiven av

tillgångar, skulder ochbalansersammanställningar över egetav-
kapital,
årlig resultatstatistik,-
börsaktieägarstatistik.-

kvartalsvisa eller årsvisa uppgifteromfattar månatliga,Statistiken om
sektorfördelade in- ochskulder, kreditinstitutensinstitutens tillgångar och

uppgifter försäkringsbolagensnyutlåning, kvartalsvisautlåning, om
upplåning, statsskulden, vissaAP-fondens placeringar ochplaceringar,

sammanställs publicerasStatistiken ochoch valutaflödenräntor m.m.
uppgifter banker ochaggregerad nivå,huvudsakligen på övermen

instituts nivå.redovisas också på enskildaförsäkringsbolag större
vilkaockså finansräkenskapema,Till kapitalmarknadsstatistiken hör

utgiftskonton datainkomst- och mednationalräkenskapemaskompletterar
National- och finansräkenskapemafinansiella tillgångar och skulder.över

Följandebygger of National Accounts SNA.på FN:s A System
finanssektom: Riks-företag finansräkenskapemas definitioningår i av

finansbolag,banken, understödsföreningar,banker, försäkringsbolag och
värdepappersbolag, värdepappers-mellarihandsinstitut, investmentbolag,

användsfonder postgirot. det följandeoch fondbolag I ävensamt
finansbolag och mellan-kreditinstitut vilket omfattar banker,begreppet

handsinstitut.
kapitalmarknadsstatistik har under årensDen nuvarande definitionen av

finansräkenskapema.uppbyggnadlopp vuxit fram i takt med SCB:s av
förInnehållet de varit underlaghar också styrts rapporter somav

definierattillsynsverksamhet. sålunda inte strikt iBegreppet ärär utan
driftsstatistik enskilda finansiella institutdag samlingsnamn för såväl över
exempelvis finansräkenskapema.basstatistik i form Densom nuvar-av

centrala uppgifterande kapitalmarknadsstatistiken saknar dessutom såsom
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det i publikationemaaktieindex, valutakurser även överräntor, mm., om
enstaka sådana uppgifter.kvartalsvisa finansräkenskaper finns

kapitalmarknadsstatistik och inte heltBenämningen är snävtett
statistik omfattas dess definition.rättvisande uttryck för den som av

enbart utvecklingen på kapitalmarknadenStatistiken speglar inte utan
lämpligare beteckningdet finansiella Enutvecklingen i hela systemet.

finansmarknadsstatistik. Utredningen kommer i detstatistikgrendenna är
följande använda detta begrepp.att

syfta vad skallfinansmarknadsstatistik bör,Begreppet utan att som
statistikföretag, omfatta såvälpubliceras eller privata överstatenav

skulderinstitutgruppers tillgångar ochenskilda finansiella instituts och
utveckling. Vidare bör i begreppetstatistik olika delmarknadersöversom

instrument och slutligenavseende finansiellainnefattas prisstatistikäven
Betalningsbalansens kapitaldelbetalningsbalansen.också statistik över

valutainflödenutlandstransaktioner ivisar ändamâlsfördelade termer av
finansräkenskapema visar utlandstrans-och valutautflöden, medan

utlandsupplåning och placeringar.i form olika sektorersaktionerna av
finansmarknadsstatistikenföljande avsnitt redovisas vilken delI somav

statistik.betraktas basstatistik eller officiellbör som

ñnansmarknadsstatistikOfficiell1.3

Övergripande definition1.3. l

ochstatliga statistikens finansiering1990 års statistikutredning denl om
hänföras tillföljande sju kriterier för vad börsamordning somanges

statistik:basstatistik eller officiell

förordning, instruktion ellerFörekomst bestämmelser i lag,l av
fråga skall ellerstyrinstrument statistiken i producerasannat att

finnas.
rapportering till intematio-2 Statistik behövs för obligatorisksom

nella organ.
för nationell3 Statistik med uppgift tjäna underlag planeringatt som

och beslutsfattande.
Allmäninformativ statistik, främst för allmänheten, politiker,4

utvecklingenmassmedierna information ochetc. om somsom
underlag för samhällsdebatten.
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verksamhet,för intressegruppersunderlagobjektivtStatistik5 som
nyetableringarbelysandestatistikochprisindexlönestatistik,t.ex.

branschstrukturer.och
statistikpro-nämligenFOUutvecklingochforskningförStatistik6

FOU-behovexklusivaför stordatabaserochdukter avmera
samhället.förbetydelse

främststatistik,framställningförbetydelseStatistik7 annanavav
databaser.ochstatistikprodukter

i regeringensåterfinnsstatistikutredningårs1990Resultatet av
ochfinansieringstatistikensstatligaden1992932101proposition om

statistiken. Deofficielladen1992:889lagenoch isamordning om
medstatistikutredning överensstämmerårsi 1990kriterier angavssom

likställspropositionen. Däristatistikofficiell görsdefinitionden somav
statistik.officiellochbasstatistikockså begreppen

statistiken statligatillämpas närofficielladen1992:889Lagen om
statistik.framställerregeringenundermyndigheter

statistiksådansammanfattas officiell statistikbegreppetl lagen somsom
ochinformationallmänforskning,samhällsplanering,förunderlagär

enligtframställermyndighetochrapporteringinternationell ensom
meddelar.regeringenföreskrifter som

med ledningstatistikområdenellerstatistikprodukterVilka av ovansom
alltidstatistik inteofficiell ärbetecknaskriterier kanangivna som

och vadmånga fall,saknas idra exaktaMöjligheter gränsersjälvklart. att
ochdepartementmellandialogofta iofficiell statistik avgörsär ensom

statistikenofficielladenräknas tillidagstatistikmyndigheter. Den som
statligaden1992:1668till förordningeni bilagafinns angiven omen

inskrivet iområdeför visststatistikansvarfinnsstatistiken. Vidare ett
enligtskall vidarestatistikOfficiellinstruktion.myndighetsrespektive
hållasStatistik ochOfficiellaSverigesi serienoffentliggörasförordningen

meddelar.SCBföreskrifterenligtallmänt tillgänglig som
innehållföljandeförordningenkapitalmarknad iavsnittetUnder anges

kapitalmarknadsstatistiken.officiellatill den

Finansräkenskaper
bokslut,Finansiella företag,

Icke-finansiella företag
Nyutlåning
Börsaktieägande
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Riksförsäkringsbolag
Försäkringsföretag
Balans- och stockstatistik

Finansinspektionen idag ansvarig för samtliga angivna delarär ovan
företag.statistik icke-finansiella Den anslags-över ärutom senare

finansierad SCB:s budget.över
kapitalmarknadsstatistik förordningenDen i den statligasom anges om

statistiken skall i princip med den också iöverensstämma som anges
direktiven till denna utredning. Förordningens uppdelning olikagrova av

kapitalmarknadstatistiken lämnar emellertid förutrymmestortgrenar av
tolkning omfattas.vad börav som

tillUtredningens överväganden kommer koncentreras de behovatt av
finansiell statistik finns inom för de angivna kriteriernaovansom ramen

officiell statistik. Utredningens uppdrag kan därmed formuleras vara
utreda:att

för officiella finansmarknadsstatisti-Vilka principer bör gälla den-
omfattasken och vilken statistik bör

officiella finansmarknadssta-Hur skall ansvarsfördelningen för den-
tistiken och hur skall statistikproduktionen organiseras ochutse
finansieras

.2 Definitionens innehålll

fråga först huruvida statistik kapitalmark-En måste ställas överärsom
fastställan-naden har särdrag, motiverar speciella hänsyn vidatt tassom

de vad bör ingå i den officiella statistiken på detta område. Detav som
finansiella betydelse för ekonomin och bankernas centrala rollsystemets
i betalningsförmedlingen statistik dessabehovet markna-övergör att av
der Användarnas krav pá relevant information bör kunnaär stort.
tillgodoses för fattas.de effektiva besluten skall kunnaatt mest

officiell iUtöver det informationsbehov makronivâ, statistiksom
första uppgifterhand skall tillgodose, finns dagligt behovett av mer
detaljerad nivå. behöver information enskildaKonsumenterna om
finansiella värdepappersmark-tjänster i enskilda institut, aktörerna på
naden behöver information obligationer, certifikat ochkurser etc.,om
handeln pá dagslånemarknaden planeras dagliga övergenom prognoser
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viktinformationen ärbeskrivna ytterstaDenilikviditeten avsystemet.
vidareuppfyllerocheffektivitetfunktion och utanbetalningssystemetsför

statistiken.officielladeni lagenallmänintressede krav omangessom
informationvilkensärskiljakunnaviktigtemellertid somDet är att

betydelsefulloch vilkensjälvtillhandahållaoch börmarknaden kan
statistiskocksåfinnstillhandahåller. Detmarknaden inteinformation som

svårfortlöpande ärtillhandahållermarknadeninformation men somsom
uppgifterhistoriska över.återfinnaatt

måste kunnamarknadhärvidgrundläggande synsätt är attEtt en
priser.innehåll ochtjänstersochinformation överaktuellproducera varor

finansiella.demarknader,alla ävenpågällerförhållandeDetta
informationtillhandahållafortlöpandesålundabörMarknadsplatserna om

institutbör deVidareför handel.föremålvärdepapper ärde somsom
Finansinspektionensstår underochmarknadernafinansielladeverkar

de tjänsterinformationtillhandahållafortlöpandetillsyn somom
konsumentpolicyinspektionensocksåframgår atttillhandahålls. Det av

ochtydliglättillgänglig,information ärbör lämnainstituten som
jämförbar.

marknadernafinansielladekanSammanfattningsvis säga att omman
ochprisertjänstersinformationvad gällertillfyllestfungerarinte om

och bristerProblemeffektivt.marknadenhellerinteså fungerarvillkor
officiell statistikmedavhjälpasinte kunnaavseenden kommeri dessa att

bl.a.fråninsatserochmarknadsaktöremamåste hanteras genomutan av
tillsynsmyndigheten.

finansmarknadsstatistik iofficielldefinitionenförMycket talar att av
denuppgifter för analysmakroekonorniskainnefattahand skallförsta av
harföretagsnivå,påstatistikmedanutvecklingen,strukturella som mera

statistiken.officiellaingå i denskalldriftsstatistik, intekaraktär av
såsommarknads funktionssättförvärdeIndividuella uppgifter enav

marknadspriser, finansiella tjänstersinformationellervillkoraktuella om
skallofficiella statistikenprägel.officiell Denbör inte hellerinnehåll ges

föroch intebehovuppfylla allmänna intressensendast samman-svara
avsedda förnivå,enskilt institutsdriftsstatistikställningar av

skall denhellermarknadsandelsanalyser. Intetillsynsändamål eller svara
tillhandahålla.aktörer börmarknadensför information som
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probleminventeringochBehovs-2

Utvecklingstendenser2.1

1980-underförändringargenomgåttharfinansiella storaDet systemet
Tillfram.vuxitmarknader haroch storfinansiella instrumenttalet. Nya

omläggningpenningpolitikensmedutvecklingdennasammanhängerdel
medel.marknadskonformautnyttjandetillregleringspolitikfrån av

mellan-legala,borttagandetochinternationaliseringNäringslivets av
därintegrationsprocess,snabbiresulteratsamtidigtharhinderstatliga en

snabbaDenalltmer.sammanflätatsolika länderifinansiellade systemen
datakommunikationochdatabehandlinggällervadutvecklingentekniska
värdepappersmark-särskilt pâutvecklingen,förbetydelsehafthar stor

naderna.
ekonominsberoendet mellaninneburitocksåFörändringarna har att

ochivariationer räntorStorahar ökat.reala delarfinansiella och
bud-Samtidigt kanekonomin.realadenåterverkar påvalutakurser

kraftigåtgärderñnanspolitiskaförväntningargetunderskott och om
fluktuationer i räntorOsäkerhet ochmarknaderna.finansiellapåverka de

viktigavalutakurser förhandlingsutrymmetavseendenibegränsaroch
politiken.ekonomiskaden.

struktur,i finansiellaDen gäller detvadförändring skett systemetssomZ
ochförförutsättningarnaocksåinnebärjfunktionssätt betydelseoch att
denprognostiseringochAnalysändrats.behovet information avav

tidigare,gradi högre änidag,förutsätterutvecklingenmakroekonomiska
kopplingenkunskapom ochfunktionssättmarknadernasfinansiella om
tillförlitligaktuell ochkräver,sidan ekonomin. Dettagrill den reala av

denutformningenvidviktigtdettastatistik. minstfinansiell Inte är av
politiken.ekonomiska
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2.2 Olika slags statistikbehov

Statistiska uppgifter, däribland finansiella data, ofta viktig delutgör en
i det samlade informationsunderlag ligger till grund för planeringsom
och beslutsfattande i såväl offentliga näringslivet. Behovetorgan som av
statistisk information finansiella instrument och marknader ärom
naturligtvis uttalat i myndigheter har till uppgift övervakaextra attsom
och belysa utvecklingen på dessa marknader företagoch i olikasom

har anknytning till verksamheten de finansiellasätt marknaderna.
Riksbanken har exempelvis behov statistik de finansiellaöverav
marknaderna i sin penning- och valutapolitiska verksamhet och i
uppgiften för stabiliteten i betalningssystemet.att ansvara

Statistik belyser de finansiella marknademas struktur ochsom
utveckling emellertid inte intresse enbart för aktörerna markna-är av
den. Uppgifter utlåning, olikain- och sektorers tillgångar ochom
skulder, sparande och likviditet, utvecklingen och valutakurserräntorav
efterfrågas också i rad andra sammanhang, bl.a. då makroekonomiskaen
bedömningar skall göras.

Makroekonomiska analyser och viktigt underlagutgör ettprognoser
såväl för regering och riksdag för allmänheten. Offentligasom organ,
näringsliv, hushåll och organisationer har alla sitt intressesätt ett av

den ekonomiska fortlöpandeutvecklingen analyseras och framtids-att att
utarbetas. väl fungerande nationalbokföringssystem medEttprognoser

konsistenta reala finansiellaoch räkenskaper i detta sammanhangär av
betydelse.stor

En viktig roll för statistiken allmäninformativ ochär attannan vara
fungera underlag i den allmänna debatten. Någon skarp gräns motsom
användningen för planering eller makroekonomiska analyser och

kan inte dras. Med hänsyn till statistikens roll i sanihälls-prognoser
debatten och finansmarknadernas ökade betydelse för ekonomin i ärstort
det betydelsefullt relevanta finansiella uppgifter hålls allmäntatt
tillgängliga. i

Statistiken har dessutom betydelse forskningen.i De behovstor av
kapitalmarknadsstatistik föreligger här i högöverensstämmer gradsom
med de gäller vid makroekono-analys och prognostisering densom av
miska utvecklingen. Behovet historiska uppgifter långa,ochav samman-
hängande tidsserier framstår dock särskilt angeläget i forsknings-som
sammanhang.
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betydandeibyggerskallhärbehovsinventeringDen presenterassom
Intervjuerstatistikkonsumenter.olikameddiskussionerutsträckning på

valutahand-Marknadsanalytiker,användare.med radgenomförtshar en
forskare,konjunkturbedömare,journalister, samtportföljförvaltare,lare,

kategoriernågramyndigheteroch ärför olika departementföreträdare av
prenumerantför-informationskällor ärAndrautfrågats.användare som

Riksbanken.ochSCBsammanställdateckningar av
driftsstatislmellangränsdragningenberörtkapiteltidigare, iharJag ett,

basstatistik. Utgångs-s.k.intresse,allmäntstatistiktik och meraav
grundläggandeförekomstenuppdelningför denna ärpunkten av

erfordras vidDriftsstatistikanvändning.ochgäller behovskillnader vad
basstatistik skallverksamheter, medanstyrning och tillsyn över ge enav

inteföreliggerNågon skarpsamhället. gränsbeskrivningallmän avmer
fall bådei mångastatistik kanfunktioner;alltid mellan dessa tvâ samma

och fungeraförhållandenekonomiskainformationallmän t.ex.omge en
verksamheter.enskildabeslutsunderlag isom

bildochanalyserakapitelUtgångspunkten i detta är att avge en
statistik.finansiellbehovekonomiska politikensallmänhetens och den av
företagsenskildabelysabehov,branschspeciñkaUtpräglade attt.ex.som
beaktasinteresultatutveckling, kommerrelativamarknadsandelar eller att

enskildaellerolika branscherstillhänsynsjälvklarthär. Däremot tas
med allmän-sammanfallerdå dessade fallbehov statistik iföretags av

hetens.
aktuellabehovallmänhetensmarknadens ellerheller kommer av
viktigahar fleramarknadernafinansiellaprisuppgifter beaktas. Dehäratt

informationtillhandahållaochfunktioner producerafylla äratt atten-
uppgift istatistikensofficiella ärde olika instrumentens priser. Denom

tidsserier.uppgifter ochstället aggregeradetillhanda olika slagsatt

beslutsunderlagochMakroekonomiskt analys-2.3

användningsområden2.3.1 ochAnvändare

denprognostiseringochvid analysfinansiella dataAnvändningen avav
makroanalytiker.antaletökat, liksomutvecklingen harmakroekonomiska

offentligasåvälKonjunkturbedömningar görs t.ex.organnumera av -
FinansdepartementetochRiksbankenKonjunkturinstitutet, avsom-

näringslivsorganisatio-ochfackförbundbanker,ekonomiska sekretariat på
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företag, och andra aktörer de finansiellaStörre värdepappersbolagner.
marknaderna avdelade kontinuerligthar inte sällan särskilda personer som
följer den makroekonomiska utvecklingen.

Det ökade inbördes beroendet mellan den finansiella och den reala
sidan inneburit intresset för vad händer påekonomin har attav som

Aktörerna de finansiellaandra sidan i motsvarande grad ökat.
den reala utvecklingenmarknaderna idag betydligt intresseradeär mer av

fallet innan avregleringarna på kredit- och valutamarknaden.vadän var
Samtidigt i icke-finansiella storföretag, liksom kon-analytikerägnar
junkturbedömare betydligt tid tidigarei allmänhet, idag än attmer
försöka förstå finansiella samband och data.och studera

konjunkturbedömningar ochNationalekonomer med uppgift göraatt
ocksålöpande analysera inkommande statistik återfinns pånumera

marknadsgolvet. industriföretagen harDe upprättatstörre egna
valutaavdelningar, analyserardär specialister löpande bevakar och valuta-
och och Finansdepartementet,ränteutvecklingen. Konjunkturinstitutet
bland många samtidigt börjat valuta- ochandra, har göra överprognoser
ränteutvecklingen. finansiella modeller har fått ökadOlika typer enav
spridning. i inslagetDagstidningarnas ekonomisidor antal, ochväxer av
finansiella data blir allt påtagligt.mer

Slutsatsen och kunskap det finansiellabehovet informationär att omav
reala sidan ökat kraftigt.och dess förhållande till den Dettasystemet

gäller såväl efterfrågan på prisuppgifter behovet informationsom av om
vilket finansiella tillgångar och skulder utvecklas i olika sektorer.sätt

Finansräkenskaperna2. 3 2
.

Då ellerden makroekonomiska utvecklingen skall analyseras prognoser
reala den finansiella sidandet önskvärt beakta såväl dengöras är att som

i ekonomin. finansiering fattas iBeslut resursförbrukning ochom
allmänhet simultant. prognossammanhang tvingas dock oftaI göraman

uppdelning praktiska skäl. utveckling pågår i riktningEn mot atten av
i ökad utsträckning finansiella och reala kalkylerna.integrera de Detta
förutsätter såväl kunskap destatistik hög kvalité sambandsom om somav
råder. fungerande iEtt väl nationalräkenskapssystem dettaär samman-
hang betydelse.storav

En viktig slutsats diskussionen i förra avsnittet avstämningarär attav
måste kunna reala och den finansiella sidanmellan dengöras av
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och detsparandefinansiellasektorersolikamellanKopplingenekonomin.
viktigare. Dettablivit alltharkanaliserassparandedettavilketpåsätt

sparandetiförskjutningaromfattandedeförstärktsi sinbehov har tur av
kreditmarkna-följdinträffat bl.a.sektorerolikamellan avsom ensom

avreglering.dens
produktionsvolymenhur ut-nationalräkenskapemarealal de anges

ochinvesteringarkonsumtion, nettoexport.mellanfördelasochvecklas
Är saldotsparandet.finansielladetbildarutgifterochinkomsterNettot av

finansräkenskapemanettoupplåningsbehov. Iföreliggernegativt ett
de delartillvidareslussasöverskottenfinansielladehur avredovisas

finns.upplâningsbehovenekonomin där
i sektornsökningendefinieraskansparandefinansiellasektorsEn som

detSå beräknasskulder.dessiökningenminustillgångarfinansiella
meddå likaBytesbalansen ärfinansräkenskapema.isparandetfinansiella
ök-tillgångar minusutländskasamladesektorersinhemskaiökningen

utlandet.tillskuldersamladederasningen i
spegla helaskallfinansräkenskapemaochrealräkenskapemaEftersom

ochkonsistentainbördesärviktigtdetekonomin är systemenatt
skillnaderemellertid betydandeföreliggersamordnade med varandra. Det

räkenskaps-tvâmellan desparandetfinansiellaberäkningsutfall deti av
omvärldentillförhållandetenbartgäller inteDiskrepansernasystemen.

inhemska sektorer.för olikaocksåutan
1980-taletmittentillgradvis. Framökatförefaller haProblemen varav

harDärefteravstämda.välrelativtfinansräkenskapemareal- och
uppstått på olikaharBetydandetilltagit.konsistensproblemen restposter

utvecklingsparandetskringosäkerhetskapatharställen i Dettasystemen.
olika sektorer.förekonomin ioch förnivå såväl stort som

och i bytes-sparsaldonafinansiellafel i derisken förSannolikt är
givnadel. Denfinansräkenskapemasförbalansen särskilt nyssstor

ökningen itillgångar minusfinansielladefinitionen i sektornsökningen
tillgångökning iformulerad. Enlättvindigtnågotdess skulder är en
periodåret eller denvärde understigit idenpåeller skuld beror attsom

Endast ökningarsparandet.finansiellapåverka detskall integällersom
ingå.skalltransaktionerfaktiskamedsammanhängersom

ochköptransaktioner nettotdessauppgiftersamla inAtt avom
finansräken-iBeräkningsgângenmöjligt.regel inteförsäljning iär

ochtillgångs-bestämmerföljande. Manskapema i ställetkan vara
Medmarknadspriser.uttryckta islutbörjan ochvid åretsskuldstockama

förändringeni frågatillgångenförprisindexhjälp lämpligt rensasettav
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i och till värderegleringskonto. Vadmarknadsvärdet bort avsätts ett som
återstår skillnad stocken vid årets början och dess slut höri mellan
hemma i det finansiella sparandet. beskrivna beräkningssättet användsDet

vid bestämning förändringen i börsaktieinnehav kan olikat.ex. av men av
bestämning förändringen i alla olika tillgångs-skäl inte tillämpas vid av

respektive skuld-stockar.
vissa fall marknadsvärderade stockar direkt från uppgiftsläm-I insamlas

faktisktOsäkerhet råder naturligtvis det marknadsvärdenärnarna. om
får i så fall bestämts uppgiftslämnarna.in och hur dessa Enavman om

svårighet hitta prisindex relevant. För obligationerårär att ettannan som
då hittaexempelvis kan börsnoteringar användas, det gäller attmen en

den aktuella stockens sammansättning.sammanvägning medstämmersom
felkälla de variationer i stockar och i kurserEn ytterligare skapas av som

redovisningsperioden.under loppetägt rum av
måsteuppgifter marknadsvärden och sådana dåI andra fall saknas om

inte möjligt och då återstårskapas statistikproducenten. Ibland dettaärav
värden fått in, och där osäkerhetanvända de okorrigerade t.0.m.att man

värderingsprinciper utländskakan råda vilka Föranvänts.somom
effekter växelkursförändringartillgångar skulder tillkommeroch somav

kursutvecklingen förockså måste alltså, förutomskall bort. Manrensas
valutasammansättning.olika valutor, känna till stockarnas

sektorfördela stockarfinns det gällerSärskilda svårigheter när att av
andrahandsmarknad:instrument kan omsättas att t.ex.ensom

respektive företagens innehav Ettbestämma hushållens statspapper.av
floran finansiella instrument,ytterligare problem den växandeär av

transaktioner i sådanainbegripet de derivaten, des.k. samt stora
i samband med boksluten.instrument bl.a. skatteskäl görssom av

minst på utlandssidan,finansiella marknaderna, inteAvregleringen deav
problem.har dessaaccentuerat

angeläget också något beröra deni detta sammanhangDet är att
finansräkenskapernas kvartals- ochtilltagande inkonsistensen mellan

vad gäller såväl volymårsstatistik. Finansmarknadernas kraftiga tillväxt,
fått följd finansräkenskapernainstrument och aktörer, har till attsom nya

Årsräkenskaperna sammanställsförseningar under år.drabbats av senare
eftersläpning.därför med drygt ârsett

aktuell bild utvecklingKvartalsräkenskaperna tänktaär att ge en av en
emellertid inte riktigtverifieras årsräkenskaperna. Så harsom senare av
kvartalsräkenskapernafallet. till diskrepansenblivit En orsak är att

finns årsbasis och skulle behövassaknar information bara somsom
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förklaringsparandet. Enskattningfâ brakvartal för annanatt avenper
Kvartalsräkenskaperolika.räkenskapemasammanställa ärsättetär attatt

med dehelårsbasisså de stämmerdärför intekan attaggregeras
finansräkenskapema.ârsvisa

mängd olikabygger pånationalbokföringenunderstrykasbörDet att en
uppståDiskrepanser kankvalité.skiftandesinsemellanstatistikkällor av

också till följdprimärstatistikenbrister idels beroende avmen
till konsistentuppgifternaolikadekopplasvårigheter att ensamman

sparandetskattningar utgörsocksåhelhet. börDet poängteras att avav
Även felbakomliggandemycketskillnaden mellan aggregat.stora som

utslag i detbruttoflöden kanrelation till dessasmå iär storasett ge
sparandevariabeln utgör.nettotal som

studera ochMöjligheternadockprecisionBehovet är attstort.av
totalmodell där såvälsektorer iutveckling i olikaanalysera sparandets en

beräknings-förutsättersidan beaktasden finansielladen reala attsom
Alltför diskrepanserresultat.någorlunda konsistenta storasystemen ger

statistikanvändning.formertill andraockså möjligheternabegränsar av
skuld-utvecklingen olikarelateramöjligheternagäller bl.a.Det att av

samstämmighetekonomin. bättretill den reala Enoch tillgångsstockar
finansräkenska-mellannationalräkenskapersåväl mellan finans- och som

viktig förutsättning inteberäkningarårliga och kvartalsvisa är enpernas
sin förlängningiför makroekonomiska analyser ochbara utanprognoser

den allmänna debatten.också för ekonomiska politiken ochden
framställasmå föri nuläget förhållandevisSCB disponerar attresurser

centrala betydelsefinansräkenskapema. Med hänsyn till räkenskapemas
ekonomisk politik dettaekonomisk analys ochunderlag för ärsom

kvalitetshöjningarolyckligt. vissa ytterligareUtredningen har inhämtat att
de problemdelskulle kunna med resursinsats. Engöras större av somen
kan lösas underkaraktär de intedock sådannämnts är attovan av en

överskådlig framtid.

2.3.3 Prisstatistik finansiella indikatoreroch

uppgifterde viktigaste produceraEn finansiella marknademas är attav
och priser. Aktuellatillhandahålla information de olika instrumentensom
prisuppgifter marknaden skall kunna fungeranödvändiga förär att
effektivt. i detta sammanhang inte likaBehovet historiska data ärav

och olika aktieindexuppenbart. Tidsserier valutakurser, räntor äröver
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makroekonomiska analyser och mark-emellertid nödvändiga, bl.a. vid
forskningen.ekonomiskanadsanalyser, i densamt

idag inte inom den officiellainstrument dockPriser finansiella ryms
tillhandahåller ocksåtidsserier SCBstatistiken. urval ärDet somav

behov den härbegränsat. Samtidigt finns stort typenettytterst av av
forskare,konjunkturbedörnare, marknadsanalytiker,prisstatistik. Många

tidsserier. Indata erhålls frånjournalister producerar själva sådana
frånolika privata databaser,tidningar, ochReutersystemet samt

Riksbanken.
kring uppgifterna bankernas in-alldeles särskilt intresse finnsEtt om

uttrycker uttalat behovutlåningsräntor. minst journalisteroch Inte ett av
Önskemål från olika håll,framförs också,den här uppgifter.typen omav

statistik.utbyggnad kvalitetshöjning i fråga dennaoch om
måletallmänt för prisstabilitetFör penningpolitiken, och att ommer

inflationstrycket.skall uppnås, viktigt ha god informationdetär att om
studium brett spektrumSådan kunskap kan erhållas ett avgenom av
tillståndet i ekonomin.indikatorer, informationsom ger om

används i många fallindikatorer i detta sammanhangDe ärsom
i olika reala mått kapacitets-konstruerade med utgångspunkt t.ex.som

arbetslöshetstal. Men listan påutnyttjande, arbetskraftskostnader och
statistik. Olika penningmängds-indikatorer innehåller också finansiell

länder indikatorer elleroch likviditetsmått används i mångaaggregat som
finansiellt måttintermediära mål i penningpolitiken. Ett annat som anses

betydelse för inflationsutvecklingen utlåningen till allmänheten.ha är

Övriga statistikprodukter2.3.4

utvecklingen påfinns naturligtvis få total bildDet behov attett avenav
kredittillförselnden totalakreditmarknaden. Aktuell statistik upp-om -

önskemål inte helt till-delad på instrument och sektorer är ett som-
idag. Vidare framförs också behov finns bättregodoses att av en genom-

lysning värdepappersmarknaden.av
för finans-Uppgifter utlåning dels viktigt underlagin- och är ettom

vill få bildräkenskapema, betydelsefull kunskapskälla dådels man enen
Statistiken bevakas medutvecklingen kreditmarknaden. stortav

deintresse prognosmakare analytiker påsåväl myndigheter och somav
finansiella marknaderna.

försäkringsbolagens finansiellaallmänna intresset statistikDet överav
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dessalivförsäkringsbolagen eftersomnaturligenfokuserasverksamhet
placeringskapacitet.försäkringsbolagensdelför större avensvarar

mycketförsäkringsbranschen ärkoncentrationen inom storEftersom
bolag demindre antalföruppgifteraggregeradetillfredställer ett

placeringarFörsäkringsbolagensinformation.behovenallmänna av
bl.a.vid analysintressetillgångsslagpå olikafördelade är stort avav

utgifter liksomintäkter ochbolagensVidarevärdepappersmarknaden. är
bedömningunderlag förintressestrukturförsäkringsbestândets avsomav

utveckling.ochplaceringskapacitetframtidabolagens
ingår i denefterfrågasstatistikdendelendastTrots att somen av

Finansinspektionen och SCB,producerasstatistiken,officiell avsom
finansiella data.brist påuppenbarföreligga någonändå inteverkar det
makroanalytikerprivataoffentligahosföreliggerbehovDet organ,som

medkunna täckastillfredsställandeverkar sättjournalisteroch ett
databanker.och olika privataaffärstidningarfrån Riksbanken,statistik

finansiella dataavsaknaduppleverintehuvudanvändaremångaAtt av
information lättönskvärdall ärbetydaemellertid intebehöver att

kostnadertill desammanhangi dettaför alla. Hänsyn börtillgänglig tas
möjlighetenförenade medoch kunskapform tid, äri attsompengarav

statistiken.den finansiellafâ tillgång till
beskrivakommerinte ärområde jagspeciellt närmareEtt attsom

derivatidag räknas till ärinstrumentderivatmarknadema. De som
mängd olika derivatin-och Enhuvudsakligen terminer, optioner swappar.

ide olika instrumentenkombineraerhållaskan attstrument genom
Användningenoch index.valutor,handeln med värdepapper, räntor av

väsentligt. Möjlig-ökatderivatinstrument årenhar under de 15senaste
har dessafinansiella riskerkvantifiera och hanteraheten aktivtatt genom

placerarna aktivalåntagama ochmarknader flesta ärökat. De större
utveckling kanDerivatmarknademasderivatinstrument.användare sesav

finansieringskostnadavkastning och lägrepå ökadeffekt kravsom en av
risker.efterfrågan på möjligheter hanteraoch att

förderivatmarknadema detsammaBehovet information äröver somav
statistik för tillsynbehovövriga Dels finnsfinansiella marknader. ett av

statistikfinns behovdelsmarknaderna och dess aktörer ett somavav
liksomfinns också behov,utveckling. Slutligenspeglar marknademas ett

positioner i derivatin-följa vilkai nationalräkenskapssystemet, kunnaatt
tillgodosesbehov skulleinnehar. Om dessasvenska aktörerstrument som

rapportering ochställasmåste emellertid långtgående krav samman-
ekonomiskavilkabedömningarställningar. rimligaFör kunna göraatt av
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effekterna valutakursjustering eller ränteförändring får påstörreen
uppgiftersamhällsekonomin dock detta slag nödvändigtutgör ettav

underlag.

2.4 Tillsyn

1980-taletfinansiella marknaderna har sedan mitten genomgåttDe av
betydande förändringar till följd avregleringar, ändrade verksamheter,av

finansiellaökad internationalisering och EG-anpassning. Det i dennaär
uppgiftsinsanilingenmiljö vikt löpande till utvecklingen påattav anpassa

finansiella såväl i Sverige utomlands. börde marknaderna Detsom
kontinuerlig eftersomframhållas detta ständigäratt process, enen

ochutveckling pågår institut, instrument tekniker ivad nyaavser
kombination grad internationalisering.med ökandeen av

finansiella marknaderna fungerar effektivt ochDe viktigt deär att att
följs aktörerna marknaden.gällande lagar och För attavnormer

säkerställa detta tillse skyddsvärda intressen tillgodosesoch krävsatt
tillstånd från regeringen eller Finansinspektionen för företag erbjudersom
tjänster finansiella marknaderna. Finansinspektionen för denpå de svarar

finansiella företag och marknader och har enligtlöpande tillsynen av
lagstiftningen för respektive institutsgrupp inhämta den in-rätt att
formation myndigheten behöver.

förRiksbanken har för valuta- och kreditpolitiken inomansvaret ramen
den allmärma politiken. har Riksbanken förekonomiska Därutöver ansvar
stabiliteten i betalningssystemet liksom i det finansiella systemet som
helhet. Enligt lagen 1988:1385 Sveriges riksbank skall banken9 § om
följa utvecklingen på valuta- och kreditmarknadema vidta erforderli-samt

penningpolitiska åtgärder.ga
fullgöra uppgifter har Riksbanken möjlighet begäraFör dessa attatt

rinformation nödvändig för följa utvecklingen inomden attsom anses
enligt inhämtas fråndessa områden. Information kan riksbankslagen

kreditinstitut eller andra företag står under Finansinspektionenssom
tillsyn. Riksbankens ansvarsområden nödvändigt inhämtadetgör att
information förhållanden såväl i enskilda institut olikaom som
delmarknader.

Finansinspektionen och Riksbanken har i sina uppgifter till-som
synsmyndighet respektive centralbank självklart behov informationett av
från de företag finansiella marknaderna.och institut verkar desom
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fullföljaskall kunnamyndigheternabehövs förinformationDen attsom
till delardock bara vissaverksamheterrespektive överensstämmersina

området. två myndig-Debasstatistikbehovetmed det allmänna av
möjligtså flexibelocksåinformation börinsamlingheternas somvaraav

kunna inhämtas.snabbt skallföreteelserinformationför att nyaom
efterfinansiella institut haruppgifter frånbehovFinansinspektionens av

Under regleringsti-förändratspå kreditmarknaden avsevärt.avregleringen
in i riskfylldamarginelltendastkunde institutenden engagemang

periodsmå. Under dennamycketexpansionsutrymmenaeftersom varvar
uppgifter institutens balansertillfyllest inhämta överdärför oftadet att

omfattande stockarhar däremotEfter avregleringenoch resultat. av
balansräkningarna, byggts i dei utanförsåväl uppsomengagemang,

informationTillsynsmyndighetens behovfinansiella instituten. av avser
risker inomför kunnautsträckning underlag mätadärför i ökad ettatt

Finansinspektionen har utvecklatverksamhetsområden.olikainstituts
ränterisker, valutaris-bl.a.för kunnasärskilda tillsynsrapporter mätaatt

kreditrisker.ker och
gäller i första hand enskildainformationTillsynsmyndighetens behov av

utveckling myndig-marknadensinstitut, för kunna bedöma ärattmen
uppgifter, inte bara vad gälleraggregeradeockså intresseradheten av

uppgifternautveckling. Devad gäller balansernasrisker ävenutan senare
tillsynsverksamheten ochbakgrundsinformation föremellertidutgör en

skall insamlatillsynsmyndigheten själv ochintressesekundärt närär av
behovinte finns något snabbtinformation. detbearbeta Genom attatt av

uppgifterna iställetbakgrundsinformation kan hämtastillgångfå till sådan
Riksbanken ellerandra statistikproducenter,i bearbetat skick från t.ex.

SCB.
Riksbankens de finansiella marknadernastatistikinsamling äröverav

behov beslutsunderlagriksbanksledningensdels ägnad tillgodoseatt av
bedrivas,den skall delsför valutapolitik utgörpenning- och som

betalningssystemetsuppgifterna övervakningför Riksbankensunderlag av
full statistiken ochstabilitet. skall kunna draFör Riksbanken nyttaatt av

måstei sin verksamhet denpå tillfredsställande utnyttja densättett vara
tillgänglig hainnehåll, snabbtflexibelt utformad, relevant till sitt samt en

hög precision.
så flexibel företeelserRiksbankens måsteuppgiftsinsamling attvara nya

infogas i rapporterings-på de finansiella snabbt kanmarknaderna
rutinerna.
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Omfattande finnsrapporteringskrav också från internationella organisa-
tioner, främst BIS IMF och OECD, nedan. Riksbankenävenmen se
verkar här förbindelseorgan vad gäller finansiell statistik, iettsom
förhållande till internationella organisationer Sverige medlemärsom
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olikafrånkankapitalmarknadsstatistikkravInternationella ses
internationellarapportering tillkravenVanligastaspekter. är att avser

manualerrekommendationer ochinternationellaorganisationer, ävenmen
kankrav. Kravenuppfattaskanutformasskallstatistikenhurför som

överenskommelser,elleravtalenligttvingandemindreeller menmervara
frivillig.heltocksåkanrapporteringen vara

National AccountsofSystemA3.1 FN:s

efterhar utformatsfmansräkenskapssystemetochnational-svenskaDet
Nationalof AccountsSystemkallade AFN,fastställdadefinitioner av

Internationel-efterutformatsbetalningsbalansstatistiken harmedanSNA
såManual BOPMof PaymentsBalancelMF:sValutafondens som

nämndamed deSyftetdefinitioner.anpassad till SNA:smöjligtlångt är
ländersmellan olikajämförbarhetåstadkommarekommendationerna är att

ekonomiska statistik.
statistikrap-grund förtillliggerrekommendationernainternationellaDe

ochNationalräkenskapernaIMF.ochOECDporteringen till FN,
industriländer.de flestautvecklade ivälbetalningsbalansstatistiken är

dekvalitet,nåttinteemellertid atthar trotsFinansräkenskapema samma
omfattasockså deochnationalräkenskapssystemetdel attär aven av

länder,världensfåtalEndastrekommendationer.internationella ett av
acceptabeltpå sättfinansräkenskapersammanställerdäribland Sverige, ett

rekommendationer.enligt FN:s
prioriteratländer intefleratillfinns många skäl attDet samman-att

metodproblemdeskälsådant ärställa fmansräkenskaper. Ett som
marknadernafinansielladeUtvecklingenförra kapitlet.beskrevs i

från 1968rekommendationerFN:shar gjortdecenniernaunder de senaste
följa rekom-möjligtvaritalltiddärför intedelvis harobsoleta. Det att

många inteförklaring tillytterligareEnmendationemas intentioner. att
länderi de flestafinansräkenskaperrekommendationföljer FN:s är att
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i centralbankema. Dessa naturliga skäl inte alltid motiveradegörs är av
följa definitionernationalräkenskapernas och klassificeringar. Underatt

de åren omfattandehar gjorts i FN:s regi deöversynsenaste en av
internationella rekommendationerna SNA vilket kan innebära deatt
enskilda ländernas möjligheter förbättras.att rapportera

I detta sammanhang kan Internationella Valutafondennämnas att
utarbetar manual benämnd Monetary and Financial Statisticsen som
kommer bli helt konsistent med övrig internationell standard påatt
området såsom nämnda SNA och BOPM. Manualen kommer attovan
innehålla begrepp och definitioner liksom detaljerad vägledning fören
vissa beräkningar.

De svenska finansräkenskapema följer i drag FN:s rekommen-stora
dationer. Endast pâ följande områden avviker de från SNA:

uppdelning olika tillgångar och skulders löptider integörsav-
koncemfordringarskulder företagmellan behandlas finans-ettsom-
objekt
alla fordringarskulder redovisas inhemskaunder finansin-som-
stitut behandlas objektettsom
allemanssparande och spärrkonto i Riksbanken finansobj ektär egna-
hushållssektom redovisas inklusive intresseorganisationer.-

SCB årsvisa ñnansräkenskaper till FN i samband medrapporterar
nationalräkenskapernas årliga rapportering. FN:s krav på rapportering är

betydligt änmindre omfattning de ställskrav OECD,t.ex.av som av se
nedan.

3.2 EG

När EES-avtal träder i kraft kommer de förordningar direktivochett som
idag gäller EG-ländema bli styrande också för Efta-ländemasatt
statistikprodukter.

Arbetet med finansiell statistik i delvisEG sker inom statistikkontoret
Eurostat på banksidan också inom för centralbankernasmen ramen
samarbete, Committee of Govemors. Samarbetet den finansiellaom
statistiken sker inom för Joint Committee Monetary, Financeramen on
and Balance of Statistics.Payments I denna kommitté ingår representan-

från såväl centralbanker statistikbyråer i EG- och Efta-ländema.ter som
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särskilda rekom-funnits1970-taletbörjanhar sedanEGinom av
SystemEuropeanfinansräkenskaper,national- ochförmendationer

rekommendationer ärESA. DessaEconomicIntegrated Accounts mer
densamma.uppbyggnadenSNA-regler ärdetaljerade FN:sän men

närvarandeförtill Eurostatfinansräkenskaper ärRapporteringen av
successivtemellertidkommeromfattning. Denfrivillig och liten attav
statistiskaförverkligandet EG:sochEG-anpassningeni takt medöka av

internationellafrån andraTill skillnad1993-1997.för periodenprogram
inomstatistikproduktionendelorganisationers krav regleras stor aven

lagstiftning.EG av
working inom Eurostat,partysärskild arbetsgrupp1992 tillsattes en

förfram underlagESA ochuppgiftnuvarande är över taatt sevars
sektorns brutto-för den offentligakonvergenskravetberäkningarna av

finans-och analysleda till insamlingskuld. arbete skallGruppens av
denmetodologisk utvidgning,också tillräkenskaper omenmen

verklighet. För länderblirekonomiska unionen EMUoch monetära som
bruttoskuld enligtoffentliga sektornsbli i får denvill medlemmar EMU

bruttonational-60EG-kommissionen inte överstigabeslut procent avav
marknadspris.produkten till

vilken statistikarbetsgruppen utredainledande skede skallI ett som
statistikhur dennaoffentliga sektorn ochidag belyser skulderna i den

fastställas.definitionen bruttoskulden Isammanställs. Därefter skall av
för Efta-företrädare för EG-ländema. Representanterarbetsgruppen ingår

fram till dess EES-deltar observatörerländerna, däribland SCB, som
avtalet i kraft.trätt

Översynen anledning FN:s SNA-rekom-medESA görs attavav
mendationer följaESA skall SNAhar uppdaterats. Avsikten är att men

tasktydligare praktiska tillämpningen. En s.k.anvisningar för denge
finansräkenskapsavsnittenforce arbetar med den exakta utformningen av

i Sverige i denna arbetsgrupp.ESA. SCB Efta-länderna ochrepresenterar
för övrigtESA kommer informationskraven EMU. Itillatt anpassas

genomföras.kommer inga från de reviderade SNAavvikelserstörre att
ESA innebär reglernakommer regleras i förordning, vilket attatt en

blir bindande förordningen automatisktför medlemsländerna, attgenom
blir del lagstiftningen. oklart vilkenden inhemska Det är ännuen av
omfattning Enligt diskussionerkraven i förordningen kommer ha. deatt

hittills förts arbetsgruppen får räkna med de årligai attsom man
finansräkenskaperna minst i den omfattning skermåste produceras som
idag. produktionstiden, såMan också skärpa kravenöverväger attatt
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de årliga räkenskaperna skall färdigställda i september månad, åretvara
efter räkenskapsåret. För svensk del innebär detta produktionstidenatt
måste kortas med månader jämförtcirka med nuvarande situation.tre

finnsDet inte några krav från Eurostat sammanställningarännu av
kvartals- eller halvårsräkenskaper. Däremot har centralbankerna inom EG
uttryckt starka finansräkenskaper.önskemål kvartalsvisaom
Finansräkenskapema spela betydande roll vidkommer utvecklandetatt en

den planerade ekonomiska och unionen. tänktaDe delsmonetära ärav
fungera för informationslags kärna statistisk finansiellaöveratt som en

marknader, där kan kopplingar till denmonetära aggregat m.m. man se
reala finansiellaekonomin via det sparandet, dels underlag förutgöraatt
beräkningarna konvergenskraven. Det finns vidare planer attav
sammanställa finansräkenskap för alla länder inom EMU,en gemensam

den och valutan etablerats.centralbanken Eftersomnär gemensamma
ñnansräkenskapema kommer viktigt underlag i detutgöraatt ett
kommande arbetet med det troligt kvalitetskraven kommerEMU är att

aktualiseras och behovet ökad precision blir ofrånkomligt.att att av
Kraven på och enhetliga finansräkenskapersammanställaatt rapportera
kommer därför sannolikt skärpas de åren.närmasteatt

arbetar utredningsgrupp med statistik finansiellaInom Eurostat överen
tjänster. vilkenGruppen har tillsatt s.k. task force arbetar meden
statistik försäkringstjänster. Under hösten 1993 har genomgångöver en
gjorts vilken försäkringsstatistik i de olika ochproduceras EG-av som
Efta-ländema hur denna statistik organiserad.ärsamt

Maastricht-överenskommelsen 1991 innebar Europeisk unionatt en
skulle bildas, vilken skulle innehålla bl.a. ekonomisk och monetären
union EMU. ekonomiska och unionen skall etableras iDen monetära

1990 i och medDen första inleddes den juli1tre etapper. attetappen
kapitalrörelsema tidsbegränsade undantag i vissainom EG med-
medlemsländer släpptes fria.-

Europeis-Den andra fasen inleds den januari 1994. Då det1 upprättas
ka institutet, uppgift huvudsakligen blir förberedamonetära EMI, attvars
övergången central-till fas och upprättandet dentre gemensammaav
banken för det valutapolitiska samarbetet inomöversamt att ta ansvaret
EMS. I och med kommer den nuvarande central-EMI upprättasatt
bankschqfskommittén Institutet skall ha oberoendeupplösas.att en
ställning EG-institutioner och medlemsländernas politiskaandragentemot
ledningar. fas skall samarbetet mellan de nationellaUnder denna
centralbankerna stärkas, skall på nationell nivåoch dessa garanteras en
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medd.v.s.med fasförbereda arbetetskallställning. EMIoberoende tre,
arbetetskall i dettacentralbanken, ECB. EMIeuropeiskadenupprättaatt

utarbetabl.a.penningpolitikenden attförbereda genomgemensamma
tillskall liggastatistikför dendefinitioner och begrepp somgemensamma

träda i kraftskallunionenverksamheten. Den monetära senastgrund för
fârmedlemsländernainnebär1999 ochjanuariden l att gemensamen

valuta.centralbank och gemensamen
Working Groupfinns s.k.centralbankschefskommitténUnder onen

task forces. Dentvå s.k.sig tillsatthar underArbetsgruppenStatistics.
and Bankingmed Moneyarbetarbankstatistikgruppen,kalladnedanena,

flows andCapitalofBalance Paymentsden andra medStatistics och -
då underoch lågstartade 1991bankstatistikgruppenistocks. Arbetet

bankstatistikgruppens arbetefebruari 1993 ärSedanEurostatzs ansvar.
Sverigescentralbankschefskommitténsstår underflyttat och ansvar.

för Efta-observatörochdeltar iriksbank representantsomgruppen
banksstatistikgruppensinomarbetepågårnärvarandeländerna. För ett

underbehövaskommeruppgiftervilkakartläggamed attatt somram
ländernade enskildauppgifteroch vilkafasen EMUandra och tredje av

tillhandahålla.kani dagsläget
frågorhittills inriktats rörhararbeteBankstatistikgruppens som

kunnai framtidenSyftet ärpenningmängd och monetära attaggregat.
medlemsländernaförpenningmängdsberäkningarframställa gemensamma

anpassningsannolikt krav pådärföri den unionen. Det ärmonetära att
innehåll ochgäller bådeställas vadstatistiken kommer rapporte-attav

ringstidpunkter.

Övriga3.3

utformning ochstatistikensfinansiellaGrundläggande denkrav
inom försker främstdefinitionerfastställandet internationella ramenav

organisationertill dessaFN:s och EG:s arbete. Förutom rapporterar
organisationer,flera andrastatistik tillsvenska finansiellmyndigheter

för antal länder.uppgifteroch publicerari sin sammanställer etttursom
kvartals- och halvårsvisaRiksbanken såväl månads-rapporterar som

tillRapporteringenBIS.uppgifter International Settlementtill Bank for
penningmängd,områdenanivå och inomBIS sker på aggregerad

värdepappersmarknad,finansiell sektor,övrigcentralbank, banker,
inhemskafinansiella balanser, räntor,finanser, privata sektornsstatens
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betalningsbalans, internationell bankverksamhet, utlandsskuld. Härtill
rapportering statistikkommer den reala sektorn. BISöverav samman-

uppgifternaställer i databas till vilken centralbankerna har tillgång.en
Vidare BIS antal publikationer tillgängliga för allmän-ärutger ett som

vissheten. En återrapportering sker till uppgiftslämnarna i respektive
land.

SCB har omfattande internationell rapportering finansräkenska-en av
till OECD. år skall finansiella förVarje transaktioner l0 sektorerpema

fördelningmed på finansobjekt enligt SNA med uppdelningll eftersamt
Siffrorna publicerasmotsektorer i OECD:s Financialrapporteras.

Statistics Part Financial Publikationerna, förAccounts. varje land,en
innehåller uppgifter finansiella transaktioner och balanser fördeladeom

Äveninstitutionellpå sektor och finansobjekt. vissa uppgifter från
nationalräkenskaperna ingår. Det finns också förenklad kvartals-en
rapportering ñnansräkenskaper till OECD. I denna rapportering fårav

iländerna princip själva välja nivåer i redovisningen. finnsDet inte krav
kvartalssiffrorna skall årsstatistiken.medöverensstämmaatt

Också Riksbanken uppgifter till OECD, vilka publiceras irapporterar
Financial Statistics Monthly och Bank Profitability. Till månadspublika-
tionen Riksbanken serier omsättningen Stockholmsöverrapporterar
Fondbörs, värdet noterade aktier, emissioner penningmarknadsin-av av

utestående konsumentkrediter, in- och utlåningsräntor. Till denstrument,
publikationenårliga bankernas resultat delarna iöver rapporteras

bankernas resultaträkning tillsammans med vissa nyckeltal. Uppgifterna
för varje bankgrupp.rapporteras

för OECD:s arbete finns försäkringskommitté,Inom vilkenramen en
forum för informationsutbyte och diskussion frågorär ett av av gemen-
intresse. Kommittén arbetar bl.a. frågormed gällande bransch-samt

glidning, solvensregler och tillsyn. Från svensk sida deltar i gruppen
för regeringen, Finansinspektionen och försäkrings-representanter

branschen. Kommittén har under sig arbetsgrupp, Working Groupen on
Statistics ofInsurance the Insurance Committee of OECD, i vilken

Finansinspektionen också deltar. Gruppen diskuterar aktuella frågor
försäkringsstatistikrörande och utarbetar underlag till publikationen

StatisticsInsurance Yearbook. Finansinspektionen gånglämnar åren per
tillunderlag denna publikation.

Riksbanken regelbundet månad, kvartal och år statistik tillrapporterar
Internationella Wzlutafonden. Rapportering sker till olika publikatio-tre

International Financial statistics IFS, Government Finance Statisticsner,
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IFSpublikationenTillStatistics.of rapporterasBalance Paymentsoch
ställning,och bankernascentralbankensväxelkurser,uppgifter över

real statistik.vissställning,instituts räntorövriga finansiella samt
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produktionNuvarande4 av

finansmarknadsstatistik

Historik4.1

nationalräkenska-sammanställningför1963SCB över ansvaret avtog
också fördärmedochKonjunkturinstitutetfrån ansvaret upp-perna

arbete befanns ganskadettaIfinansrakenskapcrna. snartbyggnaden av
kapitalmarknadsstatistik hadeövrig näraochfinansräkenskaperna ettatt

inte kundefinansräkenskapernaproduktionenansågssamband. Det att av
övrig statistikproduktionenåtskild frånhållasbordeeller omav

för ekonomisk analys avseddamarknader. Denochinstitutfinansiella
särskilt skälsammanhang. Ettikapitalmarknadsstatistiken borde ettses

tilldelades för samord-under 1965SCBdettatill ansvaretsynsätt attvar
uppgift ingick ocksådennastatistikproduktionen. Iden statliganingen av

och privat statistikproduktion.offentligmellanför samordningverkaatt
till kreditmarknadsstatistisktförslag1967SCB presenterade ett

utgjorde förslagets kärna och komfinansräkenskapernai vilketprogram,
finansräkenska-Tankenutformningen.få inflytande över attatt stort var

kreditmarknaden. Förredovisningtotalskulle utgöra attavperna en
formell samarbetsgruppinrättade SCB 1971olika intressensamordna en

med förkreditmarknadsstatistikförSamarbetsgruppen representanter--
avvecklades i slutetuppgiftslämnare och myndigheter. Denna avgrupp

1980-talet.
FörsäkringsinspektionernaFinansinspektionen ochdåvarande Bank-

den svenska kapitalmark-förhar sedan det officiella1987 ansvaret att
sammanställs och publiceras.finansräkcnskapernanadsstatistiken och

dettatilldeladesMotiveringen tillsynsmyndigheternaför att ansvar var
enligt budgetpropositionen 198687: 100
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förnödvändigt underlagkreditmarknaden utgörStatistiken över ett
för de olika kreditinstitutens verksam-liksomBankinspektionens tillsyn

föringå i tillsynsverksamhetendärförbörhet. Det att attsvaraanses
framställskreditmarknaden i sättstatistik över stort samma som

uppgift viss statistiktill publiceraharinspektionen redan att om
fondkommissionärer och fondbörsen.bankaktiebolag,

skulle belastaavsåg försäkringsbolagstatistikdel SCBsDen somav
ocksåpropositionen sades en välbudget. IFörsäkringsinspektionens att

utvecklat land kan inteifinansiell sektorfungerande utanett vara en
förändringar ställerstatistik. tidensutbyggd Deneffektiv och väl senaste

motiverades kapitalmarknadsstatisti-Därmedstatistiken.krav attnya
statistikenför besparingskrav, eftersomföremålbehövde bliken inte nu

därmed bekostasanslag ochinspektionernasfinansierasskulle över av
institut under tillsyn.

huvudmannaskap kapital-definieradesändratl98687:100I omprop
Bankinspektionen tidigarestatistikdenmarknadsstatistik somsom

resultatuppgifter för bankaktiebolagför balans- och samtansvarat
fondbörsverksamhet med tilläggochfondkommissions-uppgifter över

förmögenhetssammanställningarsparande ochfinansräkenskaper medav
utlåning, boksluts-kreditinstitutens in- ocholika samhällssektorer,för
Försäkringsinspek-dåvarandeföreslogs denbalansstatistik. Vidareoch att

kreditmarknadsstatis-finansiering den delförskulletionen avavansvara
ansvarsfördelningenändradeförsäkringsbolagen. Denavsågtiken som

praktiska arbetet medinte detinnebarmyndigheternamellan att
Bankin-fick dåvarandeförändrades. SCBkapitalmarknadsstatistiken av

-i uppdragFörsäkringsinspektionendeloch till vissspektionen aven-
sammanställt underSCB tidigarestatistiksammanställa den egetatt som

producerattidigarehade däremotFörsäkringsinspektionenanslag.
myndigheten. Dennastatistiken inomofficiellahuvuddelen denav

påfortsättaproduktion kom sätt.att samma

statistikproduktionMyndigheternas4.2

officielladenvad definierasförFinansinspektionen somsomansvarar
statistikidagFinansinspektionen producerarkapitalmarknadsstatistiken.
Sverigesdenna i serienoch publicerarförsäkringsmarknadenöver

kapitalmarknadsstatistikofficiellmedanOfficiella Statistik, annan
fungerarformelltinspektionens uppdrag. Rentpåproduceras SCBav
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inspektionen offert dentillställerår överSCB varjesåsamarbetet att en
officiella kapitalmarknadssta-densammanställakostnadenberäknade att

kostnader för dennaberäknas SCB:s199394budgetårettistiken. För
Kostnaden för denmiljoner kronor.10till omkringstatistikproduktion

försäkrings-och publicerarinsamlatFinansinspektionen överstatistik som
miljon kronor. Dentill knappt 1verksamhet uppskattasbolagens

Finansinspektionensdelkapitalmarknadsstatistiken ärofficiella en av
under inspektionens tillsyn.institutdärmedanslag och finansieras av

för denFörsäkringsinspektionema övertogBank- ochNär ansvaret
kapitalmarknadsstatistiken inrättades den s.k. Styrgruppen1987officiella

bistå in-uppgift skullekapitalmarknadsstatistik. Dessför attvara
kapital-prioritera innehållet iutveckla ochmed hjälpspektionema att

rådgivande funktion, medanhaftmarknadsstatistiken. Styrgruppen har en
inspektionsmyndighetema.påslutliga har vilatdet ansvaret

Finansdepartementet, Finansin-fråningårI representanterstyrgruppen
och GruppenKonjunkturinstitutet SCB.Riksbanken,spektionen,

uppgift har varitår. Styrgruppenssammanträder till fyra gångertre per
kapitalmarknadsstatisti-verksamhet medfortlöpande prioritera SCB:satt

publicering.innehåll, utveckling ochprincipiella frågorken, diskutera om
förändringar statistiken har referensgruppifånga behovFör att enavupp

övrigaför uppgiftslämnare ochbildats, bestående störrerepresentanterav
har också tillsattkreditmarknadsstatistik. Styrgruppenanvändare ettav

delområden utvecklat ellerolikaflertal arbetsgrupper inom nyasom
principerförändrat gamla etc.rapporter,

Finansinspektionen och Riksbankenutvecklar bådeFör närvarande nya
kapitalmarknadsstatistik. de tvådatasystem bl.a. Närför hantering av

myndigheternas kommmit i funktion finns planer påinterna ettsystem
och ambitioner tillsammansdatasamarbete mellan myndigheternanära att

kredit-inrapportering från institut påutveckla för maskinellrutiner
marknaden.



finansmarknadsstatistikproduktion SOU 1993: 107Nuvarande44 av

statistik4.2.1 SCB:s

ligger löpande sammanställaFinansinspektionens uppdrag till SCBI att
statistikoch publicera över:

Finansräkenskaper-
Nyutlåning-

och utlåningsstockarSektorfördelade in--
finansiella företagkvartalsvisa balanser förellerMânads--.

för finansiella företagBokslut-
Börsaktieägandet-

finansiella balanserfinansiella institutensframgår nedan deSom utgör
skäl till detfinansräkenskapema. Dettaviktig i är ett attstommeen

produktion balansstatistik olikasamordnalämpligt överattansetts av
finansräkenskaperna. frånproduktion Bortsettfinansiella institut med av

denofficiella statistikenför ñnansinstitut baseras denstockstatistiken över
placerings-för kreditinstitut ochfinansiella på balansrapportersektorn

urskiljavärdepappersfonder. Man kanförsäkringsbolag ochförrapporter
detuppgifter i dessa Föranvändningsområden förolika rapporter.tre

publiceras löpande förförsta ochrapporterna, aggregatenaggregeras
försäkringsstatistikenUndantag bank- ochrespektive institutsgrupp. utgör

det andra användsuppgifter enskilda institut publiceras. Föri vilken över
kredittillförsel,sammanställningaruppgifter för över t.ex.rapporternaur

det tredje utnyttjasoch värdepappersmarknad. Förpenningmängd upp-
ochfinansräkenskapernagifter för sammanställningrapporterna avur

nationalräkenskapema.de realaäven
efterhar utformatsnational- och finansräkenskapssystemetDet svenska

of Nationaldefinitioner fastställda FN, kallade A System Accountsav
redovisas bl.a. olika samhällssektorersSNA. nationalräkenskapemaI

redovisasinkomster utgifter olika slag, och i finansräkenskapernaoch av
finansiella skulder.sektorernas transaktioner i tillgångar och

systematiskt såFinansräkenskapema uppbyggda och följerär strängt
långt de internationella rekommendationerna på området. Demöjligt

lånaekonomiska subjekten, de fattar beslut låna ellerd.v.s. att uppsom
efter sektortillhörighet, och för deras finansiellaredovisas sättetut,

redovisas efter ñnansobjekt. inhemska ekonominhandlande Dentypen av
fyra olika offentlig sektor, ñnanssektor, icke-delas i sektorer,upp

finansiell för-finansiella företag och hushåll. finansobjektEtt är en
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finansräkenskapemaminst två Ibindelse mellan parter. grupperas
reverslån,bankkonto, aktier ochobjekten efter sin konstruktion t.ex.som

andra värdepapper.
försammanställa finansräkenskapema varjeTekniken är attatt

borgenärssektorema på denfinansobjekt bilda matriser med ochena
Eftersom tillgång hosgäldenärssektorema på den axeln.andra etten

försubjekt skuld hos matris visstett annat ettmotsvaras ger enav en
fordranskuldförhâllandet finansiellfinansobjekt bild på enen av

för finansobjekt bilddelmarknad. En matris enannan samma ger av
matrisertransaktionerna mellan sektorerna. Summan samtliga detav ger

fordranskuldförhällandet respektive transaktionernatotala mellan
sektorerna i samhället.

så enkla analysera redovisasEftersom matriser inte alltid idagär att
upplåning motsektorredo-sektortabeller, finansiella placeringar ochmed

visade, tidsserieform.i
finansräkenskapema sammanställs kvartals- och årsvis.De svenska

innebär det många byggstenarDeras komplexa utformning äratt som
skall också många olika källor måstesamlas in och därmed utnyttjas.att
Statistiken offentliga sektorn hämtas dels från delsden frånöver staten

icke-finansiella företagenkommuner och landsting. Uppgifter deöver
inhämtas årsvisa och kvartalsvisa urvalsundersökningar. Engenom

finansiellaundersökning icke-finansiella företagskartlägger större
tillgångar undersöker icke-finans-och skulder BAST, störreannanen
iella företags tillgångar och skulder FUTS. Finanssektomsutländska

och placerings-uppgifter baseras i huvudsak på de löpande balans-
finansiella institut lämnar den kvartalsvisa stockstatis-rapporter samtsom

tiken sektorfördelade utlåning och bankernasfinansiella institutsöver
inlåning. torde den vid sidanDen finansiella sektorn sektor,vara av

för tillförlitliga informationen. Slutligenidag denstaten, mestsom svarar
skall hushållssektom vilken i utsträckning sektor frånnämnas, ärstor en
vilken informationen fråninte inhämtas direkt, andra sektorersutan
motsektorredovisning, hushållenstockstatistiken. vissa objektFör ärt.ex.

motsektor i beräkningarna.en
Vidare börsaktieägandet.SCB regelbundet statistik Statistikengör över

syftar till börsbolagen.visa aktieägarstrukturen tiden i de svenskaöveratt
Den skall nationalräkenskapemasockså underlag för finans- ochvara
statistik olika sektorers förmögenhet.över

Uppläggningen stockstatistiken för finansinstitutnämndadenav ovan
förtjänar utförlig Stockstatistiken syftar tillnågot kommentar. atten mera
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inlåning påoch bankernasutlåninginstitutsfinansiella stat,fördela
investment-icke-finansiella företag,socialförsäkring,landsting,kommun,

utlandet.hushåll ochintresseorganisationer,ñnansieringsföretag,och
institutenklassning görutifrån denmöjligtoftastVidare detär att som

företagen.icke-finansielladebranschfördelaochstorleksfördela
tillhandahållervarje årSCBföretagKlassningen görs attgenomav

företags-SCB:sbaseratklassiñceringsband, vilket ärinstituten ett
klassifice-med hjälpkontoregistersinabearbetarInstitutenregister. av

utlåningrespektivesektorfördelad in-redovisarringsbandet och en
till SCB.kvartalsvis

undersökningaroch ärvilkaframgårnedantabellenl rapporter som
ñnansräkenskaperna.underlag för
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for finansräkenskapernaTabell Rapporter är underlag1. som

Institutsektor Rapport Frekvens

Balans MånadBanker
resultatBalans och Ar

Stock Kvartal

Finansbolag Balans Kvartal
Balans och resultat Ar
Stock Kvartal

Mellanhandsinstitut Balans Kvartal
Åroch resultatBalans

Stock Kvartal

Värdepappersbolag Balans Månad
Balans och resultat Ar

Placeringar KvartalVärdepappersfonder

PlaceringarFörsäkringsbolag Kvartalm.m
Placeringar och resultat Ar

Icke-finansiella företag Balans Kvartal
tillgUtl och skuld Kvartal

Balans och resultat Ar

investmentbolag Balans Kvartal
resultatBalans och Ar

landstingKommuner och Balans Kvartal

Staten Balans Kvartal

AP-fonderna Placeringar Kvartal

Statliga lánefonder Balans Kvartalm.m.
ÅrBörsaktieägare Sektor

Riksbankensbetalningsbalansstatistik Kvartal

Som framgår tabellen finansiella instituts löpande rapporteringärav en
viktig källa till ñnansräkenskapema. bör emellertidDet poängteras att
ñnansräkenskapema endast har behov kvartalsvisa uppgifter. I denav
mån månatliga såinhämtas detta andra behov änrapporter styrs av
ñnansräkenskapernas.

Av de uppgifter insamlas från finansiella företag det mindreärsom en
del syftar till användas vid sammanställning ñnansräkenska-attsom av
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deuppgifterna ifjärdedelanvändsUppskattningsvis avenpema.
förunderlagbalansräkningsrapporteringfinansiella företagens som

Övriga viduppgifter användsfinansräkenskapema.iberäkningarna
balansräkningarinstitutsgruppspublicering respektive samt samman-av

värdepappersmarknad.penningmängd ochutlåning,ställningar bl.a.över
harnationalräkenskapemaävensammanhanget bör poängterasI att

finansmarknadsstatistiken. Förgrunddata frånomfattande behov av
utdelningar,driftsöverskott,produktionsvärde, räntor,beräkningar av

årligafinansiellt sparande krävsochinvesteringartransfereringar,andra
resultaträkningar. Förde olika delsektorernasfrånaggregerade uppgifter

försäkringsverksam-specifikationerdessutomförsäkringsbolagen krävs av
resultaträkningen.officiella Dessadenframgårinteheten avsom

Finansinspektionen.erhåller frånuppgifter SCB
kvaitalsvisainkomster krävshushållens disponiblaberäkningFör av

Finansin-och frånränteflödenräntesatseruppgifter från Riksbanken om
avkastning.utfall ochförsäkringspremier,uppgifterspektionen om

ränteflöden iberäkning sektorvisamodell förUtvecklandet avnyav en
kortperiodisk in-innebära behovnationalräkenskapema kan att av

formation uppkommer.
undersökningarnaoch särskilda ärovannämndaDe rapporterna

publicerar.fortlöpandeSCBför den statistikunderlag som



Nuvarande produktion finansmarknadsstatistikSOU 1993: 107 49av

Publikationer Sveriges Officiella StatistikTabell 2. i serien

Publikation Innehåll Frekvens

Balansräkning, enskildaBankernastillgångar banker Månadstörre
och skulder

Ärresultatuppgifteroch efterBankerna Balans- bokslut

ÅrFinansiella resultatuppgifterföretag Balans- och efter bokslut

Kapitalmarknaden

KvartalsuppgifterDel banker och mellan-om
handsinstitut, vissa lânefonderstaten,

Riksbanken. Kvartalsamt
Kvartalsuppgifter finans- försäkrings-Del 2. ochom

investmentbolagbolag, värdepappersbolag,
icke-finansiellaoch värdepappersfonder,

landsting.bolag kommuner och Kvartalsamt

Finansräkenskaper finansiella delen nationalräkenskaperna,Den av
vilken bl.a. omfattar ochsparande- förmögenhets-
beräkningar hos samhällssektorernaredovisade

tidsserier.i Ar

Finansrâkenskaper Kvartalsräkenskaper tabeller översamt
.finansiella marknader, utlandsskulden Kvartalm.m.

ÅrBörsaktieägandet Fördelning efter samhällssektorer.

Riksförsäkringsbolagen Kvartalsuppgifter placeringar premier,ochom
avkastning och försäljning. Kvartal

ÅrligaFörsäkringsbolag uppgifter balans, resultat,över
Årpremier utbetalningar m.m.

Årliga ÅrUnderstödsföreningar uppgifter balans, resultatöver m.m.

SCB publicerar dessutom Översikter, vilka kan karaktäriseras som
snabbstatistikü utförande serien Statistiska meddelanden.enklare Härän
redovisas bl.a. tillgångar och skulderkreditinstitutens liksom samman-
ställningar placeringar i värdepapper,institutens kreditgivning,över
upplâning officiellaDelar den kapitalmarknadsstatistikenm.m. av
publiceras också i SCB:s tidsseriedatabas, till vilken användareexterna

kostnad kan låta kopplassigmot en upp.
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statistikRiksbankens4.2.2

tillsåoch SCBFinansinspektionenmellansamarbetetideltarRiksbanken
placeringsrapporterochresultat-balans-,insamlingförvida att avman

myndig-tvåövrigaderapportformulärsiganvänder somsammaav
i tabellinstitut, nämnsfinansiellafrånDeheterna. somrapporter

RiksbankeninombearbetasRapporternaRiksbanken.ocksåinsamlas av
VissaSCB.skerlikvärdigt sättavseendenmångai avsomett

formiRiksbankenfrånhämtakunnatSCB avharbearbetningar
vidarbetsbelastningSCB:sminskatharuppgifter, vilketaggregerade

dehantering rapporterna.gemensammaav
frånbalansräkningrapportemaRiksbanken använtharHistoriskt sett

förvalutapolitikenoch attkredit- samtförunderlagkreditinstituten som
kredit-påavregleringenEfterutlåningsregleringen.bl.a.följa upp

förbalansräkningsrapportersammanställningaranvändsmarknaden av
marknaden.analys av

bearbetas,ochinsamlasvisar rapporterBeskrivningen att sammaovan
RiksbankenRiksbanken. attochbåde SCBändamål, anserolikaför av

primännateria-bearbetningochinsamlingmednödvändigtdet avär egen
let.

Finansin-medRiksbanken gemensamtdeUtöver rapporter som
ochkreditmarknaden,påinstitutenfråninsamlatoch SCBspektionen

inhämtarkapitalmarknadsstatistiken,officiellaför denunderlagärsom
Fråni instituten.områdenandraflertalrörandeRiksbanken ettrapporter

underlagärytterligare 11Riksbanken rapporterinhämtarbankerna som
för-ochkreditinstitutövrigaBanker,finansmarknadsstatistiken.för

Riksbankensförunderlagvidaresäkringsbolag lämnar rapporter som
valutamarknaden.tillsynenförbetalningsbalansstatistik och av

förstaiinstitutensfinansiellade rapportersammanställerRiksbanken
marknaderna.finansielladepåutvecklingenanalysför sinhand avegen

dettabeller, är30-talocksåemellertidpublicerarRiksbanken ett som
delfortlöpandeuppgiftslämnarnaoch taallmänheten attmöjligt för av.

ochPenning-kvartalstidskriftbankensstatistik ipublicerasVidare
publikationårligoch iårsbokstatistiskvalutapolitik, i somenen

valutamarknaden.kredit- ochbeskriver
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uppgifteråterfinnsårsbok över:statistiskaRiksbankensI

MarknaderInstitut m.m.

PenningmarknadRiksbanken
ObligationsmarknadBankerna
AktiemarknadFinansbolag
ValutamarknadenMellanhandsinstitut
BetalningssystemetFörsäkringsbolag
BetalningsbalansenAP-fonden
RäntorVärdepappersbolag
PenningmängdOffentliga sektorn

balans-består huvudsakligeninstitutenfinansiellaStatistiken deöver av
kreditinstituten redovisas ävenUnder avsnittenresultatuppgifter.och om

värdepappersinnehavinstitutenssektorer,på olikautlåningen fördelad

m.m.
delar,årsbok till vissastatistiskaRiksbankens ärStatistiken i t.ex.som

officielladenomfattandeoch valutakurser, änstatistik över räntor mer
årsböcker.form olikapubliceras ikapitalmarknadsstatistik avsom

enskildauppgifteremellertid inteinnehåller överRiksbankens årsbok
officiellajämfört med denskillnadverksamhet. Eninstituts annan

finansiella företagbalansstatistiken förredovisadestatistiken denär att
Resultatstatistikenkorttidsstatistik.pâbaserasinte efter bokslutär utan

uppgifterpåbokslut och baserasefterdäremotför bankerna redovisas
finansiellahellerredovisar inteRiksbankensammanställda SCB.av

kärnan i denvilkettillgångar olika sektorer, ärfördelat påoch skulder
officiella statistiken.

statistikFinansinspektionens4.2.3

månads-officiella statistiken,denunderlag förDe ärrapporter som
regelbundetkreditinstitutenårsöversikten,kvartalsstatistiken och som

utsträckning ii begränsadanvändsinsänder till Finansinspektionen,
kreditmarknadenden periodundertillsynsarbetet. harRapporterna

institutensSuccessivtreglerades centrala tillsynsrapporter.varit som
behovenhar emellertidvuxitbalansräkningar och riskerna i dessa av

aggregerade balansrapporternaoch detillsynsuppgifter ändrat karaktär,
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Finansinspektioneninformation.begränsad görendastdärför numerager
använder sigdessasammanställningarinte några över utanrapporter av

eller SCB.Riksbankensammanställningar görs avsom
finansiella företagredovisningsregler förutarbetandetförAnsvaret av

Redovisningsregler för deFinansinspektionen.åvilar gemensamma
föreskrifter.forminspektionen iutfärdasrapporterna avav

kapitalmarknadsstatistikenunderlag förde ärUtöver rapporter som
bankerna:frånföljandeFinansinspektioneninhämtar rapporter

kvartalvisKapitaltäckningsrapport,
kvartalsvisRänteexponeringsrapport,
halvårsvisStora exponeringar,
månadsvisinstitut,vissaValutapositionsrapport
kvartalsvisRiskanalysrapport,
kvartaletableringar,Utländska

insamlasvärdepappersbolagmellanhandsinstitut ochFrån finansbolag,
Vidareinnehåll kan variera.ochfrekvensliknande ävenrapporter, om

värdepappersfonder.fråninsamlas rapporter
kreditinstitutfrånfortlöpande inhämtastillsynsrapporterUtifrån de som

åter-sammanställningar,Finansinspektionentillsynunder gör som
allmänheten viaoch förmedlas tilltillsynsobjektentillrapporteras

löpandetillsynsuppgifterexempel påpressmeddelanden. Ett som
kapitalbas ochkreditinstitutenssammanställningaroffentliggörs överär

fördelade påkreditförlusterbankernaskapitaltäckningsgrad. Ett ärannat
oregleradeuppgifter bankernasliksomlåntagargrupper, överolika

ränteeftergifterfordringar, lån med etc.
verksamhet insamlas ochförsäkringsbolagensOfficiell statistik över

Sverigesserienoch publiceras iFinansinspektionenproduceras av
försäkrings-uppgifterkvartal publicerasOfficiella Statistik. Varje över

försäkringsbolagensuppgifterårligenbolagens placeringar och ur
försåväl pá total niváuppgifterna publicerasársvisaårsredovisningar. De

nivå. Finansinspektio-enskilda bolagsförsäkringsbolagsamtliga som
understödsföreningarnasuppgifterårligenpublicerar också övernen

tillsynsuppgifterFörsäkringsbolagsstatistiken innehåller såvälverksamhet.
tilluppgifter byggstenarintresse ochuppgifter allmänt utgörsomsom av
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siffrorregelbundet till SCB,Inspektionen levererarfinansräkenskapema.
finans- och nationalräkenskapema.sammanställninganvänds vidvilka av

Spardelegationen publika-från före dettaFinansinspektionen övertog
publicerasFinans, vilken tvåSparformer i Sverige, Nyationen numera

till bistå allmänheten, massmedia,år. Finans syftargånger Nya attper
jämförbart underlag förm.fl. med analyskonsumentvägledare, lärare ett

utveckling också ochhand olika sparformers räntori första menav
faktadelFinans innehåller ochvillkor på bostadslån. Nyat.ex. en en

utvecklingstrender på marknaden,Faktadelen redovisartabelldel.
och villkor påtabelldelen innehållerskatteregler, medan räntorm.m.

livförsäkringarbostadslån,enskilda instituts inlâningskonton, etc.
sammanställningaremellertid dennaFinansinspektionen att typ avanser

tillhandahålla.uppgift för tillsynsmyndigheteni längden inte är atten
anslagsframställningen föreslagitInspektionen därför i denhar attsenaste

barikområdetden konsumentbyrán på börbranschföreningama eller nya
sarrirnanställningen.överta

myndigheterrapportering till4.2.4 Produktionskostnader för

till medlemsföretagen sammanställtBarikföreningen har enkätgenom en
kostnaden härför.bankernas rapportering till myndigheterna och De

rapportering från dotterbo-svenskägda moderbankemas, dvs. exklusive
samtliga till Finansinspektionen,lag, framtagningskostnad för rapporter

sammanställningen till 40 miljonerRiksbanken och SCB uppgår enligt
understyrkas sammanställningenkronor år. bör emellertidDet attper

underlag såväl för den officiella statistikenärrapporteravser som som
för Riksbankens och för tillsyn. Utredningen uppskattarstatistik att
mellan 5 den totala kostnaden kan hänföras tilloch 10 miljoner kronor av

för officiell statistik. Mânadsstatisti-används underlagrapporter som som
ken bankerna producera.den kostar Man kanär attrapport mestsom

uppgifter tillbankerna nyttjar del deanta att rapporterasav somen
myndigheterna, framtagningskostnaden troligenvarför överskattad.är

Försäkringsförbundet motsvarande uppskattning påhar gjort 3-4en
miljoner kronor avseende de försäkringsbolagens kostnadstörre att
sammanställa officiellaunderlag för den statistiken.rapporter som
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Övrig marknaderfinansiellastatistik4.3 över

Sverige verksammaför ibranschorganisationFörsäkringsförbundet är
publikationer.sammanställer följandeFörbundetförsäkringsbolag.

premier i och för-statistikförbundetpublicerar överVarje månad-
bolag.enskildalivförsäkringar isäljning av

försäkringsbolagenskvartalsstatistikkvartal publiceras överVarje-
kollektivapubliceras denlivförsäkringsbolagenplaceringar. För

premieinkomster.försäkringarnytecknadekonsolideringen, samt
marknadsandelar baseraderedovisasskadeförsäkringsbolagenFör

huvud-Statistiken byggerbestånd.dels påpremieinkomstdels på
frånFinansinspektionen inhämtarpåsakligen rapporter somsamma

sammanställningarfrån deskillnadTillförsäkringsbolagen.
FörsäkringsförbundetsinnehållerpublicerarFinansinspektionen

enskilda bolag.uppgifterkvartalsstatistik över
enskilda livför-uppgifter deocksåKvartalsvis publiceras över-

återbäringsiäntor.säkringsbolagens
årgångi siffror utkommerförsäkringSvenskPublikationen peren-

struktur,försäkringsbolagensbelyseruppgifterinnehålleroch som
kapitalplaceringar, premierförvaltat kapital, m.m

anställda iintresseförening förFörsäkringsföreningenSvenska är en
årsboken SvensksammanställerFöreningenförsäkringsbranschen.

resultatstatistikbalans- ochinnehållerhuvudsakligenFörsäkring, vilken
årsredovisningar.försäkringsbolagensur

verksam-för i SverigebranschorganisationBanlçföreningenSvenska är
svenskaingår i definansbolaghypoteksbolag ochbanker och de somma

sammanställningar publiceras.Följandebankkoncernerna.

i bankernainlåningskontonade vanligastesammanställningEn över-
innehållerSammanställningenår.5-6 gångerpubliceras per
innehållerVidarepå inlåningskonton.villkoroch andraräntesatser

liksom priserinlåningskontonmarknadsfördajämförräntor förden
banktjänster.på vissa

Kreditmarknaden utkommerSvenskaPublikationen Den vartannat-
syftarkreditmarknadenviss statistikår. innehåller överDen men

dessroll i samhället,kreditmarknadensförklaraförsta hand tilli att
kontroll den.samhälletsstruktur och av
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statistikhäfte med kreditmarknadsstatistik.Varje år publiceras ett-
Affársbankema i samhället redovisas aktuellaskriftserienI-

verksamhet. Bl.a. redovisasbankernas bankkon-analyser rörande
rörelseresultat och dess komponenter, gång år.encememas per

sammanställer och publicerar två gånger årKonsumentverket per en
Översiktenkontokrediter. innehåller uppgiftermarknadsöversikt över

i Sverige marknadsförda kreditkort,och andra villkor påöver räntor
och bankkort.betalkort

Riksgäldskontoret publicerar följande uppgifter

månadsvisRiksgäldskontorets tillgångar och skulder,-
lånebehov finansiering, månadsvisStatens och-

svenska statsskulden, specifikation lån, månadsvisDen av-
Marknadsinformation, månadsvis-

årsbok med uppgifter kontorets verksamhet. årsbokenEn lrörsom-
återfinns uppgifter svenska statsskulden, upplåningdenöver genom
olika instrument och på olika marknader, garantiförbindelser m.m.

uppgifter i RiksgäldskontoretsVidare återfinns vissa statistiska
årsredovisning.

Stockholms Fondbörs publicerar, förutom dagliga uppgifter, också

månadsrapport statistik omsättning, affärer,med bl.a. antalöveren-
börsvärde, generalindex index för olika branscher,och

kvartalsrapport med aktuella analyser och statistik bl.a. deöveren-
aktieserierna, omsättning aktier och obligationer,mest omsatta av

antal börsdagar, börsvärde och fondbörsens index,
årsrapport i vilken återfinns statistiska uppgifter rörande aktie-en-

och obligationsmarknaden.

OM Stockholm publicerar,AB förutom dagliga uppgifter, också

månadsvis uppgifter bl.a. omsättning och genomsnittlig volymöver-
handelsdag för de produkter hos OM,noterasper som

årsrapport vilkeni återfinns statistiska uppgifter options-överen-
och tenninsmarknaden.
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statistik de finansiellaGenomgången olika producenter överavav
Dagstidningarmycket lång. ochmarknaderna skulle kunna göras

fortlöpande publiceras.affärstidningar för informationattsvarar
via exempelvissäljer information databasergäller företagDetsamma som

Findata, nyhetsbrev mil.Reuter, olika
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länderStatistikproduktion i andra5

Allmänt1

denbakgrund till övervägandenakapitelSyftet med detta är att omsom-
statistikproduktion i andramotsvarandesvenska statistiken något belysa-

nordiskafinansmarknadsstatistiken i deHuvudvikten har lagtsländer.
avsnitt. skall emellertidåterkommer i Förstländerna, till vilken vi nästa

statistikpro-Efta-ländernas OECD:snågra huvuddrag i EG- och samt
då det gäller EGSom underlag,duktion på området kort kommenteras.

genomfördainventeringar inom Eurostat,och Efta, har utnyttjats två
penningmängdsstatistik, dels statistikdels bank- ochavseende över

försäkringsverksamhet.
oftast centralbanken ochellerBanklagstiftningen dessa länderi ger

statistik från banker i respektivetillsynsmyndighetema samlarätt att
i högre grad reglerad iför tillsynsändamålland. Uppgiftsinsarnling är

Ävenstatistikändamål.uppgifter förlagstiftningen insamlingän av rena
samlar ini europeiska ländernadet olika myndigheter deär somom

resultaten och metoderna ofta desamma. I destatistik från bankerna så är
centralbankerna,flesta från bankerna enbartländer insamlas statistik av

statistikenFinland och Sverige insamlasi några länder Norge,t.ex.men
också publicerar regelbundetstatistiska byråer. Alla centralbankernaav
statistik verksamhet finansiell verksam-såväl bankernasöver som annan

Publicering kvartalsvis. Belgien, Tyskland, Italien,het. sker oftast l
bankföreningamaSpanien och också de nationellaEngland publicerar

statistik medlemmarnas verksamhet.över
rörandehittills från Eurostat-studienDe preliminära resultaten

försäkringsstatistik det i EG-ländema huvudsakligentyder på äratt
minsttillsynsmyndighetema samlar in sådan statistik. Insamling skersom
varjegång också inhämtasâret, vanligt är att rapporteren om men

till dekvartal. vidare försäkringsstatistikTillsynsmyndighetema levererar
tillgodose dessas behov data-nationella statistiska byråerna för att av

Flertalet länderunderlag för finans- och nationalräkenskaper.exempelvis
också behövs istatistik insamlasi undersökningen denattuppger som
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därförpublicerarmyndigheternaansvarigalöpande tillsynen. Deden
försäkringssektom.statistikmed relevant överockså årsrapporten

publicerasstatistikfinansiellmedOECD:s arbeteförInom ramen
medlemsländerna.enskildaavseende deregelbundet rapportertre

uppgifterinnehållerMonthly överFinancial StatisticsPublikationen
aktieemissioner, börs-ochobligations-såsomvärdepappersmarknaden

ofFinancial Accountskredittillförsel.uppgifteromsättning samt om
finans-respektive landsuppgifterinnehållerCountries överOECD

innehållerFinancial StatementsEnterprisesNon-Financialräkenskaper.
och skulder.finansiella tillångarföretagsicke-finansiellauppgifter över

framgår vilkakällbeskrivningarochmetod-särskildaOECD:sAv
deframställer statistikländer överi olikamyndigheterföretag eller som

genomgångefterslutsatsomedelbarfinansiella marknaderna. En aven
arbetsför-ochfinansiell statistikproduktionenmaterialdetta är att av

varje enskiltolika ii principproducenter ärberördamellandelningen
historisktigivetvis sinahar rötterfördelningennuvarandeland. Den ett

lämpliga arbetsformer.val av
i flesta ländercentralbankerna dematerialetslutsats ärEn attavannan

statistiken inklusivefinansielladel denbetydandeför avenansvarar
ochSpanien, Italien JapanBelgien,Tyskland,finansräkenskaperna. I

decentralbankema. Ihelheti sinstatistikenfinansiellaframställs den av
ochNederländerna,Frankrike,Canada, USA,länderna,nordiska

huvudsakligenarbetet mellanuppdelningStorbritannien sker aven
byråer.statistiskaoch särskildacentralbanken

ländernanordiskai deStatistikproduktion5.2

statistikpublicering överbearbetning ochinsamling,Danmarkl är av
DanmarksFinanstilsynet,mellanuppdeladmarknaderfinansiella

Statistik.DanmarksNationalbank och
kvartals- ellerresultatrapporterochFinanstilsynet insamlar balans-

ochpubliceras balans-gång årettillsyn. Enårsvis från institut under om
andraårsbok ochFinanstilsynetsfinansiella företag iresultatstatistik för

påaggregerad nivåpubliceras såvälpublikationer. Uppgifter som
uppgifterkvartalsvisvidareinstituts nivå. Finanstilsynetenskilda mottar

dessain- och utlåningsräntor,genomsnittligabankernasöver men
viafinansierasverksamhetFinanstilsynetspubliceras inte.uppgifter

institut under tillsyn.avgifter från
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Danmarks Nationalbank Danmarks Statistikoch samarbetar om en
månadsvis balansstatistik för banker och realkreditinstitut. Uppgiftsläm-

överför information tillvia datamedia Danmarks Nationalbanknarna som
månadsvis publicerar balansposter från denna rapportering. National-
banken överför löpande uppgifterna till Danmarks Statistik varjesom

publicerar detaljerade uppgifter de olika institutgruppemaskvartal över
balansräkningar. Balansstatistiken kommer underlag för deatt vara
planerade finansräkenskapema vilka skall produceras och publiceras av

Statistik. Bankerna möjlighetDanmarks har hämta vissa månadsvisaatt
uppgifter, i ationalbankensenskilda bankers balansräkning, N databas.ur
Nationalbanken och Danmarks Statistik planerar vidare utvecklaatt
räntestatistik för bankerna vilken skall information bankernasge om
marginaler olikapå verksarriheter.typer av

Utöver den statistik publicerar Danmarks Statistiknämntssom ovan
månadsvis uppgifter emissioner och placeringar på värdepappers-över
marknaden. Vidare sektor- och branschfördelningkvartalsvisgörs en av
bankernas in- och utlåning utestående obligationer. Danmarkssamt
Statistiks verksamhet finansieras statsbudgeten.över

Samordning den finansiella statistiken sker i Danmark inom tvåav
samrådsgrupper. Den rådgivare Danmarksärena gruppen, som
Statistik, arbetar med frågor rörande kreditmarknadsstatistik och
diskuterar förändringar i innehållet i Danmarks Statistiks finansiellastörre
statistik. I ingår från berörda myndigheter,representantergruppen
branschorganisationer och forskare. andra rådgivareDen ärgruppen, som

Finanstilsynet, arbetar med redovisningsfrågor för banker och försöker
koordinera olika synpunkter inom detta omrâde. revisorer ingårFörutom
i denna också företrädare för myndigheter, branschorganisationergrupp
och forskare.

FinlandI sammanställs statistik de finansiella marknadernaöver av
Statistikcentralen och Finlands StatistikcentralenBank. för deansvarar
officiella finansräkenskapema. förGrunden dessa liksom i Sverigeär

Ävenbl.a. balans- och resultatstatistik för finansiella företag. denna
statistik sammanställs och publiceras Statistikcentralen. Finlands Bankav
sammanställer finansräkenskaper för sin interna uppföljning.egna

Inhemska affärsbankers och utlandsägda bankers balanser någraoch
huvudposter resultaträkningen sammanställs varje månad Statistik-iav
centralens bankstatistik. Andra bankers balanser och resultatposter

Övrigapubliceras kvartalsvis. finansiella instituts balans- och resultatupp-
gifter publiceras i den årliga bokslutsstatistiken. Statististikcentralen
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ochBalans-för bankerna.bokslutsuppgifterindividuellaocksåpublicerar
Statistikcentralen.endastresultatuppgifter publiceras av

bankernasuppgifterregelbundet vissa överpublicerarStatistikcentralen
utlåningkreditinstitutsandraMedelräntor överinlåningsräntor.ochut-

innehållaocksåkommerStatistiken1994.vid slutetskall publiceras attav
Statistikcentralentillämpar.försäkringsbolagenuppgifter över räntor som

Ävenkvartalsvis.månads- delsdelspublicerarsammanställer och räntor,
månadsvis.utlåningsräntorin- ochbankernaspublicerarFinlands Bank

ochpensionskassorförsäkringsbolag,inkl.Försäkringsanstaltemas
gångresultatuppgifter publicerasochbalans-understödskassor en om

bolagsenskildaockså uppgifterinnehåller överstatistikåret. Denna
ochsocial-och publicerassammanställsverksamhet. Statistiken av

Statistikcentralenocksåmed 1995 skallochhälsovårdsministeriet. Från
försäkringsbolagen.bokslutsuppgiftema överde viktigastepublicera

boksluts-kreditinstitutensmedtillsammansUppgifterna skall publiceras
statistik.

deningår i fleravärdepappersmarknadenUppgifter grenar avom
uppgifterStatistikcentralen publicerar räntorfinansiella statistiken. om

emissioner,Bank redovisarmedan Finlandsoch priser på värdepapper,
värdepapper.kortfristigabestånd och påräntor

huvudsakligeni FinlandkapitalmarknadsstatistikProduktionen ärav
budgetñnansierad.

omfattanderegelbundet någonintepublicerarBranschföreningama
statistik.

verksamhet påinstitutsfinansiellastatistikenbyggerI Norge över en
ochStatistisk BankSentralbyrå, Norgesmellantredelning arbeteav

datarnaterialbearbetar och lagrarinsamlar,SentralbyrånKredittilsynet.
Bankstatistiken. Norgespubliceringföri sin databas och har ansvaret av

uppgifternainrapporteradegrundval deutarbetad påpublicerar statistik av
ansvarigt förKredittilsynetlämpligt.finner äri den mån banken att

flestagranskning deförutarbeta föreskrifter och rapporterna.av
resultat-ochvarje månadpublicerasbalansutvecklingBankernas

ñnansbolagensMellanhandsinstitutens ochvarje kvartal.utvecklingen
resultatutvecklingenkvartal medanvarjebalansutveckling publiceras

aggregeradeenbartPublicering skerår.publiceras gång avperen
nivå.enskilt institutsuppgifter och inte på

siganvänderstatistik självmycket liteproducerarKredittilsynet men
ochdatabas till analyserSentralbyrånsiñnansmarknadsstatistiken somav

tillsynsverksamheten.informationskälla i
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myndigheternasKapitalmarknadsstatistiken finansieras deöver tre
för dataKredittilsynet betalar de och analyserrespektive budget. uttag av

Sentralbyråns databas, och dessa kostnader finansieras i singörs ursom
står under Kredittilsynets tillsyn.de instituttur somav

för insamling, produktion och publiceringSentralbyrån har ansvaret av
Finansräkenskaperna finansieras Sentral-finansräkenskaperna. genom

statsbudgeten. Bank finansierar delarbyråns anslag, dvs. Norgesöver av
och det speciella statistikarbetefinansräkenskapernabearbetningen somav

Bank.Sentralbyrån utför Norges
försäkringsbolagens balans- och resultaträkningarHuvudposterna i

räkenskaperkvartal. Fullständiga publiceras gångpubliceras varje en per
publiceras inteår för samtliga bolag. Uppgifter enskilda bolag.över

utlåningsräntor publiceras varjeFinansinstitutens in- och kvartal av
insamlingstår för och bearbetning dennaNorges Bank. Banken av

statistik.
branschföreningarna,Viss statistik publiceras i Norge detta skerav men

fristående från myndigheternas statistikproduktion. Den norskehelt
Sparbankforeningen publicerar varje år ÖversikterBankforening och över

Finansieringsselskapenes forening publicerarbankernas årsräkenskaper.
årsräkenskaper. Kreditföretagens föreningöversikt bolagensöveren

årsräkenskaperpublicerar översikt företagens och vissa halv-överen
årstal. Forsikringsforbundet publicerar översikt försäkrings-överen
bolagens årsräkenskaper dessutom vissa tal för de enskildaoch större
försäkringsbolagen.

Ett samarbetsprojekt för närvarande på gång mellan Kredittilsynetär
och Forsikringsforbundet för insamling resultat och balansstatistikav

viss riskstatistik för både liv- och skadeförsäkringsbolag. Isamt
september 1993 har vidare tillsatts arbetsgrupp med förrepresentanteren
Sentralbyrån, Kredittilsynet,Bank och vilken skall kartläggaNorges
användningen värdera arbetsfördelningenstatistiken mellan desamt treav
myndigheterna.

5.3 Några slutsatser

Huvudslutsatsen genomgång måste blidenna korta ochatt ansvars-av
arbetsfördelningen i fråga lands finansiella statistik kan utformasettom

flera olika Statistikproduktionen kan delas mellan flerasätt. upp
myndigheter, förutsatt råder klar ansvarfördelning mellandetatt en
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frågorsamarbete skerlöpandeochmyndigheterna att ett ge-om av
intresse.mensamt

mycket vanligtdeti avsnitt 5.1redogörelsen ärframgått attSom av
finansmarknadsstatistikenhuvuddelencentralbanken producerar av

förinspektionsmyndighetenfinansräkenskaper,inklusive att svararmen
Även finansiellför allcentralbankförsäkringsstatistiken. ansvararom en

byråerna,de statistiskamedsamarbeteemellertidstatistik krävs som
eftersom avstämningnationalräkenskaperna,sammanställerexempelvis en

fmansräkenskaper.ochmellan national-måste göras
VarjeÖverlägsen.modell generelltutpekagår inteDet att somen

finansiellförutsättningar hurutifrân sina avgöraenskilt land måste
framställas.statistik bäst kan
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överväganden förslagoch6

Inledning6.1

statistiken rörande finansiellatill hurlämna förslagUtredningen skall
specifiktfinansieras. Mer kansamordnas ochframställas,marknader bör

problemområden:följande fyraomfattauppdraget sägas

finansiella instrument, institut ochstatistisk informationVilken om
förpubliceras inom denproduceras ochmarknader bör ramen

sådan basstatistik inombehovetofficiella statistiken Förutom av
allmänheten och underlag förtillinformationlandet somsom-

också beaktas deforskning börekonomisk politik ochbl.a. -
statistiken.kraven påinternationella

officiellaskall för dennavilka myndigheter2. Vilken eller ansvara
ansvarigaobserveras, denfinansmarknadsstatistik börDet att

ombesörjer insamling,denmyndigheten inte behöver somvara
produktionsinsat-statistiken. Dessabearbetning och publicering av

från organisatio-myndighet,kan beställas från SCB eller annanser
eller företag.ner

organiserad, och kanstatistikproduktionen3. börHur vara upp-
Förslagen skall innebäraeffektiviserasgiftsinsamlingen att

frångäller insarnlingsförfarandetstatistiken effektivt vadhanteras
föruppgifterna och åtkomlighetfinansinstitut, lagring an-av

främst frågor effektiv arbetsför-vändarna. aktualiserasHär om
och samordningdelning, formerna för samarbeteocksåmen om

mellan myndigheter.berörda
institutenfinansieringsprincipen står förden nuvarande där4. Bör -

budget- förändras, vilkaFinansinspektionens ochkostnaderna via
principer i så fall tillämpasskall

ordning i de följande avsnitten.frågor behandlas i ochDessa tur
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finansmarknadsstatistik6.2 Officiell

finansiella marknaderna under framföralltsnabba utvecklingen deDen av
behovet information volymer och1980-talet har väsentligt ökat omav

flera olika information,marknader. sig slagspriser dessa Det rör om
till vilka delar den bör föroch det viktigt klargöraär ettatt vara ansvar

den officiella statistiken. statistik har i del avseendenDenna anpassatsen
år.förändringarna på marknaden under Som har framgåtttill senare

står emellertid den officiella statistik,behovsanalysen i kapitel två som
går benämningen kapitalmarknadsstatistik inte i alla delar iunder

och den ekonomiska politikens efterfrågansamklang med allmänhetens
på finansiell statistik.

område där uppenbarligen föreligger allmänt informations-Ett det ett
officiella statistiken, uppgifterbehov, inte ingår i den ärmen som omnu

priser och liksom på andra marknader för och tjänsterHärräntor. varor
det viktigt skilja mellan tvâ huvudkategorier prisinformation.är att av

omfattar aktuella uppgifter enskilda säljares och köparesDen ena om
genomsnittsnivâer ochpriser, den andra uppgifter utveckling överom

tiden.
ochNär det gäller värdepappers- valutamarknadema tillgångenär

aktuell infonnation kurser, och andra villkor nödvändigräntorom en
fungera.förutsättning för marknaderna skall Höga krav bör ocksåatt

ställas pâ informationen till kunderna beträffande kreditinstitutens in- och
utlåningsräntor och övriga villkor, liksom motsvarande information
från försäkringsbolagen. inget dessa fall det sig emellertidI rör ettav om

för den officiella statistiken finansinstitut, marknadsplatser ochansvar -
andra aktörer måste själva förse marknaden med aktuell information. deI
fall informationen betraktas otillräcklig från konsument- ellersom

åtgärder.kontrollsynpunkt det uppgift för tillsynsorganen vidtaär atten
uppgift, då prisinfonnation, börDen officiella statistikens det gäller

i analogi existerande prisstatistik för och tjänstermed attvara varor
Statistiktillhandahålla aggregerade prisserier med rimlig periodicitet. bör

genomsnittligaproduceras för penningmarknads- och obligationsräntor,
valutakurser. Sådana tidsserierin- och utlâningsräntor i bankerna samt
och utvecklingstendensema pâhar värde för analyser situationenstort av

de finansiella flertalet fall det sig enkel formmarknaderna. I rör om en
statistikproduktion, grunddata redan offentliggjordadå utgörsav av

prisuppgifter. uppgifterna in- och utlåningsräntor, därEtt undantag är om
insamling från utifrån specificering villkorinstituten måste ske deen av
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StockholmsDå det gäller aktier kanför ifrågavarande tjänster.gällersom
behovettidsserier tills vidare fyllapubliceringFondbörs avav anses

kursutveckling.statistik om
betydligt komplicerad. UppgiftervolymstatistikFrågan är ommerom

och valutainarknadema kanpå värdepappers-bruttoflöden omsättning
indikatorer på aktivitetsnivån. Men de har ibetraktasvisserligen som

från realekonomisk synpunktbetydligt mindre intresseallmänhet än
fordringsstockarnettoflöden och skuld- eller balansupp-uppgifter om

två pekar efterfrågan inriktadgifter. Behovsanalysen i kapitel en
uppgifter penningmängdlikviditet, in- och utlånings-framförallt mot om

värdepappersmarknaden. de finansiellavolymer upplåning på Församt
också uppdelning på sektorer, branscherinstitutens utlåning efterfrågas en

företag.och storleksgrupper av
verksamhet har betydelse för de finansiellaFörsäkringsbolagens

bolagens placeringskapacitet.marknaderna inte minst storagenom
främstområdet inriktas naturliga skäl deIntresset för statistik på motav

sju livförsäkrings-livförsäkringsbolagens verksamhet de störstastora -
för-1992 för 80bolagen svarade exempelvis i slutet procent avav

Även statistik bolagenssäkringsbolagens totala placeringar. överom
försäkringsstatistiken enligtcentralt inslag, börplaceringar måste ettvara

min aggregerade uppgifter belyser för-mening också innehålla som
säkringsbeståndets utbetalningarstruktur. Statistik premier ochöver

skade- livförsäkringssidan,olika försäkringstyper, på såvälavseende som
Årligenbör liksom för Övrigapubliceras kvartalsvis. bör dessutom, sker

institutgrupper, ochpubliceras uppgifter sammanlagda balans-över 4 v
resultaträkningar. uppfattning behöver statistiken emellertidEnligt min
inte byggas de drygt 500 försäkringsbolagen.på totalundersökningar av

Den fyller funktionennuvarande kapitalmarknadsstatistiken också som
företagsstatistik balansstatistik för finansiella företag.ochresultat-
Liksom behov statistik påför icke-finansiella företag finns sådanett av
aggregerad nivå med lämplig branschindelning. Däremot detoch ären
enligt min uppgift för den officiella statistikenmening inte atten
publicera uppgifter företag, vilket sker i omfattningenskilda storom nu

såväl bank- individuella uppgifterförsäkringssidan. Dessa harsom
intresse främst för tillsynsmyndigheterna.för finansinstituten och Om

motiverarintresset inom publicering kan den ombesörjasbranscherna av
branschorganisationerna, eller dem läggas uppdrag tillut exem-av som
pelvis SCB. förutsätts statistikproduktion inte betraktasDet då sådanatt
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tillkonkurrenslagen,enligtkonkurrensbegränsande anpassatssom nusom
omrâdet.EG-reglerna på

och volymerprimärstatistik rörande priserhar gälltDiskussionen hittills
balansstatistik för deochresultat-finansiella marknadernapå de samt

uppgift förmycket viktigdetta kommerinstituten. Tillfinansiella en
ñnansräkenskaper,sammanställanämligenfmansmarknadsstatistiken, att

i ekonomin.i olika sektorersparandetfinansiellabelyser detsom
nationalräkenskapssystemet. De ärdelFinansräkenskaperna ettär en av

ochmakroekonomiska utvecklingendenför analysviktigt underlag av
Finansräkenskapemas behovpolitiken.ekonomiskadärmed för den av

ochprimärstatistik,insamlingpåkravgrunddata ställer stora av
resurskrävande delmycketdärför, totaltfinansräkenskapema är sett, en

jagstatistikprodukter,Många defmansmarknadsstatistiken. somavav
finansräkenskaperna.underlag förocksåtidigare berört, utgör

utförligarenågotfinns anledningtill resursbehovetMed hänsyn att
Internationellastatistiksystemet.roll ifinansräkenskapemasdiskutera

årsvis;räkenskaperdessapublicerakrav pååtaganden innebär attett
nuvarandekvartalsvisintevidareåtminstone tillsdäremot am-

två,utvecklats i kapitelbitionsnivå. Samtidigt finns, närmaresom
kvartalsräkenskapema. Dessasärskilt ikvalitetsproblem,svårbemästrade

inte leda till slutsatsenuppfattningenligt minproblem bör emellertid att
kvartalsvis.finansräkenskaperproducerabör ambitionenöverge attman

kunnabetydelse och värdetökadefinansiella marknadernasDe att av-av
ökadetalar i stället förräkenskaperfinansiellareala och attstämma

årsräkenskapemassåväl kvartals-höjabör in försättas att somresurser
möjligt konsistentså långtochkvalitet. Ett genomarbetat system av

ekonomiskaför denunderlagoundgängligtnationalräkenskaper är ett
politiken.

officiellabeträffande denförslagminaSammanfattningsvis innebär
innehåll:finansmarknadsstatistikens

ochpenningmarknads-uppgifteraggregerade statistiska överatt
månadsvis,publicerasvalutakurser börobligationsräntor samt

publicerasutlåningsräntor börin- ochgenomsnittligabankernasatt
kvartalsvis,

penningmängdlikviditet, in-volymuppgifter, avseendeaggregeradeatt
räntebä-emissionerkreditinstitutenutlåningsvolymer ioch samt av

publiceras månadsvis,börrande värdepapper
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publiceras olika sektorerskvartalsvisa sammanställningar bör överatt
innehav räntebärande värdepapper,av

fördeladstatistik försakringsverksamhet, försäkrings-överatt
försäkringsbolagens placeringar bör publicerasformer, översamt

kvartalsvis,
börsaktieägandet bör publiceras årsvis,statistik överIll

statistik bankernas inlåningbransch- och storleksfördelad över samtatt
lånefondernasfinansiella institutens och de statliga utlåning börde

kvartalsvis,publiceras
årlig balansstatistik kvartalsvis för finans-bokslutsstatistik ochatt

iella företag, bör publiceras med lämplig indelning i institut-

grupper.
såväl kvartals- årsvis,finansrakenskaper bör produceras ochatt som

in för höja räkenskapernasÖkade personalresurser bör sättas attatt
kvalitet.

Förutom aktuella uppgifter publiceras löpande bör tidsserier hållasatt
lätt tillgängliga. också inte minst för den ekonomiskaDet angeläget,är
forskningen, kan utnyttjas för olikadatabaser med grunddata slagsatt
specialstudier. bör vidare understrykas, mina överväganden enbartDet att

sådan publicering motiveras allmänhetens, forskningens ochavser som av
den ekonomiska politikens behov basstatistik. Riksbanken ochFörav
Finansinspektionen det visa sig lämpligt härutöver offentliggörakan att

återrapporteraoch statistisk information, framkommer inomannan som
för myndigheternas verksamhetramen

Allt eftersom marknaderna institutförändras, etableras ochnya nya
instrument utvecklas kommer behovet statistik förändras. Ettattav
näraliggande exempel, där statistikprodukter behöver utvecklas undernya
den tiden, handeln med optioner,närmaste terminer och andraär
finansiella derivat. Informationsbehovet detta område betydande,är
inte minst för makroekonomiska analyser. dagsläget finnsI praktiskt taget
ingen statistik belyser derivatmarknaderna eller i övrigt den delsom av
finansmarknaden ligger utanför institutens balansräkningar.som
Önskemål bättre statistik derivatmarknaderna på tidharöverom senare
aktualiserats också internationellt. BIS har StandingInom Euro-currency
Committee tillsatt arbetsgrupp med uppgift analysera vilkaatten upp-
gifter derivatmarknaderna sammanställasbör och offentliggöras.om som
Sveriges riksbank representerad i arbetsgruppen, får förut-ochär man
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fram statistikproduktion på området,tillarbete ledersätta att gruppens
Sverige.bl.a. i

påverkasdessutomutformning kommerstatistikensofficiellaDen att av
förslagregelverk. Detill EG:sharmoniseringenden pågående som

årsskiftet 199394, ochvidläggaredovisningskommittén väntas som
till redovis-redovisningsreglema EG:sde svenskasyftar till att anpassa

i resultat- och balanssta-förändringarinnebäraningsdirektiv, kommer att
of kom-och Committee GovernorsOckså från Eurostattistiken. kraven

behovet statistik-förändringar ibetydandesannolikt medföraatt avmer
finansiella institut.insamling från

meningsfullt här i detaljbakgrund inteframstår dennaDet attmot som
respektive huvudom-publiceras underochvad bör inhämtasange som

framföralltinnehållet idetaljeradråde. Jag översynatt avanser en mer
kraven klarnat.debörbalans- och resultatrapportema göras när externa

officiella statistikenvidareutveckling denochför anpassningAnsvaret av
myndigheterna.åvilar de ansvariga

statistiken6.3 förAnsvaret

officiella statistiken rörandeför denFinansinspektionen har i dag ansvaret
delsInspektionen dettamarknader.finansiella institut och utövar ansvar

statistikprodukteroch antalfinansräkenskapernabeställare ettsom av
delsproducent,aktiemarknaderna, där SCBavseende kredit- och är

försäkringsbolagen.statistik rörande Dessutomsjälv produceraattgenom
löpande, den officiellaoch vid sidanoffentliggör Finansinspektionen av

kreditförlusterrörande kapitaltäckning,statistiken, vissa uppgifter m.m.,
från kreditinstituten.inhämtarhämtas de tillsynsrapporter mansom ur

officiella statistiken harför denInspektionsmyndighetens ansvar
påtillsynsmyndighet har hög kompetensmotiverats attav man som

ochinformation institutenintresseområdet och dessutom har stort omav
marknaderna.

statistik finans-mängdOckså Riksbanken producerar stor omen
i Riksbankens årsbokstatistik publicerasmarknaderna. Delar dennaav

statistiska uppgifter offentliggörsoch i kvartalstidskriften, medan andra
officiellatabellform. till deni allmänhet månadsvis i I motsats

ochockså vissa uppgifterstatistiken publicerar Riksbanken räntorom
Riksbankens informations-Statistikinsamlingen motiverasvalutakurser. av

omfattandevalutapolitiken, dessutombehov för penning- och men av en
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där Riksban-centralt område,Ettinternationellarapportering till organ.
statistik,likställas med officiellkani praktikenför vadken somsvararnu

grundas emellertidstatistikPubliceringenbetalningsbalansen.gäller av
följande formuleringivaduttalatnågot utöverinte på som rymsansvar

Riksbanken skall lä-riksbank:Sveriges1988:1385lageni 50 § om
valuta- och kreditförhâllan-uppgifterstatistiskaoffentliggörapande om

den.
ansvarig försektormyndighetmedordningennuvarandeDen somen

delinje medligger väl ifinansmarknadsstatistikenden officiella
1990 årshar angivits ibeträffande statistikansvar,intentioner som

199293:lOl. In-propositionregeringensoch istatistikutredning
skall åviladel statistikenförriktningen är storansvaretatt aven

användarintresse inomochmed kompetensbeställarmyndigheter
enligt minfinansiell statistik finnsgällerdetrespektive sakområden. När

RiksbankenFinansinspektionen ochtvâ myndighetermening som--
lämpadestatistiken väloch intressetill kompetens ärmed hänsyn attav

uppgift.fylla sådanen
kompetens inom sak-många synpunkterframstår frånRiksbanken -

statistikproduktion och intresseomfattandeområdet, stort avegen
finans-beställarmyndighet på detidealiskstatistiken närmastsom en-

officiellföremellertid inte tilldelasiella området. Riksbanken kan ansvar
officielladen1992:889i lagenstatistik i den mening omsom avses

framställas myndigheterlagenskall enligtstatistiken. Sådan statistik av
Statistik. OmSveriges Officiellai serienregeringen och publicerasunder

vadstatistikansvarspecificerat änRiksbanken skall åläggas ett sommer
uppgifter,statistiskaformuleringenrefereradeinryms i den omovan

denriksbankslagen och lagenändringar imåste det ske omgenom
tillräckligaemellertid inteofficiella mening finnsstatistiken. Enligt min

ansvarsfördelningen.förändringskäl för så genomgripande aven
1992-01-20,FinansdepartementetiskrivelsetillFinansinspektionen har,

inspektionensbelastning pâkapitalmarknadsstatistikenanfört utgöratt en
tillsynsändamåluppgiftsinsamling förinspektionens egenresurser.

för tillgodose ändrademäste flexibel och snabbt kunna attanpassasvara
specialistkompe-statistikfrågor kräverbehov. hävdar mångaMan att en

förupprätthålla, ochkaninspektionen svårligen att ansvarettens, som
finns. Däremotstatistikresursemastatistiken därför läggas därbör

redovisningsföreskrifter ligga kvar hosbörframhålls föratt ansvaret
gälla i deredovisningsprinciper skallenhetligainspektionen för att

finansiella instituten.
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uppfattning informationsbehovet fördelar FinansinspektionensJag att
väsentligt efter avregleringentillsynsverksamheten har förändrats
och tiden likformigkreditmarknaden, och löpande över rapporte-att en

mindre roll. Möjlighetemabalansuppgifter spelarring attt.ex. ennuav
betydligt mindreför tillsyns- och statistikändamålsamanvända data är

statistiken innebär därmed i högre gradtidigare. förAttän enansvara
emellertid inte någotmerkostnad, tillsynsuppgiften. Detta ärutöver som

myndigheter,från flertalet deskiljer Finansinspektionen som nuav
olika områden. Också hos demtilldelas beställaransvar för statistik inom

prioritering, samråd, upphandlingsärskilda resursinsatser förkrävs -
finansmarknadsstatistiken talar enligtfall beträffande delarl vartm.m. av

behållaför Finansinspektionen börmin mening övervägande skäl ettatt
mindre lämpligt produktionenbeställaransvar, det visar sigäven attom

Finansinspektioneninspektionsmyndighcten.statistik läggs inomav
överblick sakomrâdet, vilken måsteförfogar ochkompetens överöver

prioriteringar och kvalitetsbe-betraktas värdefull det gällernärsom
Även ställer krav pådömning tillsynsarbetetstatistikproduktema.av om

informationsinsamling, måste också denspecifik och flexibelmer egen
översiktligt informations-officiella statistiken ha intresse mersom

detalj frågan Finansinspektionensunderlag. Innan jag går in i ommer
Riksbankens roller diskuteras.ansvarsområde bör dock SCB:s och

inklusive finansräkenskaperna,Nationalräkenskapssystemet, är som
ekonomiskaförut framhållits informationskälla för dencentralen

för hålla dettapolitiken i allmänhet. Starka skäl talar att systemsamman
verksamhet. bör emellertiddel SCB:s anslagsfinansierade Detsom en av
förädlingsled, där aggregeradpåpekas detta gäller främst detatt

konsistent räkenskap.primärstatistik från olika källor sammanställs till en
Delar underlaget för bör kunna hämtas från statistik förräkenskapemaav
vilken andra myndigheter ocheller beställaransvar, såhar producent- som

sker i fråga och finansmarknadsstatistik.betalningsbalans-nu om annan
förförutsättning då fungerande samråd med SCB organiserasEn är att ett

nationalräkenskapemas försörjning med primärstatistik.att trygga
effektivitets-Det mäste betraktas från och kostnadssyn-angeläget,som

punkt, i görligaste mån tillvara möjligheterna med hänsyn tillatt ta att
Riksbankens omfattande statistikproduktion produktionen hosbegränsa
andra myndigheter. frågan mänDelvis gäller i vad Riksbankens
publicering olika slags uppgifter kan fylla det behov,av anses som annars
skulle behöva tillgodoses officiell statistik från exempelvis SCB.genom
Lika viktigt insamlingemellertid klargöra i vad mån behovetär att av
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finans- ochförprimärstatistik krävssådanbearbetningoch somav
Riks-det arbetetillfredsställaskannationalräkenskaperna somgenom

Åtgärder förinformationsbehov.för fylla sittbedriverbanken attegetatt
statistik diskuteraskostnaderna för dennaoch sänkadubbelarbeteundvika

avsnitt.inärmare nästa
finansmarknads-och publiceringproduktionomfattandeRiksbankens av

förtalar ocksåställda krav. Mycketfyllaotvivelaktigtstatistik kan ovan
växande kraventill de ochminst hänsyninte medRiksbanken, storaatt

framframtiden kommerirapportering,internationell även att ta
säkerhettillräckligfråganavgörandemotsvarande statistik. Den är om

statistiken. Enligtpubliceringproduktion ochuppnås framtidakan avom
mellanlångfristigt avtalåstadkommasmin mening bör detta ettgenom

fråni formfast åtagandeellerRiksbanken och SCB, ett annangenom
upprätthållaframtid dennaöverskådligsida förRiksbankens att pro-

tillräckligmåste SCBskulle aktualiseras,de fall ändringarduktion. I ges
Åtagandet omfatta debörstatistikproduktion.sintid att anpassa egen

led i sinproducerarRiksbankenstatistikprodukter ett egensomsom
verksamhet.

för finansiellabalansuppgifteraggregeradeRiksbankens publicering av
emissioner ochväxelkurser,uppgifter rörande ochinstitut och räntorav

viktiga delarfyller således ivärdepappersmarknademaplaceringar
fylla delarkan dessutombehovet finansiell basstatistik. Den stora avav

börbehov primärdata. Detsammafinans- och nationalräkenskapernas av
uppgifterpubliceringkunna gälla beträffande Riksgäldskontorets av

lånebehov.beträffande statsskulden ochbl.a. statens
för finansmarknadsstatistiken delasförslag innebärMitt att ansvaret

mellan Finansinspektionen:SCB, Riksbanken och
Statistiska anslagsfinansierade verksamhet,centralbyrån bör, inom sin

delför sammanställning ñnansräkenskaperansvara som en avav
nationalräkenskapssystemet.

producera ochRiksbanken bör, led i sin verksamhet,ett egensom
publicera valutakurser, penningmark-statistik rörande betalningsbalans,
nads- in- och utlåningsräntor, emissioneroch obligationsräntor, bankernas
och placeringar värdepappersmarknadema, inklusive finansiellapå
derivat, dockaggregerade balansuppgifter för finansiella institut,samt
inte försäkringsbolag.

Finansinspektionen beställarmyndighet, för statistikbör, som ansvara
rörande försäkringsverksamhet, och sektorfördelade in-börsaktieägande
och utláningsstockar för finansiella institut.för årlig bokslutsstatistiksamt



överväganden SOU 1993:107förslagoch72

samordningArbetsfördelning och6.4

arbetsfördelning, med olikaför ochföreslagna modellenDen treansvars-
betydande samordning, ochinnebär behovmyndigheter inblandade, ett av

statistikansvar hoshävdas samlatdet kan från den synpunkten att ett en
emellertid understrykas,föredra. börenda myndighet Det attattvore
sin verksamhet har behovFinansinspektionen ibåde Riksbanken och av

uppgiftslämnarnainstituten. inteomfattande datainsamling från För atten
måste insamlingen förresurskrävande dubbelarbete,skall förutsättas ett

myndig-samordnas, inom och mellanstatistikändamåltillsyns- och
åstadkommits, bl.a.sådan samordning harheterna. långtgåendeEn

kapitalmarknadsstatistik, och fortsattförsamarbetet i Styrgruppengenom
denansvarsfördelningen i frågasamordning nödvändigär oavsett om

officiella statistiken.
finansmarknadsstatistiken förekommerdet gäller hanteringNår av

direktiv, dubbleringemellertid, framhålls i utredningens avsom
Uppgifterna registreras och lagrasarbetsuppgifter i betydande omfattning.

granskasmyndigheterna. många falli de flesta fall hos två eller flera Iav
dubbelarbete hos myndigheternauppgifterna på håll. innebärflera Det

uppgiftslämnarna.kontroller också hos Denoch i samband med
produktion ñnansmarknadssta-nuvarande organisationen, då det gäller av

effektivitets- och kostnadssynpunkt. Dettistik inte acceptabel från ärär
för arbetsfördelning och samordning,angeläget åstadkommaatt ett systern

särskilt då gällereffektiv hantering, detbättre tillgodoser kravensom
sådant kanpublicering och lagring. Ettregistrering, granskning, system
ansvarsfördelning,min inom för denenligt mening byggas upp ramen

föreslogs förra avsnittet.isom
varje statistikprodukt, endaförsta huvudprincip bör förEn att, envara
för insamling, registrering ochmyndighet eller producent svararannan

förStatistikproducenten då ocksågranskning primäruppgiftema. svararav
lämnadesyfte kontrolleraalla kontakter uppgiftslämnarna imed att

Överföring myndigheter böruppgifter. primärdata till övriga berördaav
för datakommu-ske i sålunda form. viktigtbearbetad Det är att systemen

så de möjliggörnikation myndigheterna byggsmellan de ut atttre
pågår redan planering föreffektiv förutsådan överföring. Som nämnts nu

sådan utbyggnad.en
för publicering iflesta statistikproducenten ocksåI de fall bör svara

uppgifterna i olika slags databaser.aggregerad form och för lagring av
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måste fylla höga krav kontinuitet och åtkomlighetSystemet för lagring
för användarna.

skall producera statistiken finnsdet gäller beslutNär om vem som en
beställarmyndighetsviktig skillnad mellan här Finansinspektionensen

och myndigheters ansvarsområden. Bestållarmyndighetenövriga har i
själv välja producent utifrån sin bedömninguppgift olikaatt egen av

kostnader. innebärakvalitet och Det kan Finansinspektio-alternativs att
själv producera statistiken falletväljer antingen som ärattnen nu

denförsäkringssidan, eller beställa från SCB, från branschorgani-att en
sation företag. hindrar inspektionen väljer olikaeller Ingetett att
produktionsalternativ för olika statistikprodukter.

fråga sammanställning finansräkenskaper förslagetI innebärom av
givetvis såväl producent ansvarigSCB myndighet. Denäratt som
statistikproduktion, berörs Riksbankens åtagande SCBgentemotsom av
fyller funktioner led i Riksbankensflera verksamhet,ettsom som-
finansiell basstatistik och underlag för finansräkenskaperna.som

Publicering uppgifter finansiella marknader i serien Sverigesav om
Officiella Statistik enligt mitt förslagskall omfatta följande områden:

Finansråkenskaper
Börsaktieägande
Stockstatistik för finansiella företag
Finansiella företag, bokslut
Försäkringsverksamhet inkl. understödsföreningar

bilaganI till förordningen officielladen statistiken bör rubrikenom
kapitalmarknad ändras till finansmarknad och innehållet ändras i enlighet
med förslaget SCB skall i förordningen ansvarigovan. anges som
myndighet för finansråkenskaperna medan Finansinspektionen skall vara
ansvarig myndighet för övriga områden. Vidare bör den i för-4 §
ordningen SFS l992zl02 med instruktion för Finansinspektionen

efter förslagetanpassas ovan.
Den basstatistik, skall publiceras Riksbanken, bör betraktassom av

likvärdig officiellmed statistik. Samma krav tillgänglighet försom
allmänheten måste då ställas på Riksbankens statistik på uppgifternasom
i Sveriges Officiella Statistik.

Ett flertal nuvarande publikationer i serien Sveriges Officiellaav
Statistik och i form Översikter kommer enligt förslaget läggasattav ner.
Detta gäller publiceringen den löpande balansstatistiken för finansiellaav
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publikatio-försäkringsföretag, nyutlåningsstatistiken,företag dock inte
årsstatistik för understödsföreningar ochKapitalmarknaden ochlnerna

inte skall publicerasEftersom uppgifter längrepublikationen Bankerna.
för finansiella företagbokslutsuppgifter allaenskilda banker, kanöver

årspublikation.samlas i en
samarbete uppkommer främst iBehov samordning och organiseratav

finansräkenskaperna.primärstatistik utnyttjas för Detfråga sådan somom
bedrivs inom Styrgruppen förangeläget det samarbete,är att som nu

vidareutvecklas. förändringarkapitalmarknadsstatistik, fortsätter och De
innebär statistik-jag föreslår, delansvarsfördelningen, att en avav som

Finansinspektionen till SCB. Finansinspektionenöverflyttas frånansvaret
har fortfarande viktig roll i samarbetet, inte bara i egenskapemellertid en

för delar finansmarknadsstatistikenbeställarmyndighet utanstora avav
redovisningsföreskrifter, i hög gradockså ansvarig för de styrsomsom

bakgrunden bör inspektionen också fort-statistikens innehåll. Mot den
bör ocksåsättningsvis huvudman. Gruppenkunna styrgruppensvara

Riksbanken ochinnehålla för Finansdepartementet, SCB,representanter
modellen för samarbete mellan SCBKonjunkturinstitutet. föreslagnaDen

särskilt då detkrav informationsutbyte,och Riksbanken ställer stora
ochfinansräkenskaperna. Finansdepartementetgäller underlaget för

statistikanvändare med intresse ochKonjunkturinstitutet tvåär stora
fråga finansmarknads-kompetens utvecklingsarbetet idelta iatt om

ingåstatistik. två branschrepresentanter bör också kunna iEn eller
styrgruppen.

6.5 Finansiering

för nuvarande finansmarknadssta-Kostnaderna produktionen denav
tistiken, Finansinspektionen, miljonerhos SCB och kan uppskattas till ll
kronor år. miljoner ersättning frånAv detta belopp lO kronorutgörper
Finansinspektionen för vid medan återstodenstatistikproduktion SCB, är
kostnader för inspektionens statistik försäkrings-produktionegen av
området. Riksbankens för finansmarknadsstatistiklönekostnader uppgår
till 6,5 miljoner kronor. Härtill kommer kostnader förbetydande
uppgiftslämnarna. Bankföreningen har gjort sammanställning deen av
svenskägda moderbankernas rapportering frånexkl. dotterbolag
framtagningkostnader för till de berörda myndigheterna.rapporter

förKostnaderna de underlag för officiell statistik harärrapporter som av
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tillsammanställning, uppskattatsgrundval dennautredningen, av
överskattningdockkanmiljoner kronor. Dettaoch 10mellan 5 vara en

uppgifterna troligendelsärkostnader, eftersommoderbankemas avenav
uppgiftsläm-Motsvarandeverksamhet.också i bankernasutnyttjas egen

Försäkringsförbundetenligtkanförsäkringsbolagennarkostnad för
år.miljoner kronortill 3 ä 4uppskattas per

officiellabeträffande såväl denföreslagits,härförändringarDe som
arbetsfördelningen iomfattningfmansmarknadsstatistikens pro-som

Till delkostnadsbesparingar.obetydligaickebör innebäraduktionen, en
publicering, främstomfattandemed mindrehar det göra genomatt

skall publiceras iinstitut inte längreenskildauppgifterförslaget att om
kostnadssynpunktbetydelsefullt från ärstatistiken. Merofficielladen

Riksbanken och SCBmellanarbetsfördelningenföreslagnadock denatt
Resursbesparingarundviks.dubbelarbeteomfattandemedför att ett upp-

primärupp-och kontrollframförallt registreringfrågakommer i avom
föreslagna ordningenpublicering. Dengifter, också i fråga ommen -

statistikprodukt börför varjeuppgiftsinsarnlareproducentmed endaen -
uppgiftslämnarnaförmedföra resursbesparingarockså attgenom

uppgifter förenklas.lämnadekontrollen av
huvuddrag och allmännaförslagminabör understrykasDet att avser

fråga finans-arbetsfördelning iochprinciper för innehåll, omansvars-
statistikproduktioneni detaljUtfomningenmarknadsstatistiken. avmer

innebär ocksåmyndigheterna. Detansvarigamåste bestämmas de attav
redovisas här.inte kanpreciserade kostnadsberäkningar

förstatistikproduktion och kostnadernadet gäller RiksbankensNär
mellan Riksbanken och SCBuppdelningendenna föreslagnadenavses

RiksbankensAvtalet ellerinte väsentlig förändring.innebära någon
förstatistikproduktionåtagande sådanskall omfatta endast som

den verksamheten. DetRiksbanken nödvändig delutgör av egnaen
för denna statistikskall utgå från SCBbetyder ingen ersättningockså, att

uppkomma.för sådana merkostnader kanutom som
delar SCB:s produktionmedförDen ändrade arbetsfördelningen att av

Samtidigt innebär förslaget,ñnansmarknadsstatistik läggs att enner.av
anslagsñnansierasmåstebetydande statistikproduktionen överdel av

Finans-uppdragsfmansierasSCB:s budget, stället för överi som nu
finans-sammanställninginspektionens gäller främstbudget. Det av

föreslås också ökaderäkenskaper. fmansräkenskapemafrågaI om
jämförbar-kvalitet och ökaräkenskapernasresursinsatser i syfte höjaatt

Kostnaderna för denårsräkenskaper.heten mellan kvartals- och
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för vilken föreslåsproduktion finansmarknadsstatistik, SCB ansvara,av
år.kan uppskattas till 4 miljoner kronor per

föreslagit Finansinspektionen, beställarmyn-har slutligenJag att som
finansmarknads-dighet, skall ha för begränsad delkvar ansvaret aven

statistik aktieägande, årligstatistiken, nämligen stockstatistik, över
för finansiella företag statistik försäkrings-bokslutsstatistik översamt

Kostnaderna för denna statistik kan uppskattas till 4 âverksamhet. grovt
år. del kostnaderna för den officiellamiljoner kronor Denna5 per av

också fortsättningenfinansmarknadsstatistiken kommer då i belastaatt
ñnansinstituten Finansinspektionens budget.via



Kommittédirektiv

Dir. 1992:91

Översyn kapitalmarknadsstatistikenav

1992:91Dir.

1992-10-29regeringssammantrådevidBeslut

anñr.LundgrenStatsrådet

Mitt förslag

utredauppgiftmedtillkallassärskild utredare attñreslårJag att en
kapitalmarknads-finansieringsamordning ochansvarsfördelning, av

statistik.för dennai principerinnehåll ochöverstatistiken samt se
bakgrundskall görasUtredningen mot av

Finansdepartementettillskrivelse 1992-01-20Finansinspektionens-
kapitalmarknadsstatistiken,om

statistikensstatligaden1992932101i propositionförslagen om-
samordning,finansiering och

påoch de kravkapitalmarknadensvenskadenavregleringen av-
pågåendeinternationalisering ochökadtill följdstatistiken ställs avsom

kommandeochEES-avtaletförinomfinansiell integration ettramen
medlemskap i EG.

Bakgrund

ochlägetinformationKapitalmarknadsstatistiken systematiserad omger
ochomfattningstruktur,gällervadkapitaliriarknadenutvecklingen på

instrument.finansiellasektoriördelning av
Finansinspektionensyften.olikatjänarKapitalmarknadsstatistiken

kunnamarknader förinstitutenskilda attsåväluppgifterbehöver somom



bedriva effektiv tillsynsverksamhet. Riksbanken behöver löpande
information de finansiella marknadernas struktur och utvecklingom för
sin penningpolitiska verksamhet. Finansinstituten efterfrågar aktuell
statistik underlag för beräkning exempelvis sina marknadsandelar.som av
Avregleringen den svenska kreditmarknaden resulterade iav som en
hårdare konkurrens bland finansinstitut medförde ökat behov statistikav
för rriarknadsanalyser. Analytiker och forskare behöver systematiserad,
fortlöpande och historiskt sammanhängande statistik kapitalniarknadenom
för kunna analysera marknadens funktionatt och bedöma dess utveckling

för kunna göra internationellasamt att jämförelsestudier. Kapital-
marknadsstatistiken vidareutgör underlag för både de årligaett och
kvartalsvisa framställningar finansråkenskapema användsav som
exempelvis för analyser finansiellt sparande och dess komponenter.av

Kapitalmarknadsstatistilwns struktur och innehåll

Kapitalmarknadsstatistiken består av:
sammanställningar balanser över tillgångar, skulder och kapital,av eget-
specifikationer enskilda balansposter för enskilda finansinstitut ochav-

olika sådana institut med olika periodicitet,grupper av
årlig resultatstatistik,- v
börsaktieägarstatistik.-
Statistiken omfattar månatliga eller kvartalsvisa uppgifter institutensom

tillgångar och skulder, kreditinstitutens in- utlåningoch sektorstördelad,
nyutlåning, kvartalsvisa uppgifter försåkringsbolagens placeringar ochom
in- och utbetahiingar, värdepappersfondernas placeringar, AP-fondens
placeringar och upplåning, statsskulden, vissa räntor och valutaflöden
m.m.

Resultatstatistiken belyser resultaten finansinstitutens olika verksam-av
hetsgrenar. Statistiken redovisar finansinstitutens rörelseintäkter, rörelse-
kostnader, rörelseresultat och specifikationer enskilda förposterav
enskilda finansinstitut och olika sådana institut. Grund-grupper av
materialet utgörs bokslutsiapporter till Finansinspektionen.av

Börsaktieägarstatistiken visar olika ägargruppers innehav börsaktierav
till marknadsvärde och röstvärde. Statistiken framställs varje år
grundval material från Värdepapperscentralen AB VPC.av

Finansräkenskapema, är del nationalbokföringen, komplette-som en av
nationalräkenskapemas inkomst- och utgiftskonton med data överrar

finansiella tillgångar och skulder. Kapitalmarknadsstatistikens nuvarande



och innehåll till delarstruktur är bestämda de krav ställsstora av som
fmansräkenskapemasutifrån behov.

Betalningsbalansstatistiken visar alla transaktioner mellan Sverige och
Kapitalmarknadsstatistikenutlandet. också viktig grund förutgör en

sammanställningen betalningsbalansstatistiken. Den exempelvisav ger
institutens ochinformation deras kunders utlandstransaktioner.om egna

kapitalmarknadrstalistikenProduktionen av

Kapitalmarknadsstatistiken produceras Finansinspektionen, Statistiskaav
och Riksbanken. delarStora statistiken grundar sigcentralbyrån på deav

fmansinstituten regelbundet sänder in till Finansin-rapporter som
spektionen. upprättas institutenRapporterna i exemplar och skickastreav

Statistiskaäven till centralbyrån Riksbanken. Inspektionenoch ansvarar
för liggerde till grund för kapitalmarknadsstatistiken ochrapporter som
skall därför också samordna övriga myndigheters behov, kontakta
uppgiftslåmnama, konstruera blanketter och utfärda redovisnings-
föreskrifter.

de fallI underlag skall föranvändas olika ändamål harsamma
statistiken kommit bli mycket detaljerad. Eftersom förutsättningar föratt
närvarande saknas för datakommunikation mellan myndigheterna,
registreras och lagras uppgifterna i fallde flesta både Finansin-av
spektionen, Statistiska centralbyrån och Riksbanken.

Väsentliga förändringar och omprioriteringar produktionen ochav
publiceringen kapitalmarknadsstatistiken diskuteras i förstyrgruppenav
kapilalmarknadrstatistik bildades i slutet 1987. I styrgruppensom av
ingår förutom Finansinspektionen, Statistiska Riks-centralbyrån och
banken Finansdepartementetäven och Konjunkturinstitutet.

Statistik producerad Statistiska Finansinspektionencentralbyrån ochav
publiceras i Sveriges officiella statistik i form statistiska meddelandenav
och ârsböcker. Enklare Översikter förekommer också. Riksbanksstatisti-
ken främstär avsedd för interna ändamål.

Kostnader för kapitalmarknadsstatistiken

Statistiska centralbyråns för kapitalmarknadsstatistikenkostnader och
finansräkenskapema, inklusive löner, ADB-kostnader och alla bikost-
nader, beräknas till miljoner för Statistikenkronor 199293.10 ärca
uppdragsfmansierad instituten kapitalmarknaden via Finansinspek-pâav
tionens budget.



Riksbankens kostnader för kapitalmarknadsstatistiken 6,5 miljonerär
kronor. Dessa kostnader dock endast lönekostnader.avser

Behovet utredningav en

Finansinspektionen har det officiella för kapitalmarknads-ansvaret
statistiken. Dåvarande Bankinspektionen fick detta 1987 medansvar
motivering kapitalmarknadsstatistiken utgjorde nödvändigt underlagatt ett
för inspektionens tillsyn. Uppgifterna hämtas från banker och andra
finansiella institut. Statistiken framställs emellertid inspektionenspå
uppdrag Statistiska centralbyrån.av

Försåkringsavdelningen inom Finansinspektionen sammanställer och-
publicerar årsbok och kvartalsvisa statistiska meddelanden över för-en
säkringsbolagens verksamhet. Vidare sammanställs årsbok överen
understödsföreningamas verksamhet. Sammanställningama ingår i
Sveriges officiella statistik.

Efter avregleringen kreditmarknaden har Finansinspektionens behovav
statistik ändrat karaktär. Balansräkningsuppgifter spelarav numera en

mindre roll i tillsynsverksamheten. I dag inspektionens statistikbe-styrs
hov utvecklingen finansielladepå marknaderna. Inspektionensav
uppgiftsinsamling därför flexibelmåste och snabbt kunna ändras förvara

tillgodose inspektionens behov. Utöver deatt rapportergemensamma som
nämnts samlar inspektionen rad tillsynsrapporter t.ex.ovan en som
belyser institutens kapitaltäckning, exponeringar och riskengage-stora
mang.

sinI skrivelse till Finansdepartementet Finansinspektionen attanser
kapitalmarknadsstatistiken övrigaoch sammanställningar över den
finansiella sektorn för närvarande utgör belastning på inspektionensen

Inspektionen hävdar statistikfrågormånga kräverattresurser. en
svårligenspecialistkompetens inspektionen kan upprätthålla med desom

begränsade finns tillgängliga för tillsynsverksamheten.resurser som
Finansinspektionen därñr för statistiken bör läggas däratt ansvaretanser
statistikresursema finns. för redovisningsföreskrifterAnsvaret bör dock
ligga kvar hos Finansinspektionen ñr enhetliga redovisningsprinciperatt
skall ligga till grund för finansiella instituten.de

Enligt Finansinspektionens mening kan det ifrågasättas finans-om
instituten via tillsynsavgift finansieraockså skall delaralla kapital-av
marknadsstatistiken.



statistikproduktion indelad i inomärcentralhyránsStatistiska program.
kapital-sammanställs statistikkapitalmarknadsprogrammetför omramen

centralbyrånFinansinspektionen. Statistiskauppdragmarknaden på av
EFTA och EG.till OECD,löpande FN,rapporterar

institutionerfrån finansiella påsamlar också in statistikRiksbanken
utvecklingensitt behov följa påför tillgodosekreditmarknaden attatt av

förRiksbanken,marknaderna. harfinansiellade ansvaret sammans-som
del kapital-betalningsbalansstatistiken, samlar in dentällningen avav

förragrund för framställningen denrnarknadsstatistiken utgör avsom -
rapportering tillomfattande internationellRiksbanken harstatistiken. en

IMF och BlS.bl.a. OECD,
Försäkrings-Bankföreningen,SvenskaBranschorganisationerna, t.ex.

Sveriges Försåkringsförbund,Serviceaktiebolag ochbranschens samman-
finansinstitutensstatistik rör olika delarställer regelbundet avsom

verksamhetsområden.

Uppdraget

utifrånjag ochbakgrund vad harUtredaren bör sagtmot enav nu
i dag producerasomprövning den statistikkartläggning och som avav
Riksbanken lämnacentralbyrån ochFinansinspektionen, Statistiska

framställas,kapitalmarknaden börtill statistiken rörandeförslag hur
aspekter:följandefinansieras. Utredaren bör beaktasamordnas och

myndigheter samlarRationalisering: framgått är det olikaSom tre som
i viss liknande sätt.statistik bearbetas mån påin och rapporterna

organisera statistikpro-nuvarandeUtredaren det sättetbör ompröva att
effektivare uppgifts-tillundersöka möjligheternaduktionen och en

insarnling. Härvid bör utredaren
företag skallvilka myndigheter ellerföreslå vilken eller ansvarasom

kapitalmarknadsstatistiken.publiceringför insamling, bearbetning och av
insamlingsför-effektivt vad gällerföreslå statistiken hanterasatt

föroch åtkornlighetfrån fmansinstitut, lagring uppgifternafarandet av
användarna.

förändringkontinuerligRelevans och flexibilitet: Det pågår aven
innehåll ochstatistiken vad gällerkapitalmarknaden. Efterfrågan på

Därför bör utredarenperiodicitet tiden.ändras Över
ochinformation skall samlasvilkenbestämma principerna för som

insamling ochskall publiceras. Behovetofta statistikenhur och när av
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publicering statistik skall vägas det arbete krävs förmot attav som
bearbeta och publicera uppgifter. Utredaren därmed interapportera, är

bunden nuvarande definition, tillämpningsområde förfarande förochav
kapitalmarknadsstatistiken.

Internationalisering: Avregleringen och intemationaliseringen denav
svenska kapitalmarknaden kravställer denpå officiella kapital-nya
marknadsstatistiken. EES-avtalet innebär Sverige skall delta iatt upp-
byggnaden statistiskt för EES-ländema jämförbarett systemav som ger
statistik. Därför bör utredaren hänsyn till de internationella kraven påta
statistiken vid översynen.

Finansiering: Kostnaden för kapitalmarknadsstatistiken förär närvaran-
de i utsträckning avgiftsfinansierad instituten kapitalmarknadenpåstor av
via Finansinspektionens budget. Utredaren bör undersöka denom ,nuvarande finansieringsprincipen bör ändras och i fall förslagså påge
vilka principer skall tillämpas.som

Utredningsarbetet bör bedrivas i nära kontakt med berörda myn-
digheter
och finansiella institut. Utredaren skall beakta förslagen i proposition
199293:101 den statliga statistikens finansiering samordningochom

tilloch riksdagens kommande ställningstagande förslagen.
Utredaren skall beakta regeringens direktiv dir. 1984:5 angående

utredningsñrslagens inriktning och dir. 1988:43 EG-aspekterangående
i utredningsverksamheten.

Utredningsarbetet bör avslutat den augusti30 1993.senastvara
Jag har i detta ärende medsamrått statsrådet Wibble.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar det statsråd har till uppgift föredra frågor kredit-attsom om
väsendet

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976:119 med uppdrag kapitalmarknads-göra översynatt en av-
statistiken,

besluta sakkunniga, sekreterare biträdeoch åtatt experter, annatom
utredaren.

Vidare skallhemställer jag regeringen beslutar kostnadernaatt att
belasta sjunde Utredningarhuvudtitelns anslag m.m.



Beslut

överväganden och bifallersig till töredragandensansluterRegeringen
hemstållan.hans

Finansdepartementet
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