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Unikt läge

Källor: Thomson Reuters och Konjunkturinstitutet
Anm: Brist på arbetskraft främsta hinder för expansion, totala näringslivet, Konjunkturbarometern

Procent och nettotal



Skulder ökar fortsatt snabbt

Källa: SCB

Årlig procentuell förändring



Källa: Handelshögskolan, Stockholm Fintech Report 2018



Källor: FI och Handelshögskolan, Stockholm Fintech Report 2018

2004:330 inlåningsverksamhet

FFFS 2016:29 Föreskrifter och allmänna råd om verksamhet med bostadskrediter

FFFS 2014:8 Viss verksamhet med konsumentkrediter
Lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

FFFS 2014:1 Styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

FFFS 2014:4 Hantering av operativa risker

FFFS 2010:7 Hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

FFFS 2014:5 Informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem

FFFS 2000:10 Hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditsinstitut och värdepappersbolag

CRD IV (2013/36/EU)CRR (575/2013)

MiFID II (2014/65)

MiFIR (600/2014)

PRIIPs (1286/2014)

AIFMD (2011/61)

PSD2 (2015/2366)

PAD (2014/92)

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Lagen (2014:1475) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

Lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinsitut och värdepappersbolag

Lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Konsumentkreditlagen (2010:1846)

Förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Försäkringsrörelselag (2014:2043)

Försäkringsrörelseförordning (2011:257)

FFFS 2005:1 Styrning och kontroll av finansiella företag

Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

Förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling

FFFS 2005:11 Försäkringsförmedling FFFS 2011:39 Information som gäller försäkring och pension

FFFS 2004:4 Finansiell rådgivning till konsumenter

FFFS 2007:16 Värdepappersrörelse

FFFS 2014:11 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

FFFS 2016:16 amortering av bolån
FFFS 2007:17 Verksamhet på marknadsplatser

FFFS 2013:10 Förvaltare av alternativa investeringsfonder 

Förordningen (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

Lagen (2010:751) om betaltjänster

Lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument

Lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förordning (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

Förordningen (2010:1008) om betaltjänster

FFFS 2011:49 Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

FFFS 2010:3 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer



FI inrättar 
innovationscenter

Syfte:
- Konsumentskydd
- Stabilitet



Lärdomar från finanskrisen



Varför regler?



Sammanfattning
Unikt läge, kraftigt expansiv lånetillväxt 

Ökad dialog med innovationscenter

Regleringar förebygger kriser




