
 

Konjunkturinstitutet, Box 3116, 103 62 Stockholm, Kungsgatan 12-14 

Tel: 08-453 59 00, Fax: 08-453 59 80. ki@konj.se  www.konj.se 

 
 YTTRANDE 
 20 mars 2013 
 Dnr. 6-30-12 

 
Finansdepartementet 
103 33 Stockholm 

Yttrande över betänkandet En databas för övervakning 
av och tillsyn över finansmarknaderna (SOU 2012:79) 
(dnr Fi2012_4554) 
 

SAMMANFATTNING 

 Konjunkturinstitutet instämmer i förslaget att SCB bör vara statistikansvarig myn-

dighet på finansmarknadsområdet.  

 Frågan om finansiering av det statistikansvar som förs över från Finansinspekt-

ionen till SCB behöver lösas. 

 Konjunkturinstitutet har inga synpunkter att redovisa på den del av betänkandet 

som handlar en ordning för effektiv insamling av finansiell information. 
 
Utredarens uppdrag har bestått av två delar. Dessa kommenteras nedan var för sig. 

EN ORDNING FÖR EFFEKTIV INSAMLING AV FINANSIELL INFORMATION 

Konjunkturinstitutet har inga synpunkter att redovisa på denna första del. 

ANSVARET FÖR DEN OFFICIELLA STATISTIKEN FÖR FINANSMARKNADEN 

Utredaren föreslår att SCB bör vara statistikansvarig myndighet för den officiella sta-
tistiken inom statistikområdet Finansmarknad.  
 
Konjunkturinstitutet instämmer i utredarens förslag. Finansräkenskaperna är en del av 
nationalräkenskapssystemet och ansvaret för hela detta centrala statistiksystem bör 
samlas hos SCB. 
 
Utredaren anser att finansieringen av den aktuella statistiken måste lösas genom att 
medlen minskas till annan statistikproduktion hos SCB och andra statistikansvariga 
myndigheter. Utredaren menar att det är fråga om ett mycket begränsat belopp i för-
hållande till kostnaden för framställningen av hela den officiella statistiken. 
 
Konjunkturinstitutet konstaterar att beloppet inte kan sägas vara försumbart i förhål-
lande till andra delar av den ekonomiska statistiken. Stora delar av statistikproduktion-
en inom området är dessutom reglerad inom EU, och de statistikansvariga myndighet-
ernas möjligheter till omprioriteringar på dessa områden är mycket begränsade. Kon-
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junkturinstitutet bedömer att en finansiering inom ramen för den ekonomiska statisti-
ken skulle få negativa konsekvenser för det samlade statistiska underlaget för svensk 
ekonomi. Medel behöver därför tillskjutas. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mats Dillén. Föredragande har varit 
Joakim Skalin. 
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