
  

Regeringsbeslut II 6 tittif4lf! 
IL/ Ltd 
tit 

Regeringen 
2019-12-11 
Fi2019/04161/FPM 

Finansdepartementet 

Uppdrag till Verket för innovationssystem att genomföra en 

förnyad satsning på finansmarknadsforskning 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att, efter 
samråd med Vetenskapsrådet, genomföra en ny långsiktig satsning på 
finansmarknadsforskning. 

Närmare om uppdraget 

Det övergripande målet för finansmarknadsområdet är de av riksdagen 
beslutade målen avseende finansiell stabilitet, välfungerande marknader med 
högt förtroende, högt konsumentskydd och att det finansiella systemet ska 
bidra till  en hållbar utveckling  (prop.  2015/16:1 utg. omr. 2, bet. 
2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118). Målet för forskningssatsningen är att 
bidra till  dessa mål. 

Syftet med satsningen är att stödja forskning som är både internationellt 
konkurrenskraftig och har en hög relevans för den finansiella sektorns 
aktörer, i såväl privat som offentlig verksamhet. Satsningen bör även främja 
tillämpning och nyttiggörandet av forskningen, t.ex. genom samverkan 
mellan olika aktörer. 

För att skapa en bas för kunskaps- och kompetensutveckling för privata och 
offentliga finansmarknadsaktörer bör satsningen i huvudsak inriktas mot en 
eller ett fåtal forskningsmiljöer med regional spridning, varav en av 
forskningsmiljöerna bör utgöra ett nationellt center för 
finansmarknadsforskning. Forskningssatsningen ska ha en tydlig koppling till 
utbildning inom området. 
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Satsningen finansieras med för ändamålet anvisade medel i statens budget, 
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, anslag 1:16 
Finansmarknadsforskning. 

En förutsättning för att bevilja statliga forskningsmedel inom området är att 
finansmarknadsbranschen bidrar med en betydande del av den sammanlagda 
finansieringen. Finansmarknadsbranschens bidrag till finansieringen ska 
minst motsvara det belopp som anvisas på statens budget för anslag 1:16 
Finansmarknadsfors km. ng Den sammanlagda samfinansieringen från 
branschens sida får utökas genom samverkan med privata och offentliga 
aktörer inom finansmarknadsområdet. 

Vinnova ska följa upp och redovisa satsningens utfall i enlighet med vad som 
framgår i det årliga anslagsbrevet avseende anslag 1:16 
Finansmarknadsforskning Redovisningen lämnas till Regeringskansliet 
(Finansdepartementet, Näringsdepartementet och 
Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen varje år. 

Detta regeringsbeslut ersätter beslut Fi2009/07978/FMA/FAM. 

Skälen för regeringens beslut 

Det finansiella systemet utgör en viktig del av den globala infrastrukturen 
och är en förutsättning för att samhället ska kunna fungera. En väl 
fungerande finansmarknad är en viktig  deli  regeringens arbete för att 
förbättra förutsättningarna för nya jobb och företag, eftersom andra sektorer 
då får bättre förutsättningar att utvecklas. 

Vidare har Sverige en av de största banksektorerna i Europa mätt i tillgångar 
i förhållande till BNP. Sverige har legat i framkant när det gäller hantering av 
kriser kopplat till det finansiella systemet men det behövs ytterligare kunskap 
om hur det finansiella systemet fungerar, kan utvecklas och hur kriser kan 
förebyggas. Med anledning av detta uppdrog regeringen 2009 till Verket för 
innovationssystem (Vinnova) att, efter samråd med Vetenskapsrådet, 
genomföra en långsiktig satsning på fmansmarknadsforskning 
(Fi2009/07978/FMA/FAM). 

Den befintliga forskningssatsningen består dels av långsiktig finansiering av 
forskningscentrum, dels av tematiska utlysningar av projektmedel. 
Centrumen har utvärderats vid två tillfällen (2014 och 2017) och resultaten 
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visar på varierande resultat för de olika centrumen. Satsningen på 
forskningscentrumen har ett tioårsperspektiv och den befintliga perioden 
löper ut under 2020 och 2021. 

Målen för finansmarknadsområdet omfattar bl.a. finansiell stabilitet, väl 
fungerande marknader och ett högt konsumentskydd. År 2016 infördes ett 
nytt mål om att finansmarknaden ska bidra till en hållbar utveckling. 
Klimatförändringarna leder till ekonomiska förluster och risker, där 
investerat kapital riskerar att förlora i värde till följd av ldimatrelaterade 
katastrofer. En hållbar ekonomi förutsätter vidare att det finansiella systemet 
stänger ute illegala finansiella flöden, där det finns ett växande intresse, från 
såväl privata sparare som institutionella investerare att veta hur deras 
förvaltade pengar används. De finansiella marknaderna spelar därmed en 
viktig roll i omställningen till en hållbar ekonomi. 

Mot bakgrund av det finansiella systemets centrala betydelse för 
samhällsekonomin anser regeringen att en ny långsiktig satsning på 
finansmarknadsforskning bör genomföras. 

På regeringens vägnar 

Per Bolund 

ekt'A /Neekaie 
Malin Rosenbeck 
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Kopia till 

Utbildningsdepartementet/F 

Näringsdepartementet/EIN 

Riksbanken 

Riksgäldskontoret 

Finansinspektionen 

Vetenskapsrådet 
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