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Bilaga 1

Utvecklingen på den svenska kreditmarknaden

professor Börje Kraghav

Inledningsvis diskuteras det finansiella sparandets utveckling under senare
år. I följande avsnitt 2 jämförs den kreditförmedling,ett kan relaterassom
till utjämningen finansiella under- och överskott med den faktiskaav ut-
vecklingen den totala kreditvolymen. Skillnaden kan i princip hänförasav
till parallell ökning sektors utlåning.och En sådan ökaden av en upp-
skuldbasering karakteristiskår för utvecklingen under år. Dennasenare

illustreras ytterligare i avsnitt visar hur det finansiellaprocess som sparan-
dets utveckling avspeglas i olika sektorers finansiella nettoförmögenheter
och hur dessa balanseras förändringar i tillgångarnetton och skulderav var
för sig. I följande avsnitt 4 diskuteras fråganett måni vad det aktuellaa
läget kan sägas normalt eller i fall kan tänkas föranledaannatvara en

hos vissasträvan sektorer sig i riktningröra bättre balansatt mellanmot
finansiella tillgångar och skulder. Här diskuteras också stabiliteten i olika
reala sektorers fördelning sina fordringar och skulder i banker respektiveav
på marknaden utanför dessa. Den sektorsorienterade analysen följs i avsnitt
5 marknadsinriktad disaggregering syftar till illustreraav en attsom va-
riationerna under år i organiserad respektive icke organiseradsenare
kreditgivning. Avsnitt 6 till LU 1984 anknuten framskrivningger en av
kreditmarknadens utveckling. I avsnitt 7 behandlas den utländska och sven-
ska kreditmarknadens internationalisering. Framställningen avslutas med
några slutsatser innebörden aktuella tendenser kreditmarknadenom av
för den nuvarande institutionella ramen.

Syftet med denna undersökning från början belysa hur organiseradattvar
respektive oorganiserad kreditmarknad utvecklats under den penningpoli-
tiska regim, rådde under kommitténs första arbetsår. Mycket dis-som av
kussionen knöts då till frågor de förmenta rättvisor och orättvisor,om som
kreditmarknadsregleringarna skapat för olika slags kreditinstitut. I och med
avregleringen bortföll denna problematik. Avregleringens effekter och den
nuvarande regimens funktionssätt å andraär sidan alltför färskt datumav
för kunna inkorporeras iatt analysen. Denna har därför fåttnärmast
karaktär Ävenfristående historieskrivning. för sådan brukar detav en
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någorlunda högtmedkommittébetänkandeiplatstraditiondock ettgesav
ambitionskrav.ställda

sparandetfinansiellaDet
å sidaninkomsternaskillnaden mellansparande enafinansielltMed menas

ocksåkanDetå andra.deninvesteringkonsumtion ochförutgifternaoch
finan-Negativtinvestering.sparande ochmellanskillnadenuttryckas som

betydersparandefinansielltpositivtnettoupplåning,innebärsparandesiellt
nettoutlåning.

devisarsektorerolikasparandet ifinansielladetsammanställningEn av
iutvecklingenekonomiskadenkreditmarknaden,pånettoströmmar som

tillkannettoströmmar tastabell Dessajämförtill,upphovgivitstort
bruttoströmmarna.analysför ävenutgångspunkt aven

krmiljarder1970-1986sparandeFinansielltTabell

UtlandetHushåll4.Icke-finan-Finans-Offentlig
sektor siellasektor

företag
0,20,3-10,52,48,01970
3,0-0,6-19,06,79,91975 -

—23,33,0‘-23,719,7-19,11980
-13,65,6-15,726,9—30,41981
-19,7-1,35,325,0-38,11982 - -11,63,05,929,1-37,81983 — 6,33,5-19,829,2-19,21984 -
-12,37,5-19,035,6-36,41985

7,41,8—4l,41986 37,35,6 ——-
MeddelandenStatistiskaÅren 1980-1986;Finansräkenskaper1970-1984:Källor:

s.22.Tabell BKl1SM8701
socialförsäkringStat, kommuner,‘

1981frochinvestmentföretagmellanhandsinstitut, o mförsäkringsbolag,Banker,
finansbolag

korrigeringspoststatistiskInnehåller°
uppgifterPreliminära

sparandetfinansielladetförharperioden mönstretbelystaden härUnder
omfattarsektorn, stat,offentligaDenförändringar.undergått somstora

tillförvandlatöverskottbetydandeficksocialförsäkring,och ettkommuner
sparandefinansiellaFinanssektornsunderskott.stigandesnabbt stortett

Även i företagensparandetfinansielladetriktning.iutvecklades motsatt
totalasamhällsekonominskulmineradeåret1980. Detefterförbättrades

utlandet‘.underskottetdvs gentemotsparande,negativa
relativtochvarit litetharhushållssektornisparandetfinansiellaDet

mrd187underskott tillsektornsÖver den offentligauppgick1980- 1986perioden
alltsåabsorberadesmrd. det förratill 94 Avutlandetunderskottetoch gentemot

kuriosaintressebarahar inteandelsstorlekDennasektorn.privatahälften denav
länder.också i andratypiskärutan
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stabilt. förklaringEn till den ur internationell synpunkt låga nivån är att
större delen hushållens försäkringssparande registreras iav andra sektorer -i AP-fonden och i de enskilda försäkringsbolagen ITP, STP. Den offent-
liga sektorns finansiella sparande försämrades till kraftigt från 1984 tillsynes

År1985. 1985 genomfördes omläggning uppbördssystemet för arbets-en av
givaravgifter och inkomstskatter. Detta fick engångseffekter på det finan-
siella sparandet: i negativ riktning för och AP-fonden, istaten positiv för de
icke-finansiella företagen. Korrigerar för dessa effekter visar det sigman att
den offentliga sektorns underliggande finansiella sparande för 1985 är av
ungefär storleksordning l984. Siffran församma 1986 visar emellertidsom

förbättring jämfört med de båda föregåendeen åren.
Uppgifterna har hämtats från finansräkenskaperna, kan avsevärtsom

avvika från nationalräkenskaperna. Detta gäller särskilt bytesbalansen som
för år 1984t finansräkenskapernaex till underskottav på drygtett 6anges

miljarder nationalräkenskaperna tillmen överskott påav 3ett miljarder.
Finansräkenskapernas sparanden dvs sektorernas finansnetton har här
tagits utgångspunkt för den följande analysen,som eftersom bara på såman

kan fåsätt konsistens med bruttoförändringarna på sektorernas finansiella
tillgångs- och skuldsida för sig.var

Balansutjämning och balansförlängning
Kraven på kreditmarknaden kanalisera överskotten tillatt underskottssek-

för balansutjämningtorer kan mätas för sig addera under-attgenom var
skotten eller överskotten utlandssektorns finansiella sparande får då om-

tecken.vänt Mätt på detta visar förmedlingsbehovetsätt trettioårspe-över
rioden 1955-1985 stigande Jämförtrend.svagt diagram 1 ochen
kommentarerna nedan i anslutning till detta diagram.

Utjämningen finansiella ochöver- underskott kan sägasav representera
minimun för de anspråkett ställts på förmedling kreditmark-översom

naden. Om sektor eller subjekt med negativt finansielltetten sparande
täcker detta låna och överskottssektornatt ökar sina tillgångargenom växer
den registrerade kreditvolymen motsvarande. Om däremot underskottssek-

drar sina tillgångartorn och överskottssektorn betalar tillbakaner skuld,en
krymper kreditvolymen lika mycket. Vid bestående snedfördelningen av
det finansiella sparandet uttöms emellertid dessa möjligheter och förmed-
lingsbehovet kommer upphov till ekvivalentatt förändring kredit-ge en av
volymen.

Vid stabil tillväxt har räkna med vissa normalaatt förmönsterman
under- och överskott, koppladeär dels till den tillväxtbaserade realka-som
pitalbildningens finansiering, dels till hushållens sparbeteende se följande
avsnitt. Under sådana förutsättningar bör kreditvolymen stiga i takt med
tillväxten.

I nationalbudgetarna för 1985och 1986användspå detta korrigeradesätt siffror.
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funktion,kreditmarknadenharbalansutjämningenFörutom annanen
portfölj-finansiellasinoptimeringmed aktörernashar göra avattsom

förändringparallelliuttrycktillkommakan avDettasammansättning. en
underskottssitua-sig ibefinnerTrotsskuldsidan.ochtillgångs- att enman

sinökarnämligentillgångar,finansiellasinaökation kan manomman
finan-så mycket motbestämtskuld desto närmare svararsommermer,

denskuldöka sinöverskottssektorAnalogt kansieringsunderskottet. omen
belopptillgångar medfinansiellaökar sina ettsamtidigt somdärutöver

sparande.finansiellapositivadessmotsvarar
dekreditmarknaden utöveranspråkenfallen ökarnämndabåda deI

sådan balans-Enöverskott.under- ochutjämningfrånkommer avensom
likviditetsinlånar för ökamed attkan hängaförändring att mansamman

hävstångseffektew.kapital den kavkastningenhöjaeller för eget satt
kreditförmedlingenökarbalansförlângning,talakan härMan somom en

paral-överskott. Emellertid kanochunder-balansutjämningenutöver av
Detriktning.också ibåda sidorbalansens motsattförändringarlella av

minskarbalansförkortningfrågaalltså bli t enner avkan man exomom
mel-Distinktionenskuldexponering.långt drivenalltföranledningarolika

förkortning intresse, närbalansförlängning ärochbalansutjämninglan av
ochfaktiskakreditvolymenssektoralatotala ochdenförklaravillman

sådanförutgångspunkt1 kanDiagramutveckling.framtida entagas som
analys

organiseradepå denutvecklingenvisari diagrammetkurvanDen övre
BNP delsikreditförmedlingvarmed procentkreditmarknaden avavses

utanförmasspapperförmarknadendelskreditinstituten genomgenom
ifinansieringsbehovetvisarinstitut 1i diagramnedre kurvanDendessa

dvsbeskrivitsdetBNP sätt summanmätt somovan,procent somav
alltså maxi-detsparande. Kurvanfinansielltpositivtnegativt eller anger

givitskulle habalansutjämningenkreditvolym,registrerad sommum av
överskottallaochlånefinansieratsunderskottallanämligentill,upphov om

tillgångar.finansiellaökademotsvarats av
kurvan harÖvrekreditmarknadenorganiseradepå dentotala flödetDet

1982. Dentillframtrefaldigatskraftigt och än toppmycketökat enmer
balansutjäm-finansieringsbehov försektorernasför de realakurvannedre

dettastigande trendblott atti reala trotsning visar däremot svagttermeren

vidnyttjatsbalansförlängning harochbalansutjämningmellanDistinktionen
kredit-internationelladekreditexpansionendrivit framfaktorer.analys de somav

liquidityrespektiveintermediationHärvid harmarknaderna. använts termerna
increationliquiditylntermediationandAllen:Se Willem A purecreation.

1981.FebruaryWorking Papers,BISsystems.banking
igjordes1976tidenför3 den analysuppföljning toDiagram l är msomaven

145- 149.1978:11. sidhuvudbetänkandeSOUKapitalmarknadsutredningens
imputeradfrånupplåningnäringsliv och3 kommuner.låntagareSom räknas enstat.

eliminerakreditmarknadsmatris. FörRiksbankens k. attjämförbostadssektor s.
ocksåbortsalderade, vilketkreditinstitutenmellantransaktionerdubbelräkning är

långivarna.blandtagits medintemellanhandsinstituteninnebär att
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Diagram 1. De realasektoremasfimmsieringsbehovoch upplåningpå denorganisera-
de kreditmarknaden 1955- 1985

KREDITMARKNADENTOTALTl PROCENTAVBNP—-—-———FKNANSIERINGSBEHOVI PROCENTAVBNP--------------------
25.0 25.0

20.0- 20.0

15.04 15.0

r ...unna
mo 10.0............. -

5.0- 5.0-....... ~

I I I I I I I I I I I I I I70717273747576777879808182838485

behov i och för sig frökat, först 60-talet AP-fondens tillkomst0 m genom
och på grund växande statliga budgetunderskott.senare av

På makronivå balansutjämningenemellertid endast mindremotsvarar en
del på skillnadenflödet kreditmarknaden. övervägandeDen delenav

realsektorernakurvornamellan balansförlängning för Den-motsvaras av
utifrånkan belysas ytterligare de enskilda realsektorernas port-na process

följförändringar, jämför diskussionen i avsnitt
prioriA skulle förvänta sig samvariation mellan finansieringsbe-man en

hov och kreditmarknadsflöde. I själva verket visar diagrammet snarast en
negativ korrelation. Motvariationen kan illustreras med kvoten mellan fi-
nansieringsbehov och kreditmarknadsflöde. i diagramNär kurvorna1 när-

sig varandra går kvoten När avståndet mellan dem ökarmot ett.mar
sjunker kvoten. Denna kvot har lagts diagrami 2. långsiktigaDen
nedåtriktningen på kurvan avspeglar den i anslutning till diagram kon-1
staterade snabbare uppgången i kreditmarknadsvolymen kvotens nämnare
jämfört med den för utjämning finansiella och underskottÖver- behövligaav
intermedieringen kvotens täljare. En samvariation mellan finansieringsbe-
hov och kreditvolym skulle kommit till uttryck i i jämn trendut-stort setten
veckling. I själva verket finns det kraftigt markerade och bottnar.toppar

Storleken den i diagram l illustrerade balansutjämningenändrasmed gradenav av
disaggregering.I diagram har1 denoffentliga sektornsdelar särbehandlatsdvs. över-
och underskotten för kommun och socialförsäkring behandlats förstat, sig. Manvar
kommer då fram till förmedlingsbehovstörre i tabellett än när 1 densom- -offentliga sektorn konsoliderats.
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finansieringsbehøv upplåningDiagram 2: Kvot de reala sektorernas och på denav
kreditmarknadenorganiserade

BQSTADEfÅI-‘INANSIERINGSBEHOVINKL ORGANISERADKREDITIARKNAD-Ã- 00mINDUSTRIKONJUNKTUREN,AVLASESP AXELN--~- -------
1.0 60.0

50.00.8
i

40.0r,

‘ x04 300

0.2 20.0-.r__.

0.0 10.0
64 66 68 70 72 74 76 78 B0 82 84

hälft väl med vänd-sammanfaller under periodens första ganskaDessa
konjunkturindikator, också i diagrampunkterna i den lagtssom

kvo-finansieringsbehovet inom näringslivetUnder högkonjunktur ökaren
Ä dåöka. sidan brukar penningpolitikentäljare tenderar andraatttens

till-åt. i ökande utsträckningFinansieringsbehovet kommerstramas att
kvotensutanför organiserade kreditmarknadengodoses den nämnare ten-

lågkonjunktur finansieringsbehovet.derar minska. Under minskaratt en
frånkreditåtstramning flyttats kreditinstitutenDe balanser, vid utsom

återföres lyfts. Både balansutjämning och omslutnings-restriktionernanär
alltså följa konjunkturutvecklingen synkro-förändring tenderar medatt ett

frånnaturligtvis avvikelser blniserat Det finns mönstretmönster. som a
år karakteri-eftersläpningar i penningpolitiken. Vissasammanhänger med

År sammanfallericke-konjunkturella faktorer. 1976genomslagavseras av
oljekrisen in-medfinansieringsunderskott i företagssektornt stort enex

kreditåtstramning.flationsbekämpande

förmögenhetsstrukturenfinansiellaDen

finansiella för-finansiella förändring i denDet sparandet motsvaras av en
enligt tabellsparandetmögenheren netto. det finansiellaKumuleras

inomlndikatorn resursutnyttjandet industrin och sammanvägningäravser en av
Årsmedeltalkapacitetsutnyttjande påbarometerdata för och brist arbetskraft av

kvartalsdaga.
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erhålles för varje sektor förändringen i den finansiella förmögenheten.
Tabell 2 visar utvecklingen dessa nettostockar imätta nomi-av procent av
nella bruttonationalprodukten.

Tabell 2. Finansiell nettofdrmögenhet1970-1986
procent BNPav

Offentlig Finans- Företag Hushåll Utlandet
sektor sektor

1970 24 18 63 32 3- -1975 29 17 57 19 3- -1980 14 23 51 10 9-1981 5 27 52 11 14-1982 5 28 50 10 22- -1983 12 28 47 10 23- -1984 14 28 45 9 24- —1985 16 29 47 12 21- -1986 15 29 49 ll 21- -
Källa: Finansräkenskaper1979-1983;N 1984:10,Tabell A 3
Finansräkenskaper1981-1985;K11SM8601,Tabell l 2
Finansräkenskaper1982-1986;K1lSM8701, Tabell l 2
Anm. Som finansiell förmögenhet räknas här sedlar, banktillgodohavanden, bank-
certifikat hos allmänheten, obligationer inkl skattkammarväxlar och statsskuldsväx-
lar. lån inkl koncernkrediter och övrigpost handelskrediter, försäkringssparan-en
de m. Börsaktier och fondandelar ingår ej. Icke börsnoteradem aktier ospecifi-är
cerat inkluderade i tillgångarna, vilket gör nettoförmögenhet kanatt summa vara

noll.större än

Kumulerade negativa finansiella sparanden för den offentliga sektorn inkl
AP-fonden resulterade till början i nedgång positiv nettoförmö-en en av en
genhet. Fr 1982 har den offentliga sektorn varit nettogäldenär.o Finans-m
sektorn har däremot uppvisat positiva finansiella sparanden Tabell 1, som
varit för höja nettoförmögenhetenstora att till den nivå,nog denupp som
offentliga sektorn uppnådde vid mitten 1970-talet. Företagssektorn hadeav
vid början perioden gäldenärsposition,stor undan förav undanen som
förbättrats. Sektorns negativa finansiella sparande har i procent netto-av
skulden vuxit långsammare denän nominella bruttonationalprodukten.
Utlandet hade i början perioden nettoskuld, har under 1980-taletav en men
fått successivt stigande nettofordran. Hushållens finansiellaen nettoförmö-
genhet har under år inte varit tredjedelän utgångsnivånsenare mer en av
1970.

För samtliga sektorer visar alltså tabell 2 trendartad utveckling. Denen
antyder utvecklingsmönstret föratt den finansiella nettoförmögenheten och
därmed för det finansiella sparandet knappast kan extrapoleras trendmäs-
sigt. Fördelningen 1970 och 1975 torde historiskt och internationellsett ur
synpunkt kunna karakteriseras normal. Det uppseendeväckandeärsom

den offentliga sektornsatt nettoposition försämrats så snabbt. Det är onor-
malt hushållen kommitatt inästan noll-läge. Det är anmärkningsvärtner

de finansiella företagenatt dock inkluderar Riksbanken såisom stor
utsträckning kunnat kapsla finansiellt sparande och innehaett den enda



1988:29SOUBilaga 114

före-ekonomin. Försvenskai dennettoförmögenhetenfinansiellaegentliga
sinförbättrarstadigtdenonormaltgradi högstadet atttagssektorn är
sittökasektordennabordetillväxtbalanserad1position.finansiella en

skullespartäckninggivenvidvilket,med BNPi taktåtminstonerealkapital
SverigeSlutligen hargäldenärsposition.stabil enuttryck itillkomma en

OECD-länder.andramed flerajämförthögutlandet, ärtillnettoskuld som
destabiliseringåren innebär närmastunder de avUtvecklingen senaste en

Enligtutvecklingen.tidigaredenetableratsförmögenhetspositioner, avsom
Iångtidsutredningårs1987enligtförutsågs ochIångtidsutredningårs1984

finansielltnormaltriktningutveckling iemellertid mot ettförutses meren
6.avsnittSe närmareförmögenhetsmönster.

saldotabelli ärvisas ettnettoförmögenheten, avfinansiellaDen som
komponenterdessaUtvecklingenskulder.och vartillgångarfinansiella av
utvecklingenhurbelysaTabellentabell 3 avi attsig visasför avser. 2 hartabellnettoförmögenhetfinansiell1 ochtabellsparandefinansiellt

låntagare.ochlångivareställningsektorernasolikai demotsvarighet somen
SkillnadenBNP. motsvarariuttrycktaskulderTillgångar och procentär av

idiskuteratsår och sektorer,för olikanettoförmögenhetalltså den som
kredit-helaprincipiskulderTillgångar ochtabelltillanslutning avser

diagramtilliDettahandelskrediter. motsatssåledes ävenmarknaden t ex
denUppgifterkreditmarknaden.organiseradeden omenbart avsersom

1970.tillgängligakreditmarknaden ärorganiseradeicke o m

S ProcentIåntagninglångivning T ochformögenhetsstruktur: avSektoralTabell
BNP

FöretagFinanssektorsektorOffentlig
STSTST
1114811813636601970
1125512614338671975
1156413615955691980
1186614717364691981
1217115418275701982
1227515618479671983
1237716018779661984
1257816118978631985
1328318020977621986

TotaltUtlandetHushåll
SS TT

332131078 461970
351181552711975
385192855659801

21 4113656671981
436244657671982
443265056651983
443244955641984
442254654661985
470244560711986

tabellKälla: Sammasom
jämförfrån skuldsumman,någotsigskiljerDennatillgångssumman. an-Avser

till tabell 2.märkning



BilagaSOU 1988:29 1 15

Den totala kreditmarknaden har ökat frånsuccessivt 332 % nominellaav
bruttonationalprodukten harår år1970 till 470 % 1986. Det med andra 0rd
försiggått real ökning kreditvolymen, bestämt uppgicknärmareen av som
till tvådrygt årstakti hela perioden 1970-1986. Dettaöver kanprocent sett

mått på ökningen den skuldbasering.svenska ekonominstas ettsom av
Ökningen särskilt 1980-1985jämfört föregående femårsperiod.medstorvar
Efter stagnationen följde1985 kraftig ökning 1986, kan relateras tillen som

Ökningendetta års avreglering kreditmarknaden. dock inte störrevar
åren 1981 och 1982.

Den offentliga sektorns finansiella tillgångar främst AP-fonden låg 1986
vid nivåungefär 1970 dvs hade ungefärökat i takt med nomi-samma som
nella bruttonationalprodukten. Skulderna har fördubblats iän mättmer

BNP.procent av
Finanssekloms omslutning har vuxit någoti snabbare takt den totalaän

kreditvolymen. Tillgångssidan ökade sin andel totala kreditmarknadenav
Årmed procentenheter perioden 1970-1985. 1986överett par var an-

delsökningen lika under helanästan nyssnämnda period: 42,8 %stor som
1985 jämfört med % år44,5 1986.

Företagssektorns finansiella nettoskuld minskade mellan 1970 och 1986
med 14 procentenheter tabellBNP 2. framgårDet tabell 3 attav av
förbättringen tillgångssidanligger därutöver ökade med 21som pro-
centenheter. Sistnämnda ökning balansförlängning,representerar en som
också kan avläsas i motsvarande ökning skuldsidan.en

Inom hushållssektorn har successiv försämring fram till 1980 denen av
finansiella förmögenhetsställningen kommit till uttryck dels i minskningen

Årentillgångarna dels ökning skulderna. 1980-1985 har förmögen-av en av
hetsbilden varit praktiskt oförändrad. Det finansiella sparandet hartaget
legat tillgångssidannoll. Skuld- ochnära har förändrats i taktsamma som

ÅrBNP. 1986 skedde kraftig balansförlängning. Det kan noteras atten
hushållens tillgångarfinansiella exklusive aktier under årende senaste
kommit ligga under företagens.avservärtatt

Utlandets fordringar på Sverige storleksordningen drygt tioär nu av
Ävenden finansiellatotala förmögenhetsmassan. de svenskaprocent av

fordringarna utlandet har ökat, vilket kan i samband medsättas att
utrikeshandeln stigit snabbare bruttonationalprodukten.än

Realsektorernas finansiella balanser

l föregående avsnitt beskrevs utvecklingen den totala kreditmarknaden i
form jämförelse förändringarnamellan i olika sektorers förmögen-av en
hetsstruktur. Här skall fylligare material användas för för enskildaett attnu
sektorer diagrammatiskt belysa förändringar i finansiella tillgångar och
skulder för sig. Syftet kommaär fram till uppfattningattvar a en om
graden stabilitet i portföljvalet. Det i detta sammanhangär främstav av
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skuldertillgångar ochkvot mellanHushållen3:Diagram -

TILLGÅNGAROCHSKULDERFINTOTALAKVOTMELLAN-— FURSAKRINGAR. SKULDER101‘OCHmu; EXKLAKTIERoMELLAN101‘FINKVOT----------------~
J2.0

1.6-

1.6

1.4-

än. 1-01.0 Y I lI I If I I VY II |I 8581 aa7975 777369 71

företagensicke-finansiellahushållens, deutvecklingenintresse belysaatt av
balansenfinansiellaoch kommunernas

till derastillgångar i relationfinansiellahushållens3 visarDiagram
utvecklingalltså översiktligt denstockar. visarDiagrammetskulder av

in-tabell 2tilli tabell Iredovisatsnetrøförmögenheten, motsatssom
aktieinne-hushållens3i diagramkurvan ävenkluderar emellertid den övre

fondandelar. kre-Imarknadsvärdeaktier tillhav. Börsnoterade samt en
aktiestockenexkluderas vanligentabell 2som iditmarknadsredovisning
portföljvals-tillgång skuld. 1intedeneftersom representerar enmen enen

dock beaktas.aktieinnehavethushållen börförbeskrivning
aktierinkltillgångarnafinansiellatotala1970-talet deVid början varav
finan-Denjämför den kurvan.skulderna,så övredubbeltnära stora som

tillgångar-hälftenalltså till omkringuppgicknettoförmögenhetensiella av
försäkrings-bådefrån tillgångarna exkluderatshar1 den nedre kurvanna.

bundenillikvid ochaktier. Det förrasparande och representerar spar-en
kraftigtväxlar iblandsvårbestämt. Aktieinnehavetnuvärdeform, ärvars

Exklusiveåren.mellanförsvårar jämförelservilketkursutvecklingenmed
år 1969tillgångarnafinansiellaförsäkringssparande deochaktieinnehav var

appendix1980:17,från Finansräkenskaperna: NUnderlaget hämtatär
1980; N1979; 1982:111977-1978; 1981215 N1980:17 N1969-1976; N

1984;111SM86011983;1982; KHSM8501;19842101983211 1981; N
dockfinnsfr. 1976.Det1986. Serierna har redovisats1985 ochK11SM8701 m.o.

värden harår. mellan dessavärden för detta Kvotenoch revideradebådeoreviderade
åren 1969- 1975.uppgifternade orevideradeomproportioneraföranvänts att
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omkring femtio större skulderna.än Denprocent finansiella nettoförmö-
genheten omkring tredjedel tillgångarna.var en av

Åren 1969-1978 sjönk successivt hushållens tillgångskvot. Enligt den ned-
kurvan 1978 tillgångarna blott obetydligtre var större skulderna.än Hela

perioden 1978-1986 har kvoten legat anmärkningsvärt stabilt.
Om i de finansiella tillgångarna inkluderar försäkringssparandeman och

aktier blir i utgångsläget tillgångarna nämnts dubbelt såsom stora som
skulderna. Kvoten sjönk successivt 1969-1979 och proportionellt ungefär
lika mycket den nedre kurvan i diagram Kvoten låg årensom 1977-1980
stilla vid drygt 1,3 ökade sedan tack uppgången i aktiekurserna.men vare

Diagram 4 visar liksom tabell 3 hur för sig tillgångs- respektivevar
skuldsidan uppförde sig under perioden 1970-1986. Den successiva för-
sämringen nettoställningen under första hälftenav 1970-talet jämförav -
diagram 3 hade motsvarighet i successiv minskning de finansiellaen en- av
tillgångarna och ökning skulderna, båda BNP.imättaen av procent av
Stabiliseringen nettoställningen 1977-1983 motsvaradesav av en svag upp-
gång både i tillgångar exkl aktier och skulder. Med den inledningsvis
använda terminologin kan något schablonmässigt karakteriseraman ut-
vecklingen 1970-1977 period balansutjämning i den meningensom en av att

Diagram Hushållens4: tillgångar och skulder relationi till BNP, procentuellaandel

TOTALATILLG FORSLALKRINGSSPARANDENGAREXKL BNPzTOTALATILLG FÖRSAKRINGSSPARNGAREXKL- OAKTIERBNP1TOTALASKULDERBNP:
90.0 90.0

80.0- 80.0

70.0 - 70.0-

60.0 60.0

5oo— 50.0—__

ri
40.0 40.0. . . . . . . . . . . . r r70 72 74 76 78 80 82 84 86

Det finns i och för sigskäl användahushållensdisponibelinkomstatt inämnaresomtillgångs- och skuldkvoterna. Dragen i utvecklingen blir emellertid desamma.An-
vändningen BNP i detta sammanhangunderlättar jämförelseav mellan sektoreren avdet slag gjordes med utgångspunkt från tabellerna 2som och 3 i föregåendeavsnitt.
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ochtillgångarminskandebåde iuttrycktillkommitunderskottfinansiella
Åren 1977-tenderattillgångskvoten mot ett.Härvid harskulder.ökande

Årenbalansförlängning.periodkarakteriserasskulle kunna1983 avensom
År karakteriseras1986undre kurvorna.de bägge av1983-1985 konvergerar

balansför-sammanhängandekreditmarknadenavregleringenmedden
tillgångarnafinansiellatotalaÖvre samtidigthurvisarkurvanlängningen.

rekordnivå år 1986.nåddeBNPi% enav
medsambandikanutvecklingen sättasfinansiellaindikeradehärDen

belystadenhelaunderharsparkvotHushållensfaktorer.realavissa
vilketefterkrigsåren,tidigaremed dejämförtnivålågpåperioden legat en

Sparkvotenkonsumtionsvaror. togsvaraktigaökade köpförklarasbl avava
fritidshus.småhus ochiblinvesteringaranspråk realaväl i aän avmer

finan-dennegativtalltså mestadelssparandefinansiellaHushållens var -
utveck-Dennasuccessivt.försämrades nämntsnettostållningensiella som

medkombinationilåneräntorrealanegativamedhängtharling samman
avkast-implicitaDenavdragsregler.ochmarginalskatterhöga gynnsamma

framståttharinvesteringarrealaochkonsumtionskapitalvarorpåningen
till-finansiellaskattefteravkastningenmedjämförtfördelaktigsom

balansräk-påhävstångseffektsådanfrågahärDetgångar. är enom
debeskrivningenmedförknippasbrukarvanligen avningen, annarssom

underUtvecklingenagerande.finansiella senareföretagensicke-finansiella
harFörutsättningarnautveckling.brutit dennasig haoch föriår borde

blbostäderfinansieraochinneha genombåde aför attförsämrats att
skapatharreallönerSjunkanderealhög ränta.ochavdragsreglerändrade

hushålLskuldtyngdaförlikviditetsproblem
skulderochfordringarhushållens motutvecklingen5 visarDiagram av

skulder.ochtillgångartotalasektornstillrelationifinansinstitutentill satta
hushållensdelenavgjortden störstafinansinstituten utgör avtillSkulderna

ganskavaritperiodenbelystadenunderandelen harDenskulder.totala
1974-maximummed tidigarenivåiungefär1986 liggerAndelen förstabil.

1976.
relationibanktillgodohavanden sattaochkassai formFordringarna av

1973.sedantrendnedåtgåendevarithartillgångarnafinansielladetill en
finansielladebankandelenvisartillgångarnafrånaktier avExkluderas

till°o,1973 77maximumfrånnedgånglångsiktig etttillgångarna meren
minskningenMotår 1986.%60 enomkring svarartillochår 1979o71

obligationer.förökning bl a

Hushållensutomlands.Sverige ochiutvecklingenlikheter mellanfinns vissaDet
Västtysk-Storbritannien,sålundai Förenta Staterna,harBNPskulder i procent av

tvåde4. Inivå i diagramdvs.0.6,konvergeratland och Japan motmot samma som
ocksådärmedtillgångar fallit ochhushållensfinansiellaländerna harförstnämnda

Västtyskland harochSverige. l Japanliksom inettoförmögenhetenfinansiella
Portfolio be-Davis:stigit. Se E.skulder däremottillgångar ochkvoten mellan

EconomicBISmajor economies.in thenon-financial privateof thehaviour sectors
1986.17, Sept.Papersno
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Diagram 5: Hushållenstillgångar och skulder flmmsinstitutmot

KASSA0BANK:TOTALA FÖRSÄKRINGSSPARANDETILLGEXKLI SKULDERTILLlINANSlNSl&#39;l&#39;lVl&#39;:TOTALA&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;SKULDER
0.9 0.9

...............................................
.................................................I ..i0.8 0.8

0.7- 0.7—

0.6- 0.6-

0.5- 0.5~

0.4 0.4. I I u y . u . . I . . v . r .69 71 73 75 77 79 81 83 85

De icke-finansiella företagens kvot mellan finansiella tillgångar och skul-
der utvecklades framgår diagram 6 i hushål-riktning änsom av en annan

Årenlens. Kvoten årenmarkant 1971-1974.steg 1974-1981 ökningenvar

Diagram 6: Icke-finansiellaföretag kvot mellan tillgångar och skulder-

TILLGÅNGARKVOTMELLAN OCHSKULDER—j——- KVOTMELLANTILLGOCHSKULDEILEXKLFASTIGHEISFORVFÖRETAG-------------------
0.9 0-9

0.4 0.4I I F I r I I I I I I I I I I I
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kvotÅren företagensemellertidhöjdes1983och1982långsam.relativt
sparandeexceptionelltbåde med stortsammanhängdevilketdramatiskt,

periodenbeaktadeden här stegUnderinvesteringar.lågarelativtoch
exponering mättderasminskade0rdandraMed°o.71från °o till47kvoten
Förbättringen%.°o till 29från 53skulden avtillgångstäcktaden ickesom

Detengångsföreteelse. är1983och1982läget utfinansielladet som enser
tillbakafallasikt kommerpå längre attfortsättningenikvotenmöjligt att

Även dockfanns1984-1986årennivå.normalhistoriskt settmot meren
omsvängning.sådanpåindikationingen en

fastighetsförvaltande bolagen,ingår deföretagicke-finansiellasektornI
Ex-skulder.tillgångar ochfinansiellamellanlåg kvotrelativthar ensom

jämföra%vid 68år 1977restsektorn attförlåg kvotenbolagklusive dessa
be-Jämförelsemöjligheten är6.diagramsektorn;hela% förmed 55 se
till-utvecklingenperioddennaUnder1977-1984. avårentillgränsad var

respektiveexklusiveföretagssektornfördensammaungefärgångskvoten
fastighetsförvaltande företagen.inklusive

framgårexponeringminskade togföretagens avicke-finansiella somDe
ocksådockökadeSkuldernatillgångar.ökandeformendiagram 7 av

konstatera-balansförlängning,denledde tillDettaBNP. somsnabbare än
3.tabelltillanslutningides

perio-delenunderhushållens, störrelåg, liksomsparande avFöretagens
drogBNP. Företagennivå ioförändrad procentpå relativtden aven

ökandeavspeglades ivilketinvesteringsutgifter, ettpå sinaindäremot
finansiellaökademeterialiserades ifrämsti sinsparande,finansiellt tursom

and-likvidiseringenochbreddningensärskiltfaktorer avtillgångar. Flera
deår,undersärskilttillmedverkatrahandsmarknaden har att, senare

realkapital-attraktiva änframståttharinvesteringarnafinansiella mersom
budgetunder-med desammanhänger storautvecklingDennabildning.

spegel-delsreala räntan statspapperdels somskotten, pressat uppsom
mån budget-denIhos företagen.sparandefinansielltförbättrathaftbild ett

investeringarnade realakanskesamtidigtunderskotten somtrappas ner,
Rimligenförsämras.nettoställningfinansiella attföretagenstenderarökar,

finans-deneddragninguttryck itillhand kommai förstaborde detta aven
denuppnått vid slutetnivå dessahögafrån mycketden avtillgångarnaiella

perioden.här belysta
inomårunder ägtförändring,viktig rum8 visarDiagram senaresomen
Årentillgångar.finansiellatotalavolymenväxandesnabbtdenförramen

dennaundermedel,likvidaandelentrendmässigtsjönk1969-1977 som
fortsatteDessabanktillgodohavanden.bestodväsentligen senareperiod av

1966-1984stabiltganskaVästtyskland harochStorbritannienStaterna,FörentaI
företagensvenskanivå från vilken dekring dentillgångskvoten legatfinansielladen

Förentaihar fallitSkuldkvoterna1970-talet.uppgång börjanvidsinstartade av
nivån iomkringliggerVästtysklandstigit iochStorbritannienochStaterna numen

alltså ungefär densammaBNPi ärnettoskuldenfinansiellaSverige.Den procent av
bådeemellertiddärockså för JapangällerSverige. Dettaoch ii dessa ländertre

BIS a.a.skuldnivå unikt höga.tillgångs- och är
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Diagram Företagenstillgångar och skulder relationi till BNP

TILLGÅNGARTOTALA l PROCEN1‘AVBNPTOTALASKULDERl PROCSNTBNPAV
140.0 140.0

120.0— 120.0-__________________________________________

100.0 100.0- -

80.0 80.0~

600- 60.0—

40.0 40.0. . r . . . . r . . . . . . . .69 71 73 75 77 79 81 83 85

Diagram 8: Företagenslikvida tillgångar

ILIBÅNGARKVOTMELLANKASSABANKINLOCHTOTALA-—-——--— TILLGÅNGARKV01’MELLANKASSA.BANK|NLCIR‘l.0BLOV KLAROCHTOTALA--------------------
0.26 c 26

&quot;&quot;0.24 0.24— -

0.22 0.22-

0.20 0.20~

0.18 0.18-

0.16- 0.16

0.14 0.14—

0.12 0.12
69
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till finansinstitutoch skulderhandeLskrediter9: FöretagensDiagram

TOTSKULDERTILLPINJNSTOCHSKULDERKVOTMELLAN-——j SKULDERHANDEISKREDITBROCH101‘KV01‘MELLAN-----------------
0.450.45

0.400.40- -

0.350.35- -

0.300.30- —

0.25025- —

o.2o-&quot;&quot;.................................. 0.20-
H .......................................

0.150.15

0.100.10 .. . . .r . .. .T . . . .

emellertidökadeåren. 1980Frföljandepå trend dedenna även an-o m
m. kornHärigenomcertifikatobligationer,likvida värdepapperdelen m

sin andelobligationer avsevärtökatillgångar banklikvidaandelen att+
hälftenkarakteriserade första%22procenttal omkringdetöver avsom

1983-nedgångnivådennaåterfördes tillAndelen1970-talet. genom en
andelbanktillgodohavanden,emellertid enbartNedgången avsåg1985. vars

obligationsandelen13 % under det15 °o till1983-1985 sjönk från att var
8.diagram Detiskillnaden mellan kurvornadvsungefär oförändrad
kraftigtpåoch späddesåren 1980-1983upparbetatsobligationsinnehav som

finansieringskälla.tappadickealltså kvar1986 ligger ännu1985 och som en
ned i botten.dragitsdäremot troligenbanktillgodohavanden harStocken

skuldernatotalaandel detill finansinstitutskulderFöretagens avsom
sedan stigit tillbakahar1969-1975minskning motkraftigvisar menen

alltsåmått finansinstitutenharMed dettajämför diagram 9utgångsläget, .
Motorganiserade marknaden.ickedennämnvärd andel tillinte förlorat

handelskrediternas skul-trend förfallande1975-1986stegringen ensvarar
dandeL

riktningförändrats iharfinansiella strukturKommunernas somsamma
framgår diagram 10 kvotenföretagen. Deticke-finansiella attför de av

1969-1984.periodenstigit underlångsiktigtskuldertillgångar ochmellan
påframgår storleksordningen6 och 10diagrammellanjämförelse attAv en
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Diagram 10: Kommunerna kvot mellan tillgångar och skulder-

0.9 0-9

0.8- 0.8

0.7-1 0.7-

0.6- 0.5

0.5- 0.5-

0.4 0.4r u r I r . . u . u r u u u u u69 71 73 75 77 79 81 83 85

nivåer och förändringar också i stämmer Utgångsnivånstort överens.sett
ligger omkring 0,5 och slutnivån vid 0,7-0,8. Liksom för företagen har alltså
kommunernas finansiella nettoskuld i relation till bruttoskulden omkring

Årenhalverats. 1985 och 1986 inträdde dock försämringar, kan tolkassom
bestående trendbrott.ettsom

Av diagram 11 framgår kommunernas anpassning tillatt minskad ex-
ponering har gått via neddragning skulderna, vilket indikerar dessaen av att
i utgångsläget legat på onormalt hög nivå. Denna anpassning rakten är

det anpassningsmönstermotsatt till minskad exponering, uppvisassom av
företagen jämför diagram 7.

Kommunernas finansiella tillgångar har inte förändrats nämnvärt över
perioden helhet, åhar andra sidan kortsiktigtsom varieratmen änmer
skulderna. diagramAv 12 framgår dessa variationer kassaatt ochavser
bank här mätta andel de totala finansiella tillgångarna. Skuldande-som av
len till finansinstituten uppvisar ingen liknande buffertfunktion möjligen
med något litet undantag för åren 1978-1981. I likhet med de icke-finansiella
företagen har kommunerna under år i ökande utsträckning placeratsenare
sina likvida tillgångar i korta värdepapper. Andelen banktillgodohavanden
är vid historiskt mycket låg nivå,nu nere sett denen även totalamen
andelen likvida medel har fallit under nivånavsevärt för tidigare botten-nu
punkten år 1971. Den låg ultimo 1986 vid omkring 30 procent.
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till BNPskulder relationiochtillgångarKommunernasIl:Diagram

TILLGÅNGARPROCENTAVBNPl————— BNPSKULDER1PROCENTAV-------------------v
13.018.0

........ 16016.0-

14.014.0 —~

12°12.0 F—

10.010.0 -~

a 0e 0 —-

6.06.0 4 -

4.04.0 . . . . .. . . .. .. . . .. 83 85Bl75 77 797369 71

finansinstitutoch skulderfordringar12: Kommunernas motDiagram

TILLGÅNGAR:TOTALAOBANKKASSA—--j TILLGÅNGARBANK+S|‘ATSSKULDVAXLAR:TOTALAKASSAO&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;SKULDERTOTALAHNINSTSKULDERTILL :--------- -
60.060.0

50.0P

40.040.0 -

30.030.0 --

20.0 II I II III |I Ir I lI I
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Organiserad och icke-organiserad
marknad

föregående1 de avsnitten har finansiella förmögenhetsstrukturen diskute-
utifrån förändringar i olika tillgångarsektorers och skulder. Den finan-rats

siella förmögenhetsstrukturen ocksåkan karakteriseras efter olika typer av
kreditinstrument och förändringarna i marknaderna för dessa instrument.
Följande tabell skiljer4 mellan pengar, obligationer, börsaktier, lån och
övrigt. Tabellsiffrorna den procentuella fördelningen mellan dessaavser
placeringsformer.

Tabell 4. Kreditmarknaden 1970-1986
procentuell fördelning

ÖvrigtPenning- Obliga- Börs- Lån
mängd tioner aktier

1970 17,5 16,31,5 3,9 38,2 24,1
1975 16,0 18,1 1,6 4,2 38,0 23,7
1980 14,3 2,220,0 2,9 39,9 22,9
1981 13,9 2,020,8 4,0 38,8 22,5
1982 12,8 21,4 2,7 5,0 39,2 21,6
1983 12,2 2,921,8 7,9 37,7 20,4
1984 11,7 23,5 2,9 7,0 37,3 20,5
1985 11,2 23,9 3,6 7,8 36,4 20,6
1986 10,9 23,0 4,1 10,4 36,0 19,7

Källa: Finansräkenskaper 1979-1983; 1984:10,N tabell 2 Dzo 1984-1985;A
K11SM8601, tabell 1

Därav hos företag och hushåll

I penningmängden ingår sedlar, banktillgodohavanden och bankcertifikat.
Andelen dessa placeringsformer i den totala förmögenhetsmassan harav
minskat successivt.

Obligationsstockens andel har successivt Här ingår ocksåökat. skatt-
kammarväxlar och statsskuldväxlar. Andelsökningen har varit praktiskt

lika penningmängdens andelsminskning. Summan dessataget stor som av
två likvida slags fordringsinnehav har varit i konstant ochmest stort sett
hela tiden legat vid 34-35 %. alltsåSamtidigt har det inom för dennaramen
stabilitet skett uttréingning penningmängden. Gränserna emel-ären av
lertid flytande mellan penningmängd och korta obligationer. Vidare av-

delen obligationsstocken innehav i bankerstörre och försäkringsin-ser av
rättningar, inte någothaft placeringsval prioriterade obligationer.som
Företagens och hushållens sammanlagda innehav inom parentes allt-är
jämt blygsamt.

Andelen aktier inkl fondandelar förmögenhetsstocken låg kringav
3-4 % fram 1981. Värdestegringen på börsaktier medförde närat o m en

fördubbling värdeandelen under tvåårsperioden 1981-1983 ochnog av en
ytterligare, kraftig ökning 1986. Sett enbart i relation till den med budgetun-
derskotten sammanhängande ökningen obligationsstocken skulleav man
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alltså för aktiemarknadens del inträngnings-kunna talanärmast om en
effekt.

lånAndelen under 1970-talet mycket stabil. Hittills under 1980-taletvar
kan skönja ingåremellertid fallande trend. Här koncernkredi-ävenman en
ter. nedåtgåendeRestposten övrigt visar andelsprocent. Härsvagten
ingår försäkringssparandehandelskrediter, m m.

för-Ytterligare skärning kan kreditmarknaden i formgörasen av
delningen långivningen organiserademellan vad brukar kallas denav som

distinktion,respektive oorganiserade delen. Denna tidigare i settstortsom
också tidi-kunde appliceras reglerad respektive oreglerad marknad var

både på kredit-intresse för bedömningen kort sikt den fördagare av av
politiken på lång institutionella kredit-och sikt den omvandlingenav

intressemarknaden. Den har efter avregleringen historisktmestnumera
lån från socialför-Den organiserade kreditmarknaden finans- ochavser

säkringssektorn och ökning obligaitonsinnehav för finans-,staten samt av
hushållssektorn.:socialförsäkrings-, företags- och

lånDen oorganiserade kreditmarknaden omfattar och handelskrediter
från hushållföretag, och ofördelbar övrigpost.kommuner samt en

år 1970Som framgår diagram 13 med använda definitionerhärav var
såden organiserade kreditmarknaden dubbelt den oorganiserade.stor som

åren gånger såUnder de första på 1980-talet den förra fyra denstor somvar
framgår iSkillnaden i ökningstakter de trender inlagtssenare. somav

diagrammet.
I diagram 13 finns det indikationer kortsiktiga motvariationer i den

iorganiserade respektive oorganiserade marknadens utveckling ärsom
diskuterades diagram Iprincip slag i anslutning tillav samma som

diagram från den i diagram 13 inlagda trenden för den14 visas avvikelserna
icke organiserade marknaden. Liksom i diagram deformeras2 mönstret mot

ingåendeslutet perioden. En analys förutsätter emellertid detattav mer
statistiska på kvartalsbasis. finns kvartalsvisamaterialet organiseras Det

på ändamålsenligtfinansräkenskaper dessa behöver sätt,ettmen grupperas
de behöver och till dede behöver korrigeras med hänsynsäsongrensas
residualer föreligger mellan års- och kvartalsräkenskaperna.som

Den fördelning mellan oorganiserad och organiserad marknad, hit-som
tills redovisats, inte direkt relevans för beskrivning konkurrens-är av en av
utvecklingen mellan bankerna och den oreglerade marknaden. Det blär a
svårt behandla finansbolagen i detta sammanhang konsistent sätt.att ett

Första utkastet till denna framlades för kommittén redan våren 1985.Denrapport
fått åtskilliga gånger. bådehar sedan uppdateras och revideras Under tiden har

ändåinstitutioner och regelverk successivtändrats. Författaren har emellertid inte
pådrivenvelat utelämna obsoleta delar vilka han kommittéordföran-numera av-

den och kommit nedlägga betydande arbete.trots protester att ett-2Avgränsningen densamma Stefan Ingves i Den oregleradeär använtssom av
kreditmarknaden. Expertrapporter från SOUKreditpolitiska Utredningen,
1982:53. Finansbolagenräknas 1980till till denden oreglerade och däreftert o m
regleradesektorn.
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Diagram 13: Den reglerade oregleradekreditmarknadenoch miljarder kr

REGLERADKREDITIARKNAD
.................... okzguslunKREZDITIMRKNAD-------- -- unna TREND—-——-

80.0 80.0

60.0 60.0- -

40.0 40.0-

20.0 20.0-

0.0 0.0I I T I I I I I T I I I I I70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

‘Deflaterad med index BNP i löpande priserett av

Diagram 14: Den oreglerade kreditmarknadem‘ trendavvikelsejämfört med indu-
strikonjunkturen

m Timuåuhégisg,Bglziv;ggg;ägusiaaJ
HÖGERlNDU3‘l‘RlKONJUNKlUREN.AV1.ASBS--

&quot; ‘—‘i‘ i0.0 70.0

6°--.
60.0—

4.0 —
50.0—

2.0 A-
40.0h:

0.0 x

30.0--2.0 s-

L 20.040

-6.0 IIIIIII[III]IIT|III|IlI|III|III[III|III|III]III[IlI[IIl[III]IIr

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984
Källa SCB, Konjunkturinstitutet
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marknadenoregleradedentill1980 räknatsfinansbolagenOvan har t 0 m
fort-skalli serienundvika brottreglerade. Förtill dendärefteroch att

oorganise-påutlåningen denfrånexkluderasheltfinansbolagensättningsvis
. utlåning15 Dennadiagraminedre kurvanjämför denmarknaden,rade

priorite-deexkluderarövrigutlåning,kbankernasmedjämföraskan soms
utlåningen denframgår diagram 16byggnadskrediterna. Det attrade av

1982tillframfrån 1971 ochfinansbolagenexklmarknadenoorganiserade
Stagnationenövrigutlåning.bankernasmycketungefär likaökade som

hårdmedhängerden1985 förnedgångenoch1983-1984 ensammansenare
1985.utlåningstaketsärskiltutlåningenbegränsning av

varitutlandslånen, iingårövrigutlâning settstortävenbankernasI som
stagneradeåren 1978-1984diagram 17framgåroreglerade. Det attav

underå sidanandrautlandslånen. Det ärexklusiveövrigutlåningbankernas
expanderarmarknadenoregleradedenutlåningenperiod,denna som

17.i diagramjämförelsenframgår tydligtkraftigt. Detta av

miljarder krkreditmarknadenoregleradedenLån på15.Diagram

--H-H--V----:- ---;~~-:;-—---—-9-----°-5 70.070.0 ——-———-—--- --

60.060.0 -

50.050.0% r-

L 40,040.0 —

-

20.0ZOO-

10,010.0 -

0-00.0 1 I I I II II I Ir I II 8583 8480 Bl 8278 7975 76 777172 73 7470

deflaterade.15intei diagramserierna13till diagram ärI motsats
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Diagram Lån,16: oregleradkreditmarknad och ävrigullåning miljarder kr

LÄNPÅD NOREGKREDITIARKNADEN-j-—— övmGu-rma.................
50.0 50.0---- ---

40.0- 40.0-

30.0- 30.0-

2o.o 2oo—

1o.o— 10,0

0.0 0.07071åvåvåväñsññsvbabeiaåaäaåas

Med övrigutlåning utlåning exkl prioriterade byggnadskrediteravses

Diagram I Lån, oregleradkreditmarknad och övrigurlåning miljarder kr

LANPÅo NonacuzlunsKREDIumxuaozu-——-— NG mums.....................
50 0 50 0

40.0 40.0-

30.0 30.0

20.0 20.0~

10.0 10.0

0.0 0.070737é7b711757B7$7h7§eba1aéahakas

Med övrigutlåning utlåning exkl prioriterade byggnadskrediteravses
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Anpassningsbehov
Den framtida utvecklingen kreditmarknaden naturligtvis ikommer
mångt påoch mycket bero den ekonomiska utvecklingen i Manstort.att
måste utgångspunkt ochha relativt preciserad bedömning utbudsom aven
efterfrågan på ochkredit vilket bl hänger med sparandets storleka samman
fördelning, med företagsinvesteringar, statsfinanser och utlandsbetalningar.

långtidsutredningenI iLU 84 finns antal scenarier för utvecklingenett
dessa frågaavseenden fram till 1990. Det här k balansaltemativ,är om s

karakteriseras rörelse jämvikt: minskande prisstegringstakt,motsom av en
sjunkande arbetslöshet, realkapi-balans i utrikeshandeln och ökande privat
talbildning. 1 AI anslutning till dessa alternativ har utarbetatsett av en
relativt alltsåutförlig bedömning den finansiella utvecklingen, harav som
den viktiga egenskapen konsistent med det realekonomiskaatt vara scena-
riot. Denna analys skall här användas underlag för diskussionsom en av
tendenserna på kreditmarknaden. Oavsett aktualiteten och sannolikheten
för just det här valda utvecklingsalternativet det intressant denär syn-ur
punkten trendbrottdet belyser implikationerna de i olikaatt som av-av
seenden böjasuppkommer obalanserad utveckling skallnär ettmoten av

sådanbalansläge. Det avböjning förrden svenska ekonomin ellerär en som
på.måste länkas insenare

Alltför ofta ekonomiska förutsägelser utdragningrepresenterar en av
redan föreliggande också diskuteratrender. Man skulle i och för sig kunna

fortsatt ökandeallt obalans: upptrappad inflation,störremoten process
underskott på bytesbalansen, ökande budgetunderskott dvs den slagsetc.

år.utveckling karakteriserade 1970-talets sista och 1980-talets förstasom
1984 också sådant referensalternativetLU alternativ atttar ett utanupp

självadiskutera konsekvenserna för kreditmarknaden. I verketnärmare
sådan hårdaskulle utveckling frammed all sannolikhet snabbt tvingaen

svårförutsägbararegleringar, utformning bliskulle komma attvars av-
görande för den framtida kreditmarknadsbilden.

I tabell 6 har konstellationen finansiellt sparande 1990 enligt balansal-av
ternativet jämförts åri LU 84 med genomsnittet för 1982 och 1983. Dessa

Årför LU:s projektioner. 198485 har inlagts sär-representerar avstampet
skilt för uppfattning i vilken faktisktriktning utvecklingenatt ge en om

I bilaga 1.2 Svensk ekonomi 1985-1988till den reviderade nationalbudgeten för
1986finns uppdatering Perspektivet förLU 84. utsträcksdock bara korttidsbe-en av
dömningen 1987.1988 i stället för Trendbrotten illustreras bättre i de kalkyler för
1990, redovisas i detta avsnitt. Detta avsnitt också relik från tidigareärsom en
versioner denna Det har hunnit långtidsutredningkomma LU 87.rapport.av en ny -
Denna innehåller dock inte finansiella kalkyler det slag här använtsav som som
illustration påtill vissaanpassningsproblem kreditmarknaden. I självaverket förläng-
desbara i någraår framåtLU 87 i i tiden det balansalternativ, redanstort sett som
upplinjerats i LU 84. Detsammagäller det balansalternativ för finansiella sparan-
den diskuterats i Treårskalkylernm frånapril 1988 finansdepartementet.Härsom
har perspektivet förlängts till 1991, tendenserna desamma i LUantagesmen somvara
84. Den enda väsentliga skillnaden hushållenspessimistiskär äratt man ommer
finansiella sparande.
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tenderat. Genomsnittet har för minska effektenanvänts tillfälligaatt av
faktorer. Siffrorna andelen i kreditmarknadens omslut-procentavser av
ning. Denna presentation skall i fortsättningen kopplas till diskussionen av
kreditinstitutens marknadsandelar. Decimalerna för 1990 kan här och i
följande tabeller intryck illusorisk precision har medtagits förge av en men

i förekommande fall förändringsinriktning,att skulle gåttange en som
förlorad vid avrundning.

Tabell 6. Finansiellt 198283,sparande 198485 1990och
Procent kreditmarknadens omslutningav

198283 198485 1990
Stat 18,8 14,4 7,2- - -Kommun 0,3 0,6 0,9— —Socialförsäkring 5,8 5,9 5,3
Finanssektorn 8,5 10,1 11,4
Icke-finansiella företag 1,1 5,6 9,2— - -Hushåll 0,2 1,5 3,5
Utland 5,1 3,1 2,9-
Källor: FinansräkenskapernaN 1984:10,tabell F1 och F2 för 1982 1l1SM8501,
tabell Gl för 1983, K11SM8601tabell G1 och G2 för 1984och 1985, 84 tabellLU
39, Appendix för 1990.

De förändringarnastörsta från utgångläget 198283 till projektionen för
1990 i för det finansiellamönstret sparandet kraftig förbättring föravser en

och lika försämring för destaten nästan icke-finansiella företagen.storen
Sistnämda minskning bådesammanhänger med relativt minskat före-sett
tagssparande vinster och ökade investeringsutgifter. Socialförsäkringens
APfondens minskande finansiella sparande fortsättningen påutgör en
redan föreliggande trend. Den förväntade uppgången hushållensi finan-
siella sparande hänför sig till stigande disponibla realinkomster, stigande
sparkvot nedgång småhusinvesteringarna Den finansiellasamt sek-en av

sparökning hängertorns med antaganden relativt hög realsamman om en
låneränta och högt privat kollektivt försäkringssparande. Förändring-ett

i utlandets finansiella sparande uppgångenspeglar i totala ekonominsen
sparande detta kommer till uttryck i omsvängning bytesbalansen.som en av

jämförelseAv mellan siffrorna för 198283 och 198485 framgåren att
utvecklingen tydligt gått i den riktning, balansalternativet i LU 84som
utpekade. Detta sålundagäller både det minskande underskottet för staten,
det ökande underskottet för de icke finansiella företagen bytesbalan-samt

saldo. Kommuner hushålloch har legat sitt finansiellanära nollsparan-sens
de.

Det finansiella sparandet nettoflöden och i och för sigsägerrepresenterar
ingenting de bruttoflöden vid givna under- och överskott kanom som
komma förmedlas på kreditmarknaden. Det dockatt är uppenbart iatt
balansalternativet förmedlingen kommer ha undermönsteratt änett annat

LU 84, sid 178.
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åren på Tabell och tabell 8 visar bruttoflöden,första 1980-talet. 7de som
sparandet‘.det i tabell 6 angivna finansiellamedöverensstämmer

198485Utlåning 198283, 1990ochTabell 7.
kreditmarknadenProcent totalaav

1990198485198283

5,92,74,5Stat
1,81,5 0,3Kommun
5,35,8 5,9Socialförsäkring

49,7 45,642.1Finanssektorn
10,010,67,2Inbördes

20,9 22,322,1Icke-finansiella
företag

9,4l 8,27Inbördes , 12,7 14,812,1Hushåll
4,37,811,9Utland

Källor: tabell 5Sammasom

198283, 198485 1990Upplåning och8.Tabell
kreditmarknadenProcent totalaav

1990198485198283

13,123,3 17,1Stat
2,70,91,2Kommun
000Socialförsäkring

34,239,633,6Finanssektorn
31,526,523,2Icke-finansiella

företag
11,311,211,9Hushåll
7,24,76,8Utland

Källor: tabell 5Sammasom
genom-från 4,5 °oantagits ökautlåningen harden totalaStatens andel av

detförbättringen1990. resterande198283 % Denför till 5,9snittet av
åter-6jämför tabell%från % till -7,2sparandet -18,8givna finansiella

upplåningenden totalaandelalltså minskningfinns statens avavsom en
8. mel-% tabell Vidfrån 13,123,3 °o tillkreditmarknaden, nämligen

halv-sjunkitupplåningen redan änstatligalanstationen 1984 har den mer
8.tabellårs plansiffra1990vägs motner

itabell 6finansiella sparandekommunernasFörsämringen i motsvaras
godamellanår karakteriseratupplåning.ökad 1984 ett avstort sett varenav

likviditet.inkomster och hög
andel198283, sinjämfört medenligt 84,finansiella sektorn ökar LUDen

ökadeupplåningen. Denoförändrad andelutlåningen nästantrots avenav

demedkonsistentaoch dessutominbördes konsistentaoch 8Tabellerna 7 är
specificeras.finansinstitutens balanserdär närmare10och 11följande tabellerna

Finansräken-finansieringsmatris.för kinomDessa balanser avstäms ramen en s
ochårs transaktions-varjeinnehåller 13celler förfinansieringsmatris 12skapernas x

ställningsvärden.
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utlåningskapaciteten har sin motsvarighet i förbättringen det finansiellaav
sparandet. Ut- och upplåningen har i ökad utsträckning antagits äga rum
mellan finansinstituten för tillgodose behovetatt intermediering mellanav
slutliga långivare låntagare.och Utlåningen till andra sektorer därförtar
inte nämnvärt delstörre kreditmarknadenen 1990 198283 35,6än %av
respektive 34,9 %. l LU 84 ökningen i överföringarna mellan finans-avser
instituten väsentligen interbanktransaktioner och utlåning från försäkrings-
bolagen till mellanhandsinstituten. Ett tänkbart överföringsbehovannat
kan uppkomma på grund utbudsöverskott för försäkringsbolagen ochav
utbudsunderskott för bankerna se nedan tabellerna 10 och 11. Den höga
siffran för 1984 hänger med tillfälligt hög utlåning frånsamman riks-en
banken och kraftig ökning för mellanhandsinstituten jämfören tabell 9.
Denna kan eventuellt början till trendmässig, till bostads-ses som en
byggandet inte direkt relaterad uppgång bostadsinstitutens övrigut-av
liming. I ljuset härav och den hittills varande utvecklingen framstår denav
höga marknadsandelen för bankerna projekterad för 1990, mycketsom
orealistisk.

Tabell 9. Finansinstitutensutlåning 198283, 198485 och 1990
Procent totala kreditmarknadenav

198283 198485 1990
Riksbanken 1,6 5,5 1,8
Banker 18,0 12,5 21,2
Mellanhandsinstitut 11,0 15,6 11,3
Försäkringsinstitut 7,5 8,5 9,2Övriga finansinstitut 4,0 7,6 2,1
Källor: Samma tabell 6som

För de icke-finansiella företagen försämringen detantages finansiellaav
sparandet tabell 6 komma till uttryck i ökad upplåning under det att
utlåningen ligger kvar ungefär nivå 1990 198283 tabell 7samma som
och 8. Företagen kan förmodas sakna motiv för ytterligare uppbyggnad av
finansiella tillgångar med hänsyn till den successiva ökning statspappers-av
innehavet, företagens medverkan i budgetunderskottens finansieringsom
kan förväntas framtill slutet 1980-talet se nedan tabell 13. Det ärav
dock troligt finansieringsbilden företagssektornatt kommer uppvisaav att

spridningstor mellan företag med överskottslikviditet och företag med
finansieringsbehov. En utjämning dåkan tänkas komma äga inomatt rum
företagssektorn denna inbördes kreditgivning har i tabell 7 antagits-
komma öka Detta innebäravsevärt.att finansiella placeringar utanföratt
sektorn relativt kommer lägre 1990sett 198283:att än 12,9 respektivevara
15,0 %. Däremot kommer det sektorsexterna upplåningsbehovet att vara

Åravsevärt 22,1större: respektive 16,1 % kreditmarknadsomslutningen.av
198485 ökade upplåningen i riktning 1990 års plansiffra, under detmot att
utlåningen sjönk tillbaka väntad reaktion på de föregående årensen-
likviditetsuppladdning jämför diagram 8.
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intrasektora-volymerökadealltså gjorts förmarkeringartabell 7 harI av
ochföretagenicke-finansielladebeträffarbåde vad1990transaktioner

kvar-deutveckling ärför dennaförutsättningviktigEnfinanssektorn.
budgetunderskotten.viainpumpatsdröjande stockar statspapper, somav

uppkommerintermedieringenanpassningdenunderlättakanDessa somav
definansieringsmönster ändelvis andramedbalansalternativ somi ett

fördröjdhastatsskuldsökning kanår. Enunderdominerat ensenare
kreditvolymen.på totalaochintermedieringeneffektmultiplikator-

kredit-ocksåimplicerar1990för atträkneexempletdiskuteradeDet här
Såbruttonationalprodukten.snabbarestiger änomslutningmarknadens
in-skuldbasering,ökadtrend fortsättaalltså den mot somtillvida skulle

till diagramanslutningkonstaterades iledningsvis
ochnågotminskatÅr haupplåning, relativthushållens sett,1990 antages

minskaspeglar strävanUpplåningsminskningen attutlåning ökat.deras en
Dettatill diagramanslutningkommenterades iskuldexponering,den som

be-medförakanbostadslånen, storagällasärskilt kommakan att som
och densjunkerinflationstaktenbalansalternativetenligtlastningar, om

finansiellaökadenivå. Denpå högliggalåneräntan kommerreala att en
för-formutsträckningi takan nämntsplaceringskapaciteten stor avsom

säkringssparande.
ungeförvidkvarår 1990 liggaupplåning i Sverige sammaUtlandets anges

iavspeglasbytesbalansensvenskadenFörbättringen198283.nivå avsom
förut-sammanhang är1 dettautomlands.upplåningsvenskminskaden

avgörande be-valutaregleringoförändradisättningen sett avstortom en
bådaikapitalrörelserförväntalättnader kanväsentligaVidtydelse. man

portföljanpassningar.aktualiseradeplötsligtrepresenteranderiktningarna

198485 och198283,transaktionsvärden1983,ställningsvärdenBanker:10.Tabell
1990

aktierexklusivekreditmarknadentotalaProcent av
FlödenFlödenFlödenStockar
19901984851982831983

Utlåning:
2,83,02,33,6och kommunStat -
2,53,22,42,6Mellanhandsinst.
5,54,93,85,0Företag
4,31,13,54,6Hushåll
2,31,02,71,9Utlandet
3,85,33,32,9Övrigt

21,212,518,020,6utlåningTotal

17,210,516,219,4upplåningTotal
4,02,01,81.2sparandeFinansiell

nettoförmögenhetFinansiell

inbördesInklusive
aktierExklusive

ochK11SM8501F3;ochF1tabellerna1984:1,SM. NFinansrakenskapernaKällor:
App.39tabellG2; LU 84,ochGltabellernalSM8601.Kl
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Inom finanssektorn tilldrar sig utvecklingen banker försäkringsbolagochav
särskilt intresse. Mönstret för dessa institutgruppers placeringskapacitet och
placeringsinriktning kan komma avvika från nulägets, vilket kanatt ge
upphov till intermedieringsproblem skyms vid aggregering. Detta illu-som

i de följande tabellerna 10streras och 11. Hypotiseringen drivs då ytter-
ligare längre särredovisningett steg viktiga på utlånings-postergenom en av
sidan.

Man kan i tabell 10 för bankerna jämföra genomsnittligt och marginellt
placeringsmönster dvs stockvärden 1983 med transaktionsvärden 198283
och 1984. Placeringskapaciteten utlåningen upplåningär ochsumman av
finansiellt sparande. Den marginella placeringskapaciteten mindreär än
den genomsnittliga beroende minskad andel upplåningen på denen av
totala kreditmarknaden. Den relativt reducerade placeringskapacitetensett
reflekteras historiskt låga värden för utlåningen till företag och hushållav
och absolut minskning fordringarnaen mot staten.av

Är 198485 ökade utlåningen till företagen i nivå plansiffranmotupp
för 1990 och stockrelationenöver detta på bekostnad utlåning till stat,av-
kommuner hushåll.och Den historiskt normala procentsiffran 1990 på
omkring 10 för utlåning till allmänheten kanprocent förutsättasägas en
återgång till högre upplåningsandel, och historiskt högt finansielltett sett
sparande. I fall tabellen bankerna ståannat skulle inför valetattsuggererar

specialisering på utlåning till företagen eller till hushållen.av
Projektionen för försäkringsbolagens placeringskapacitet tabell utgåri 11

från fortsatt hög upplåning ökat privat försäkringssparande och kraftigten
ökat finansiellt sparande. Vidare skulle vid slutetäven den motav process
ekonomisk balans LU 84 uppställer riktlinje dvs 1990 detsom som - -
statliga bankerna icke upplåningsbehovettäckta relativt högt. Bo-av vara
stadsfinansieringen förutses betydande i anspråk. Försäkrings-ta resurser
bolagens placeringskapacitet skulle alltså, den snabba ändåtillväxten,trots

Tabell ll. Försäkringsbolag: ställningsvärden 1983, 198283,transaktionsvärden
198485 och 1990
Procent totala kreditmarknaden exklusive aktierav

Stockar Flöden Flöden Flöden
1983 198283 198485 1990

Utlåning:
Stat och kommun 1,7 3,5 2,1 4,1
Mellanhandsinst. 2,0 1.9 3,6 2,9
Företag 0,81,1 0,8 1,0
Hushåll 0,3 0.3 0,2 0,3
Övrigt 0,8 1.1 1,8 0,9
Total utlåning 5,9 7,6 8,5 9,2
Total upplåning 2,0 2,9 3,5 3,0
Finansiellt sparande 3,9 4,7 5,0 6,2
Finansiell nettoförmögenhet

Källor: Se till tabell 10.not
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emellertidPå sikt skullemarknader. lite längreabsorberas dessakunna
i för-tänkas bli otillräckligtillgången på långfristiga placeringar kunna

långfristiga för-matcha sinahållande försäkringsbolagens behovtill attav
mån nuvarndei denskulle tendera ökapliktelser. obalansDenna ut-att

obligationsmarknaden skulle fortsätta.löptiderveckling allt kortaremot
Å förpliktelser kommaockså försäkringsbolagensandra sidan kan att ut-

i kortfristig riktning.vecklas en
finnslånga marknader,på respektivekortafrågan jämvikten ettJämte om

balanserna. Ide sektoralaanpassningsproblem,potentiellt ensom avser
upplåning relativt alltmerbörbalanserad utvecklinglångsiktig settstatens

företagsinvestering-eftersattabehovdet finnsminska, under det storaatt av
alltså på bekostnad denökaFöretagsupplåningen börigen. avatt taar

tillmed tendensdåligtupplåningen. kan överensstatliga Detta stämma en
minskande för ban-ochförsäkringsbolagenplaceringskapacitet förökande

tillgodosesslag kanhäranpassningsprocesskerna. Behovet antyttavenav
innehavreduceratEtt successivtintermediering.formerolika avavgenom

placeringsmöjligheternamotsvarande ökaskullehos bankernastatspapper
möjligheterbegränsadeharredan i dagförsäkringsbolagen, attför som

mån minskat sini denknapphet skulle förvärraslångt.placera Denna staten
sådan anpassningmedverka iupplåning. Staten skulle kunna attgenomen

former,lån itill bankernaochlåna långt försäkringsbolageni somge
företagenvidareutlåning tilldessasföranpassats

organisera-utanför denockså utvecklaskanIntermedieringsmekanismer
sammanhangi dettaväsentlig förutsättningkreditmarknaden. Ende avser

valutaregle-avsaknadeffektivitet. lomfattning ochvalutaregleringens av
utsträckningiintermedieringsbehovetbeskrivnadet härring skulle stor

förut-Försäkringsbolagen kanutländska marknader.viakunna äga rum
utländskaportföljspridninguppdämt behovhasättas ett stort genomav

placeringsalternativavsnitt 7. I bristSe följandeplaceringar. närmare
påinförväntashittills delsförsäkringsbolagen texkan änmer --—

på marknadenockså börja konkurrerafastighetsmarknaden nor-sommen
kreditinstitut.för andramalt reserverats

finansielladefrågan stabilitetenockså iframtidsperspektiv harI ett om
mellangjortsföregående jämförelseharplats. I detstockarna viktigen
karak-framtida lägehypotetisktår ochflödesfördelningen under ettsenare

mellanti-underMenviktiga avseenden.realekonomisk balans iteriserat av
därmedochlabilakanfinansiella stockar,byggs detden som varaupp

Även användadet möjligthärpenningpolitiken. ärproblem för attutgöra
utgångslägetistockarnaillustration, eftersommodellexercisen i LU 84 som

sedankanBedömningenflödesvärden.kumulerademedkan byggas
deförändringarna iför3i avsnitttill diskussionen mönstretknyta avan

skulder 1970-1985.fordringar ochsektorernasreala

bedrivitstidvissådanoverfunding,då bli frågal sista hand skulle det somom en
Bank of England.av
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För hushållen har i tabell 12 jämförelse gjorts mellan de finansiellaen
stockarna årenför 1983, 1984, 1985 och 1990.

Tabell Hushållens12. finansiella tillgångar 0ch skulder
Procent bruttonationalproduktenav

1983 1984 1985 1990
Sedlar och bank 38 37 37 34
Statspapper 8 9 9 13
Försäkringssparande 7 7 8 9
Övrigt 12 11 11 10
Totalafinansiella
tillgångar exkl aktier 65 64 65 66
Totalaskulder 56 55 55 57
Finansiell neltoför-
mögenhetexkl aktier 9 9 10 9
Börsaktier 0ch fondan-
delar 17 14 15
Källor: KMSM850l; tabell 12och G3; Kl lSM8601 tabell G3. LU 84. tabellerna 7.38,
7.41, 38 App.

Här föreligger stabilitet i den grundläggande finansiella förmögenhetsstruk-
totala tillgångar,turen: totala skulder och nettoförmögenhet förändras en-

dast marginellt i relation till BNP. sådanEn utveckling inte demotsäger
mönster, diskuterats i anslutning till diagram Både4. tillgångar ex-som
klusive aktier och skulder ligger stabilt kring den nivå, kunnat iaktta-som

årenunder 1977-1984. Inom för denna stabilitet förutses dockgas ramen
omfördelningarfFörsäkringssparandetsvissa andel ökar nämnts. Vida-som

minskar andelen likvida medel vilketavsevärt, uppgångre motsvaras av en
för innehavet Summan dessa tillgångarstatspapper. har dock antagitsav av
bli oförändrad. Finansieringen de successivt underän periodenstoraav om
nedtrappade budgetunderskotten förutsätter betydande avsättningar även

nedgångtill hushållen. Den i bankinlåningens andel till historiskt lågsett
nivå, förut konstaterats diagram 5, antyder behöversom att statspapperna
göras relativt attraktiva för den i tabellen angivna omfördelningenatt skall
äga rum.

Trots både hushåll och finansinstitut förutsattsatt öka innehavet stats-av
relativt kvarstår betydande belopp residuelltsett,papper, absorberasatt

deicke-finansiella företagen. I tabell 13 har minskningenav den finan-av
siella uettoskulden mellan 1983 och 1990 antagtis komma till uttryck i en
uppbyggnad de finansiella tillgångarna går snabbare skuldök-änav som
ningen.‘ Mönstret har alltså antagits följa den tidigare utvecklingen, jämför
diagram Mönstret har antagits bestå också vad beträffar fördelningen av
placeringarna. Två tredjedelar tillgångsökningen har lagts påav statspap-

Enligt tabell utlåningstlödet7 ligger på ungefär nivå 1990 198283.samma som
Nivån dessa flöden ligger såemellertid högt, de under perioden förtatt upp
utlåningsstockentill högre nivå.en
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ökning statsupplåningen,Denna den residualrepresenterarper. somav
måsteenligt LU 84 täckas fram innehavettill 1990. Därmed kommer av

bli bankfordringarna. fortsätter,Dessastörre änstatspapper att senare
räknat andel de finansiella tillgångarna trendned-därigenom densom av
gång, 8.startade redan vid början 1970-talet jämför diagramsom av

Tabell 13. De icke-finansiella tillgångarföretagens Procentfinansiella ochskulder av
BNP

1983 1984 1985 1990
Tillgångar:
Bank 14 12 10 15
Staten 6 4 6 18
lnbördes 29 27 28 31
Övrigt 26 34 33 29
Totalafinansiella
tillgångar 75 77 77 93
Totala skulder 122 123 130122
Finansiell netto-
förmögenhet -47 —46 -45 37-

Exklusive aktiera
Källor: Se till tabell 12not

Summa tillgångarlikvida dvs bankfordringar andeloch statspapper som
såväl lågBNP tillgångar påtotala redan 1983 historiskt högav som av en
nivå. I tabell 13 förutsätts dessa ytterligare, vilketrelationstal stigeratt
implicerar betydande labilitet i de uppbyggna Utvecklingenstockarna.en
198485 indikerar återgångemellertid normalt likviditets-mot etten mer
innehav.

Internationalisering och valutareglering
En viktig tendens under 1960- bådeoch 1970-talet vad beträffar svenska och
utländska banker har varit ökande internationalisering. denHur änen
internationella bankverksamheten finner den genomsnittligamäts, attman
ökningstakten femårsperiodernaunder de 1965-1970, 1970-1975 ochtre
1975-1980 årligen 20 % dvs betydligt högre motsvarandeöversteg än ettvar
mått på inhemsk kreditgivning. Utlandsverksamheten alltsåhar dessaunder
år kontinuerligt vunnit marknadsandelar.

Internationaliseringen har drivits fram successivt verkande faktorer.av
Under 1960-talet liberaliserades kapitalrörelserna kraftigt. Uppluckringen

valutaregleringarna nödvändig förutsättning för internationellav var en en
bankverksamhet. ocksåDenna hängde intimt med företagsverk-samman
samhetens internationalisering och den samverkan, utvecklats mellansom
transnationella banker och företag. Oljekriserna upphov till behovökatgav

finansiell intermediering mellan under- och överskottsländer. Underav
1970-talet övergångenkom till flexibla växelkurser öka betydelsenatt av
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kortfristig finansieringsverksamhet och valu-bl i form växelkurssäkringa av
taarbitrage. En viktig förutsättning särskilt för den internationellakorta
kreditmarknadens utveckling varit de kommunikationstekniska fram-har

Den internationella har före och inspireratutvecklingen här legatstegen.
motsvarande inhemsk verksamhet.

Störst uppmärksamhet har eurovalutamarknaden tilldragit sig. Denna
omfattar den internationella kreditförmedling, i olika valutorägersom rum
utanför valutahemlandet. Utvecklingen denna marknad undantagenär
nationell penningpolitisk styrning. Exterritoraliteten möjliggör storskalig
och På årlönsam verksamhet. eurobondmarknaden har under ut-senare

låneformer, långfristigavecklats undan de traditionellaträngtnya som
lånen till långfristiga lånfast Medel- och har i regel rörligränta. räntanu
och låneform,ofta till mycket belopp. ökatEntas storaupp somannan

år,snabbt under korta låneform fyller delvisk Dennaär euronotes.senare s
banklån.funktion syndikerade ökade snabbtDessasamma som senare

1982 minskade därefter kraftigt. Utvecklingen inledningsskedetit o m men
14‘.låneformernämnda internationella framgår nedanstående tabellav av

Upplåning påTabell Bruttoflöden, Mdr14. de internationella kapitalmarknaderna.
US dollar

1982 1983 1984

Obligationer 75,5 77,2 109,5
lâanklån 105,1 67,2 62,0
Ovriga låneprogram 5,4 13,5 55,3
Euronotes mm

Under 1980-talets första år har den internationella bankverksamheten
bromsats både i förhållande till 1960- och 1970-talets ökningstakter ochupp
i relation till hemmamarknadens utveckling. finns faktorer, verkarDet som
i riktning fortsatt dämpning. det första kan investerarnas stockan-Förmot
passningar påmed avseende internationella placeringar ha kul-antagasnu
minerat. För det andra den tidigarekan expansionen uttryck förettses som
bankers försök kompensera sig för realiserad förväntadeller penetra-att en
tion utländska på farhågorbanker hemmamarknaden. haDessaav synes
varit överdrivna, så till vida det visat utländska banker endast isig attsom
ringa velatutsträckning kunnat eller det inhemska bankväsendetsöverta
detaljhandel. För det tredje fåttden tidigare tillväxtstrategin alltmersynes
vika för hänsyn till bl vinst och kapitaltäckning. Det slut med denära

långivningenriskfyllda till påtredje världen och satsningen energiinveste-
ringar. Perioden lössläppt recycling har med den periodersattsav av
likviditets- och solvensproblem frånhärrörande internationella engage-

Å andra sidan kräver Förenta Staternas betalningsunderskott konti-mang.

Tabellen liksom kommentarerna till denna har hämtats från valutakommitténs
slutbetänkande SOU 1985:52,kapitel 7.2.
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nuerligt täckning. Om dessa behov kvarstår kan utvecklingen ohan-moten
terliga internationella lånestockar komma igen i skala ochännu störreen

svårartademed implikationer för världshandel och världskonjunktur.
Även i Sverige har utvecklingen gått i riktning internationaliseringmot en
bankernas kreditgivning. Sedan slutet 1970-talet har fordringarnaav av mer
tredubblatsän och skulderna sexdubblats. Nettoskulden tidigarevar neg-

ligibel uppgick ultimo 1985 till Utlåning76 mdr kr. i utländsk valutamen
uppgick 1974 till omkring % bankernas år8 totala balansomslutning. Tioav

%.‘andelen 25senare var
I Sverige har särskild faktor utlåningdrivit fram bankernas utländskien

valuta nämligen den omläggning penningpolitiken, ägde iav rumsom
samband med försämringen bytesbalansen ansågsefter 1973. Detav an-
geläget företagen finansierade underskotten helt eller Förbudetdelvis.att

långa lån för användning i Sverige ochupphävdes. Högaatt ta räntorupp
kreditmarknad motiverade företagen sådan upplåning. Svenskastram att ta

banker fick 1974 möjlighet lån i vidareutláning iutlandet föratt ta upp egna
Sverige.

Bankernas fordringar och skulder framgårutlandet 1970-1985gentemot
följande tabell 15.av

Tabell 15. Valutabankernas fordringar och skulder krutlandet mdrgentemot

Fordringar Skulder Netto
1970 5 4 1
1975 15 11 4
1980 35 54 -19
1985 68 144 -76
Källa: Riksbanken

företagensAv korta utlandsskuld högst ettårig, ultimo 1985 uppgicksom
till 59 mdr kr, hade 55 mdr kr förmedlats svensk bank. För den långagenom
upplåningen motsvarande siffra kr.:82 mdr kr respektive 30 mdrvar

Bankernas utlåningtotala till företag och koncerner självahar i verket en
övervägande del skett i utländsk valuta. har kunnatBankerna regle-ersätta

utlåningrad i svenska kronor lånmed terminssäkrade i utländsk Envaluta.
sådan påskyndatsomläggning har åtstram-under perioder kreditpolitiskav
ning. Detta gäller särskilt år då åt utlåningen1982, riksbanken stramade i
svenska kronor, jämför följande tabell 16.

SeArnold Fahlén: Bankernas internationella kreditgivning. Kredit- och valuta-
översikt 1986:1;SverigesRiksbank.
2Fahlén tabell 2.a. a.
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Tabell 16. Bankernasutlåning i svenskoch utländsk valuta till företag och kommuner
Mdr kr

Utländsk valuta SEK
1979 7,0 2,7
1980 6,0 4,8
1981 8,7 4,3
1982 5,8 —1,2
1983 4,2 5,7
1984 9,7 6,7
1985 14,7 6,9
Källa: Riksbanken

Företagens ökade möjligheter låna utomlands har inneburitatt successiven
integrering den inhemska och utländska kreditmarknaden. Det harav t ex
på grund ränteskillnaderna tidvis varit lönsamt och tämligen riskfrittav
för företagen låna i utlandet och placeraatt medlen den svenskaupp
penningmarknaden.

Bankernas fordringar och skulder utlandet harmot nämntssom ex-
panderat kraftigt. Nettoskulden utlandet har i sin motsvarig-mot stort sett
het låni i utländsk valuta till företagen och kommunerna. Bankerna är
emellertid bundna valutaregleringen så till vida deras fordringarav attsom
och skulder i olika valutor approximativt måste balansera varandra. Vidare
begränsas i princip bankernas utländska utlåning till finansieringatt avse av
svensk och import. För övriga kreditinstitutexport och för hushållen lägger
valutaregleringen hinder i för allavägen slags finansiella placeringar i ut-
ländsk valuta.

En under år fortskridande förbättring den svenska ekonominsenare av
både vad inflationstakt relativt till utlandet och bytesbalans haravser
aktualiserat möjligheterna inom icke alltför avlägsen framtidatt valuta-en
regleringen skall kunna uppmjukas och till slut avvecklas. En sådan för-
ändring kan förväntas komma påverka den svenska kreditmarknadensatt
struktur.

Den viktigaste uppgiften för valutaregleringen kannumera sägas attvara
hindra spekulativa kapitalrörelser från driva växelkursen från det läge,att

kan försvaras på längre sikt. De årens erfarenheter harsom visatsenaste att
de internationella kapitalrörelserna verkat destabiliserande i den meningen

de orsakat eller i alla fallatt möjliggjort internationella växelkursrelationer,
uppenbart stått i till underliggande försom motsats mönster olika länders

bytesbalanser, relativa inflationstakter och sparande. Det har frågavarit om
internationella portföljanpassningar, där gått in i eller främstutman ur
dollarpositioner alltefter förväntningarna den framtida kursutveckling-om

Härigenom tenderar de balansskapande utslagen ien. växelkurserna att
Överlagras och skapas mekanism för långsiktigarelativt cykliska rörelseren
i reala växelkurser och bytesbalansen. Detta inslagär i den inter-nya
nationella konjunkturutvecklingen. Men på kortäven sikt kan irrationella
faktorer upphov till på valuta och tvinga myndigheterna tillge angrepp en

växelkursändring, kan visa sig irreversibel ochen sig felaktig medsom te
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politiken.ekonomiskalångsiktig strategi för denhänsyn till en
balansskapandeför sig uppfattaskan inte i ochValutaregleringen ettsom

land,föranpassningsprocessenden underlättakanDäremot ettinstrument.
bättrebehöverinflationstaktbytesbalans ochstatsbudget, motstyrasvars

ibortfallerförtroende för valutanutveckling medbalanseradjämvikt. I en
landet.ochkapitalrörelser indestabiliserandeförmotiven ut urstort sett
landetsdetomflyttningargivetvis uppkommaDäremot kan det egnaav

två ellermellanväxelkursenspekulation avseendevidutlandsplaceringar
valutor.flera utländska

på vissaupprätthållit åtminstonetidSverige längrefaktumDet att enen
till vissaemellertid upphov över-kanvalutaregleringområden effektiv ge

för-avvecklas. Det kandaggångsproblem den moget attsystemet synes
tidigare iportföljanpassningar för de sektorer, stortuppkommaväntas som

ochhushåll, kommuneri utländsk valuta:placeramöjlighetersaknat attsett
viljatänkaskan vidareDessavalutabankerna.kreditinstitut andra än senare

inärvarande ärde förutländsk valuta, vilketpositioner i settstortta
förhindrade göra.att

avregleringstockeffekternauppfattningfå vissMan kan enavomen
dåhadeår 1979 landetStorbritannienexempeldet enavsom gavsgenom -

ungefärvaritochungefär lika längevarit i kraftvalutareglering, avsom
svenska släpptei SverigeskillnadTilldenslag mot mansamma som

liberaliseratförst havalutaregleringenStorbritannienemellertid i utan att
upprätthålla kredit-omöjligtdå snabbtvisade sigpenningpolitiken. Det att

förmedlaoförhindradeblivitbankernaeftersommarknadsregleringarna. att
disintermediering. Följden bleveurosterlingmarknadenkrediter över

Så till vidaframtvingades.avreglering praktisktalltså inhemsk tagetatt en
liberalise-turordning:följt logiskhai Sverigekan utvecklingen sägas en mer

avvecklingförförutsättningarpenningpolitiken har skapatringen avenav
informations-uppbyggnadinte minst dengällervalutaregleringen. Detta av

på tid.expertis,operationell ägtteknologiska och senarerumsom
avskaffandevalutaregleringensden engelskaåren efterUnder närmast

kapitalmarknadsinstituten:främstportföljanpassningenkom att pen-avse
Unittrusts.och unittrustsförsäkringsbolag, investmentsionsfonder,
såldeutomlands. Investmentenbartefter frisläppetplacerade truststrusts
Bådekassaflödet.utlandsinvesteringarna utöverför ökabrittiska aktier att

sina köptrappadeförsäkringsbolag avsevärtochpensionsfonder avner
År 1983 hadeutlandsplaceringar.förför öka utrymmetattstatspapper

placering-totalakapitalinstitutsovannämndautlandstillgångarnas andel av
genomsnitttill istigitstatspappersandelen successivtbekostnad avar

blandutförda enkäternivå,också enligtden°o.omkring 5 Det är som
angivitsfinansförvaltareförsäkringsbolagensochpensionsfonderna envara

portföljen. Anpass-iutlandsplaceringarandelenriktlinje förungefärlig

Se Börje Kragh: Avvecklingen valutaregleringen i Storbritannien. Bilaga 3 tillav
Valutakommitténs slutbetänkande SOU I985:52.
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ningsprocessen år, ocksåha tagit 2 á 3 vilket verkar sannoliktsynes m.a.0.
med hänsyn till den tid det kan anskaffa expertis, olikaövervägata att ny
intvesteringsalternativ, fatta omplaceringsbeslut och de nödvändigaöppna
transfereringskanalerna.

Det utmärkande för anpassningsprocessen efter valutaregleringens upp-
hävande i Storbritannien kan för det första det ägdesägas attvara rum
betydande portföljomdispositioner både kapitalmarknadsinstitut och fö-av

ökade placeringar i utländsk valuta och detta bekostnadretag mot av
inhemsk inlåning och statspappersinnehav. Men denna anpassning till nya
villkor långrelativt tid och medförde inga egentliga störningar. Vadtog
beträffar bankerna innebar anpassningen uppbyggnad brutton,storaen av

kan dessförinnan icke tillgodosett behovantagas motsvara ett trans-som av
aktionskassa. Dessa stockar har hittills visat sig relativt stabila. Det börvara
dock bemärkas avregleringen gjordes vid dåtidpunkt pundetatt en var
starkt och undervärderat och ändåränteläget inom landet relativtsnarast

Övergångenhögt. underlättades också flytande växelkurs, vilket kanav en
ha haft begränsande effekt på kaptialrörelserna och minskatantagas en

utslagen I till denräntan. svenska valutaregleringen hade emel-motsats
lertid den engelska redan före avregleringen ganska liberala förregler
kapitalimporten. Vid alltsåsvensk avreglering borde kunna räknaen man
med uppdämt ocksåbehov ingående kapitalrörelser.ett av

Avslutande synpunkter
Översikten i föregående avsnitt antyder stårkreditmarknaden införatt
betydande anpassningsproblem. Försäkringsbolagen kan komma haatt stor
överskottskapacitet för placeringar på kapitalmarknaden. Bankernas löpan-
de utlåningskapacitet kan däremot komma framså otillräcklig iatt som
förhållande till den efterfrågan föreligger från privata sektorn. Sam-som
tidigt kan del icke-finansiella företag ha byggt tillgångsstockar.labilaen upp

kan upphov till oförutsedda flöden olika marknader. Dettasom ge
scenario ligger dock årdel fram i tiden. De åren kommernärmasteen
alltjämt präglas budgetunderskotten. En förutsättning har emellertidatt av
här varit underskotten successivt dämpats, och statsskulden underatt att
övergångsperioden hålls under kontroll.

Fortsatta stockanpassningar och eventuella mismatch olika flödenav
innebär i princip behov ökad intermediering. Därav följer dock inte attav
redan etablerade institutionella och marknadsandelar skulle kom-mönster

för förändringar.utsättas Förmedlingsbehovet kan kommaatt storama att
tillfredssställas på många olika mellan kreditinstituten, den ickesätt:
organiserade marknaden och under ökad medverkan reala sektorer. Deav
labila stockarna kan upphov till flöden inte bara på kreditmarknadernage

också i riktning utlandet, aktiemarknadenutan och fastighetsmark-mot
naden. I detta sammanhang kan förväntas nuvarande möjligheter föratt
riskutjämning kommer exploateras och former etableras. Denatt nya ovan
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antydda utvecklingen kan komma upphov till successiv integrationatt ge en
olika marknader sammanhängande med skillnaderna mellanattav a

låneinstrumentolika tenderar alltmer suddas Innovationer kan här-att ut.
svårförutsägbarvid spela frihetroll. Den olika i dettaagenteren samman-

hang sig eller kan konkurrenskraft marknadsandelar.ochavgöratar ges
Underlag för framtidsbedömning erhållasdenna borde kunnaen av process
från studium utländska marknader, ligger före Sverige iett ut-av som
vecklingen.

Strukturomvandlingen kan förväntas skjuts medi sambandextraen
den ökande integration med utlandsmarknaderna, vidkan förväntas ensom
eventuell avveckling valutaregleringen. själva del verket tordeav en av
viktigaste erfarenheterna från utomlandsutvecklingen internationa-attvara
liseringen pådrivandeden viktigaste bakom struktu-faktornrepresenterat

alltsåromvandlingen. Upphävs den svenska valutaregleringen kan man
förvänta kraftiga förmågaincitament till förändringar. tillMed den stora
anpassning. finns i det finansiella effekternakansystemet,som numera
förväntas potentiellkomma snabbt. någonMan kan knappast se annan
faktor dignitet i den framtida denstrukturomvandlingenav samma
svenska kreditmarknaden.
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Utländska erfarenheter
professor Börje Kraghav

Utvecklingen de finansiella marknaderna i Sverige och utomlands har
gått mycket snabbt under år. Valutamarknaderna fick heltsenare nya upp-
gifter sedan växelkurserna släppts fria i början på 1970-talet. Den inter-
nationella kreditgivningen expanderade snabbt i samband med förmed-
lingen petrodollar. Dessa omvälvningar förde med sig höga och instabilaav

Iräntor. växelverkan mellan fråninflytande inhemska och internationel-en
marknader har etablerade finansiella institutioner omvandlats och nya

tillkommit. Finansiella instrument har skräddarsytts för behov ochnya nya
kundkategorier. dennaI har de finansiella marknaderna tenderatprocess

homogeniseras. En bidragande faktoratt här penningpolitiken blivitär att
alltmer marknadsorienterad, och finansieringen budgetunder-att storaav
skott drivit fram andrahandsmarknader inte bara för ocksåstatspapper utan
för närbesläktade privata masspapper.

Ökad marknadsmässighet och homogenisering kreditinstrument harav
påverkat gränsdragningen mellan olika kategorier finansinstitut. Dessaav
har tidigare hävd och tack lagstiftning kunnat för sigav vare var reservera
ganska väldefinierade verksamhetsområden. Både på finansieringssidan
och placeringssidan tenderar balansräkningarna för olika institutsslag attnu
bli alltmer likartade. Detta knappast stabilär situation. Frågan ären om
utvecklingen kommer i riktning supermarkets för finansiellaatt mot
tjänster, specialisering fragmentiseringoch eller eventuelltmot moten en
kombination i form moderinstitut med pågårsatelliter. Det utveck-av en
ling, där olika institutskategorier inte funnit eller definieratännu sinens
plats i framtidaett system.

Denna utveckling erbjuder betydande problem både för myndigheternas
styrning föroch deras tillsyn de finansiella marknaderna. När dessaav
befinner sig i snabb omvandling, det svårt i praktikenär applicera deatt
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och regelut-för politik-avgörandehand börkriterier, i första varasom
och stabilitet.effektivitetfinansiellanämligen detformning, systemets

handi förstafrågorna diskuterasantyddaFortsättningsvis skall de ovan
denfrån Mycketutlandet.hämtasutifrån erfarenheter kande avsom

förebilder iår, haftharSverige underiutveckling, ägt senarerumsom
VadStorbritannien.Staterna ochländer, främst i Förentaandra nusom

också hosnågot vaddärför väntarpågår dessa länder kani säga oss.om som
place-sektornsDen privatafrågorna under rubrikerna:diskuterasDe olika

ochmarknader, KonkurrenspåGränsupplösning finansiellaringsmönster,
stabilitet.Effektivitet ochstordriftsfördelar samt

placeringsmönstersektornsprivataDen

strukturför-undergåttländer hari olikafinansiellaDe storasystemen
medår. utveckling har hängtDennaändringar under attsammansenare

på sitt liv bllevtsjälva kreditförmedlingen ut-sätt egetett a genom en
nyda-ochprofilering kreditinstitutmellanhandsleden,byggnad enen avav
emel-utvecklingen liggerfinansiellaBakom denning kreditinstrument.av

demedhargrundläggande faktorer göralertid i sista hand attsommer
hushållens och place-företagens ochdvsreala sektorernas, sparvanor

undersökning,pådelenavsnitt bygger tillringspreferenser. Detta större en
industriländernaportföljval i dejämför de reala sektorernas störresom

Japan.‘ochVästtysklandStorbritannien,Staterna,nämligen Förenta
portfölj-underliggandedetbåde och likheter mellanfinns skillnaderDet

tillgångarfinansiellahushållensSålunda harolika länder.valsmönstret i t ex
Storbri-ochStaternarelation till BNP i Förenta1970-talet sjunkit i0 m
i JapanförklaringVästtyskland och i Japan. En ärökat itannien attmen

delåg erosionenrelativt ochinflationen varitoch Västtyskland har av
i deså drastiskdärför intetillgångarnas reala värdenfinansiella ang-som

högpå särskilttillgångar liggerHushållens finansiellalosaxiska länderna. en
medinkomstökningen,snabbamed dennivå kan förklarasi Japan. Detta

små ochpensionsförmånerna relativtåldras snabbt, ärbefolkningen attatt
utbildningskostnaderna höga.äratt

länderna. Detta äranglosaxiskaportföljen i deaktier iAndelen är störst
medtillgångarna i sambandfinansiellaanledning till de totala ut-atten

emellertidutgångsläget harOavsettrelativt BNP.bredda kursfall sjunkit
länderna. Ihushållen i fyraminskat allahålls direktandelen aktier, som av
kapitalpla-på olikafordringaraktieägandet ökat viahar det indirektastället
funds, ochmutualpensionsfonder,försäkringsbolag,institutcerande som

fordringar isådanaandelen1984investmentbolag. I Förenta Staterna var
°o. IStorbritannien 28% och ihushållsportföljen så 42högtotala som

°o.något under 20låg procenttaletVästtyskland och Japan

Majorin theSectorsNon-financial PrivateBehaviour of thePortfolioE.P. Davis:
198617, Sept.Economic PapersNoEconomics, BIS
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Hushållens bruttoupplåning förhållandei till ligger förBNP alla fyra
länderna vid 50 % -60 %. I Förenta Staterna har relationstalet varit stabilt i
två decennier. I övriga länder har det successivt konvergerat dennamot
nivå. Uppgången för Storbritannien särskilt brant efter borttagandetvar av
bankernas utlåningsreglering och begränsningar för konsumtionskredi-av
ter.‘ sådanEn stabilitet hushållens upplåningi tyder det finns övreatt en

för den låneexponering, hushållengräns villiga sig för.är utsättaattsom
De icke-finansiella företagens finansiella inklusivenettoskulder aktier

ligger för alla fyra länderna väl samlade kring 50 °o-60 °o BNP. Denav
finansiella nettoskulden i princip företagens kumulerade fi-representerar
nansiella underskott. Stabiliteten i skuldkvoten alltsåindikerar relativtett
konstant upplåningsbehov den studerade perioden.övernetto

Inte bara företagens finansiella nettoposition ochävenutan ut-upp-
låningsbrutton visar sig ha varit relativt stabila, särskilt sedan mitten på
1970-talet. För Förenta Staterna, Storbritannien lågoch Västtyskland till-
gångarna 1974-1984 på mellan 40 °o och 70 %, skulderna mellan 100 % och
130 °o BNP. För låg bådaJapan kvoterna högre.betydligtav

I Västtyskland och Japan relationen upplåningaktiekapital mycketär
högre i de anglosaxiska länderna.än Här speglas skillnader mellan det
finansiella struktur i de olika länderna. I Japan och Västtysklandsystemets
domineras kreditmarknaden inlåningsmottagandede instituten. I För-av

Staterna och Storbritannien marknaderna utanför dessa institutärenta
mycket betydande. Detta kan förklaras sistnämnda länder harattmer av
genomfört successiv avreglering kreditmarknaden, gått hand ien av som
hand med snabb utveckling olika finansiella instrument. Jämförten av
härmed har förändringarna gått långsamtrelativt i Japan och Västtyskland.
l samtliga länder har företagsfinansiering handelskrediter minskatgenom
till förmån för intermediering via finansinstitut och marknadspapper.

Finansieringen på marknaden utanför bankerna i Förenta Staterna och
Storbritannien har inneburit den privata sektorn i ökande utsträckningatt
har placerat i marknadspapper. Dessa placeringar har kommit fylla inteatt
bara likviditetsbehov också kommit finansierings-utan att representera en

Ävenkälla, överlägsen outnyttjade kreditfaciliteter.är i Västtysklandsom
har årunder företagens portföljandel marknadspapper ökat,senare av men
här frågadet obligationer,är emitteras bankerna. Bankernasom som av
medelsanskaffning marknadspapper förutsättning för derasärgenom en
dominans utlåningssidan. alltsåI Storbritannien har utvecklingen inne-
burit fallande portföljandelar för allmänhetens bankfordringar, i Västtysk-
land har bankfordringarna omfördelats från inlåning till bankobligationer.

Sammanfattningsvis den här refererade undersökningen bil-närmastger
den stabilitet vad beträffar det grundläggande för företagensmönstretav

hushållensoch finansiella agerande. tillgångs-Finansiella och skuldkvoter

‘ I Sverige år %.har relationstalet under 1985legat stabilt vid 55 Itosenare m
samband nivåhöjningmed avregleringenoch kreditexpansionen1986har till precisen
60 °o ägt rum.
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mån har denivåer eller, i den de förändrats,har legat vid konstanta
nivå. alltså ellertycks finnaskonvergerat Det gränsermot en gemensam

hushållens finansiellaomslutningen och företagensnormalvärden för
företagen eftersträva stabilitet i sin finansiellabalanser. Vidare tycks netto-

sådant återfinns hosbeteende inteposition dvs i sin skuldexponering. Ett
tillgångs-hushållen, enbart den finansielladär stabiliteten nämnts avsersom

förändringar ikraftigt samband medsidan. Skulderna kan variera bl ia
ocksåHushållens finansiella placering kankreditpolitiken. antagas vara

Utveck-företagens.betydligt kortsiktig och sedvanebunden änmermer
hushållen bliri dessa avseendenlingen torde dock i riktning mot att

alltmer sofistikerade.
privata sektorns totalaI kontrast relativt stabilt för denmönsterettmot

blivittillgångar hafinansiella och skulder portföljsammansättningensynes
ivid handen likartatalltmer instabil. Ekonometriska analyser har givit att,

småpå förändring-samtliga länder, tydligt relativtplacerarna ävenreagerar
under år,i relativa avkastningar. Instabiliteten ha ökat ävensynes senarear

portföljanpassningenolika kostnader för sär-slags sätta gränserom synes
hushållen. minst gälla mellanskilt hos substitutionsgrad inteHög synes

påtillgångar. då real-finansiella lågkonjunkturer avkastningenreala och I
tillgångar.efterfrågankapital notoriskt låg skiftar till finansiellavarit över

Detta Storbritannien.påfallande ihar varit särskilt
på nivåglobal förändringar i underliggandeEtt exempel hur sparmönster

bytesbalansöver-kan förändra placeringsinriktningen omfördelningenär av
OPEC-länderna hade för-skotten från OPEC till framför allt Japan. en

bankinlåning fastigheter japanernakärlek för i kortfristig ochplaceraatt -
föredrar och företagsköp.statspapper

påGränsupplösning finansiella marknader

flesta länder tenderatFinansiell verksamhet har i de avsevärtväxaatt
ökande kom-snabbare den ekonomiska verksamheten i Denän stort.

led ii ökning antaletplexiteten i samhällsekonomin har avspeglats en av
Medfinansiellaproduktionsprocessen och därmed i detäven systemet.

tillgångar hålla lik-behoven och lyxenstigande volym finansiella har att
informationsteknologitillgodoses ökande omfattning. Enviditet kunnat i ny

på marknadernamöjliggjort för de finansiellahar motiverat och agenterna
tillhandahålla efterfrågat ellertjänster, inte självaavnämarnaatt enssom

finansielldessa faktorer har medverkat tillkunnat föreställa sig. Alla att
tillväxtindustri. Tillväxteni Sverige kommit bliverksamhet inte minst att en

Skillnadernadelvis kommit till olika uttryck i olika länder.har emellertid
under-på och de finansiella ochkan bero fördelningen storleken över-av
socialaVidare inverkar lagstiftningen ochskotten i olika reala sektorer.

utformning,t ålderspensioneringen, penningpolitikensarrangemang ex
storlek öppenhet kanskegraden inflation, landets och samt mest avav -

på till denbefunnit sig med hänsynallt vilket stadium landet redan-
finansiella utvecklingen.
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I Storbritannien har utvecklingen gått i riktning ökning bankfi-mot en av
nansiering på bekostnad kapitalmarknaden utanför finansinstituten. Ka-av
pitalmarknaden har hämmats inflationen, skattebehandlingen ochav av av

ökande konkurrens från bankerna i form ränteanpassadeen kreditera av
och skräddarsydda projektlån. I denna har mellangränserna affärs-process
banker och merchant banks eroderats. Affärsbankerna handtar om
nyemitteringar, säljer fondandelar, placeringsråd, köper fastigheter ochger
fungerar investmentbolag. Inhemska och utländska banker har köptsom

fondkommissionärer. Bankerna har också ökat sinaupp vadengagemang
beträffar bostadsfinansieringen.

Å andra sidan har hypoteksinstituten Building Societies börjat utbjuda
tjänster förut varit reserverade för bankerna. Dessa institut konkurre-som

direkt med utbud finansiella tjänster för hushållen. påSent 1970-taletrar av
tilläts bankerna inteckningslån i bostadsfastigheter. Hypoteksinstitutenge
svarade med utöka sitt sortiment med typiskaatt banktjänster. De har också
sökt få tillstånd till regeländringar, skulle dem tillgöra kreditinstitut isom
full skala bl försäkringsförmedling, fastighetsförsåljning, aktiehan-a genom
del och finansiell rådgivning. I Green Paper från 1984 rekommendera-ett
de regeringen emellertid hypoteksinstituten i borde hållaatt sig tillstort sett
sin traditionella roll. Utöver lån till ägarbebodda fastigheter skulle ökat

dock kunna tillutrymme kommersiella fastighetslån, sekundärinteck-ges
ningar och jordinnehav. Däremot borde inte medge deras verksam-attman
hetsområde i övrigt utsträcktes.

Bankerna har i förhållandeterräng till livförsäkringsbolagtappat och
pensionsfonder, dragit till sig ökad andel hushållssparandet.som en av
Bankerna har dock delvis kunnat tillgodose kreditefterfrågan från allmän-
heten avveckla sin utlåning till offentligaatt sektorn. månI dengenom
denna finansieringskälla haruttömts Bank of England förmedlareagerat

låna långt från kapitalmarknadsinstitutionernaatt lånaochgenom upp ut
kort till företagen i form rediskontering overfunding. Denna struktu-av
rella obalans i det finansiella borde i princip självkorrigerassystemet av
marknadskrafterna justeringar i räntestrukturen, emellertidgenom som
visat sig alltför stel.vara

Marknadsutvecklingen har karakteriserats avreglering och ökad kon-av
kurrens. Den ökade konkurrensen har särskilt gällt hushållssparandet. En

trend finansiella produkter dock delvis orsakatsannan avser nya som av
tillfälliga förhållanden. Finansiell leasing har lågamotiverats vinstert ex av
i industriföretagen i relation till deras möjliga kapitalavskrivningar. Finans-
instituten har emellertid haft höga vinster och små realinvesteringar. Det
har alltså funnits potentiell vinst, kunnat delas leasinggivare ochen som av
leasingtagare.

l A D Bain: Causes of Changeand Innovation the Mix of Financial Instruments.
The UK Experiance. 1985. Ingår i Shifting Frontiers in Financial Markets.
SUERF 1985.
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innovationer.radmedbidragitÄven harstatsskuldsfinansieringen en
obligationer.indexeradeintroduktionenvaritharnyhetenviktigasteDen av

pensions-innehasdå endastfick1981,emitterades i avDe första menmars
begräns-dennaborttogs1982Efterlivförsäkringsbolag.fonder och mars

andelandrahandsmarknad. Deras nye-har avobligationerning. Dessa en
möjlighetensnabbtz. nyhet attärEnbörjanökade tillmissionerna annanen
tremånaderspe-obligationer övernyemitteradeförbetalningen ensprida

tillkonverteraskanobligationer,kortfristigaemitteratsriod. Det har som
konventionella.tillkonverteraskanindexobligationer,ochlångfristiga, som

på dessa ärKupongenrörligmed ränta.har använtsVidare statspapper
Ökadvecka.ändrasochskattkammarväxlarför perkopplad till räntan

nyemitterastrancher kansmårelativtuppnåttsharflexibilitet attgenom
utestående belopp.redantilltilläggsom

och utgörökathushållen, hartillvänder sig nuSavings,National som
indexerade1970-talet.påstatsskulden spar:änandelbetydligt större aven

Detill beloppet.maximeradeursprungligenoch1975infördescertifikat var
regel-konstrueradesoch ettpensionärerinledningsvis till sombegränsades

ochgångersänktesMinimiåldern för ettsparande. parbundet spararen
IncomeÅr sparinstrumentintroducerades1982 nyttett1981.övergavs -

be-attraheradeochmånatlig räntabetalas enpå vilketBond som-
sparande.hushållensandeltydande av

ådetmotsättningenpräglasStaterna atti Förenta enaUtvecklingen av
åochi världenmarknadeninnovativa attochdensidan finns största mest

omgärdatnivådelstatlig harpå federal ochbådemyndigheternaandra sidan
uppenbar-faktor harFörstnämndaregleringar.medinstitutolika strama

igått längstutvecklingenStaternai Förentadetdominerat sättetligen att
integration. Detta ärgränsöverskridanden ochinstitutionellariktning mot

Inomutvecklingen.hejdasvårthaftreglerochlagaruttryck för attattett
ickeregelskrivarnaförfunnitsregler hargivnaför utrymme avramen

innovationer.förutsedda
1930-börjanvidbankkrisentiden förtillhänför sig avRegelsystemet

place-soliditetkreditinstitutenssäkradålades genomviktStortalet. att
avreglering ägtvisshardessSedankontroll.långtgåendeochringsregler

ochteknikinflationen,framdrivitsharutvecklingenMen ny -avrum.
internationalisering.ökadframförallt av-

dragföljandeutvecklingenkarakteriserasI avstort
lå-förpaketlösningarmedarbetatutsträckningökandehar iBankerna

kreditför-harVidaresålts till investerare.har sedanpaketennekunder -
linesbackupställtbankernavarvidökatbankbalansenutanförmedlingen

theinSalesDebtof GovernmentFinancial AspectsOdling-Sme:Middleton, JP E
1983.SUERFvolumeStudiesPolicyand MonetaryFinancialUK.

bud-5 %tilluppgicknyemissionernastatliga:lndexobligationernas andel deav
198384.% under198283 och 8% under198182, 17under24 %getårct 198081,

National DebtAppendixEnglandofBulletin, BankQuarterly on
UnitedtheMarkets inFinancialinFrontiers3 institutionalAspinwall: ShiftingR

SUERF 1985.States
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detta slags verksamheter harförfogande. Utvecklingentill representeratav
också delegenkapitalet. Dettaanpassning till ökad är en avpressen

verksamheten givitsdelenavgiftsgenereradeförklaringen till denatt av
har sjunkit ibankernas ratingsförklaringökad prioritet. En är attannan
energi ochutvecklingsländer, jordbruk,lån tillsamband med kriser för

relativt för-förmedlingskostnaderna ochfastigheter. Detta har ökat sett
företagsfinansie-beträffarkonkurrenskraft särskilt vadbankernassämrat

ringen.
portföljhante-rådgivning aktivutsträckning ochHushållen begär i ökad

förfogande.storföretagenstidigare bara stod tillring, dvs tjänster som
masskonsumtionsmarknad.på finansiellDetta har drivit utvecklingen mot

också föruttryckreaktion på kundernas behovDetta dels attär ettmenen
olikagardera sigdiversifieringen bättre kankreditinstituten emotgenom

nämligenoch finansiella tjänsterrisker. Olika former krediter är utsattaav
inteefterfrågan i regelcyklar ärför sina karakteristiska cyklar somav -
hushållbyggnadsverksamhet,t till respektivesynkroniserade krediterex

företag.och
också kanholdingbolag,bankerflesta amerikanskaDe ägsstörre somav

också till bankertendensfinansinstitut. Det finnsandra slags attäga en
Thrift Organiza-Sparbanker olika slagdeltar i försäkringsverksamhet. av

å sidasinFörsäkringsbolagentions försäkringstjänster.fritt säljakan
sparbanker.uppköp banker ochbankverksamhet viautövar av

informations-sig dentillgodogöraIcke-finansiella företag har kunnat nya
tjäns-finansiellaalla slagsdata tele erbjudateknologin och kan nästan+

områdena. Storapå profitablasig deDe har kunnat koncentrera mestter.
tidiga-sådan deverksamhetsjälva tagit handproduktionsbolag har somom

ochBåde försäkringsbolaginvestmentbolag.försäkrings- ochhyrtre av
fondkommissionsrörelser.icke-finansiella företag har förvärvat

lagstiftningen tillutnyttjat glapp ihandelsföretag harIndustri- och att
restriktionerunderkastade deintenonbank banks,skapa är somsom

fårCompany ActBank HoldingEnligtför de egentliga bankerna.gäller
institutdefinierasBankbank inte bank. taräga ettän somsomenannan

icke-bankerkommersiella krediter. Meninlåning och samtidigtemot ger
sålts tillomgåendelåneportföljkommersiellahar köpt banker en annanvars

konsumentlångiv-inlåningen ochbibehållaalltsåbank. har kunnatMan
Sådanaändå hållit sig inom lagen.banken ochningen i den förvärvade

banktjänster inomutbjuda flertaletfördotterinstitut har sedan använts att
för bankernaförbjudnatjänster,inklusive ärfinansiellt varuhusett som

dotterbolagbildavaritmotdrag harsåsom försäkring. Bankernas attt ex
Southdelstatbank i vissockså tillåtits förutbud. Det harmed liknande en

andra delstater.kreditförsäkring iDakota sig iatt engagera
vissåtminstonebedömningenochUtifrån bankernasoliditetskrav att

Federal Reserveblriskfylld harrelativtslags försäkringsverksamhet är a
i ellersigfull frihetdragit banker inte bör haslutsatsen attatt engagera

risken förPå grundräkning.bedriva förförsäkringsverksamhet avegen
försäkrings-tillåtasbanker köpa störrekoncentration bör heller inte upp
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bolag och vice Däremot skulle banker kunna uppträda förmed-versa. som
lare försäkringstjänster, eftersom detta inte involverar finansiell risk.av
Motargumentet friståendehär emellertid inte skulle kunnaär att agenturer
hävda sig i sådankonkurrensen verksamhet.om

Ett problem, under år aktualiserats i alla finans-utveckladesom senare
marknader de med ultrakorta krediter förknippade riskerna. Proble-avser

har blivit särskilt i Förenta Staterna, där kreditriskermet stort enorma
byggs varje dag inom de elektroniska betalningssystemen. tvåDeupp

i Fedurine Newoch Chips York Clearing House, dagligenstörsta som
hanterar uppgåendetransaktioner till betydligt billion amerikansköver en
trillion dollar eller omkring fjärdedel Förenta Staternas BNP. Trans-en av
aktionsvolymen har under vardera de åren ökat med änav senare mer
tjugofem De balanser, privatbankerna håller i Federal Reserveprocent. som
bankerna, gångerkan hundra eller dagligen. Vid varje tid-omsättas mer
punkt kan överskridandet hundra miljarder.större änvara

För betalningssystemet säkrare har bl föreslagitsgöra användar-att atta
åläggas hållaskulle särskilda likviditetsreserver i Federal Reservena sys-

temet. Reserverna skulle beräknas exponeringenprocenttalettsom av
inklusive åtaganden utanför balansräkningen. Dessa skulleextrareserver
behöva de redan existerande.göras avsevärt änstörre

I Kanada karakteriseras de finansiella marknaderna gränsöverskridan-av
den särskilt från sådana institut, svårigheterhar hålla sina mark-attsom

flexibilitetnadsandelar och därför söker öka sinsom
Hypoteksinstituten förutser långsam tillväxt, eftersom hög real räntaen

medfört acceleration amorteringarna. Boendekostnaderna har ökaten av
för hushållen, och i period nedtrappande inflation framstår husköpen av
inte fördelaktigt. säljerMan hus och efterfrågar små. Hypoteksin-storasom
stituten har därför invaderat marknaderna för konsumtionslån och enga-

sig i företagsfinansiering köp företagspapper.gerat genom av
Försäkringsbolagen fåtthar vidkännas fallande marknadsandelar, efter-

livförsäkringsverksamheten har minskat relativt i betydelsesom som spar-
form. De har härigenom känt ökad utnyttja sina nätatt storaen press av

För kompensera sig har de börjat erbjuda former föragenturer. att an-
nuiteter, direkt konkurrerar med bankinlåningen på sparräkningarsom
short-term deferred annuities. För i tider stigande kunnaräntoratt av
konkurrera korta medel har de erbjudit daily-interest deferredom an-
nuities. Försäkringsbolagen har lättare hypoteksinstituten matchaän att
detta slags resursanskaffning med förfallosynpunkt passande placeringar.ur

En förform icke-banker bankinlåningkonkurrera de kärattannan om s
cash accounts, erbjuds bådefondkommissionärer imanagement som av
Kanada och Förenta Staterna. Kundernas outnyttjade kassabalanser kan

The longer View Gerald Conigan, president of the Federal ReserveBank ofav
New York. Refererat i The Economist, February 1987
3C Freedman:Recent Developmentsin the Structure Canadi-and Regulation of the

System SUERF, 1985an
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disponeras med checkar. gär till clearing i särskilt samverkandesom en
clearingbank.

Trots den ökande konkurrensen från andra institut har bankerna kunnat
hålla och öka sinat marknadsandelar.0 Detta hängerm med attsamman
det årtiondet karakteriseratssenaste inflation och osäkerhetav stor om
framtida vilketränta, har missgynnat långsiktigt, kontrakterat sparande och

banksparande.gynnat
Liksom i Förenta Staterna har alltså i Kanada gränserna mellan olika

institut suddats Ett ökat antal institutut. konkurrerar på ökat antalett
marknader. Det finns lagtekniskt klara skillnader mellan vad ärsom ex-
klusivt tillåtet för banker. hypoteksinstitut, försäkringsbolag och invest-
mentbolag. De årens utveckling har emellertidsenare frågan interest om
gränsdragningarna tillär nackdel för marknadernas utveckling, i månvad
de kan eller överhuvudtaget behöver upprätthållas. Man söker sig fram till

regelsystem,ett stimulerar hindrarän förnyelsesom och effektivitetsnarare
och samtidigt skyddar allmänhetens intressen. Detta innebär bl denatta
struktur det finansiellaman såger göres elastisktsystemet det ärsom
möjligt. Detta är central i nyligen framlagttesen ett betänkande om
regleringen Kanadas finansiella institutionenav

Bland förslagen kan följande.nämnas
Man skulle kunna nå ökad flexibilitet kombinera bankeratt ochgenom

icke-banker under finansiellt holdingbolagsett paraply. Samtidigt borde
emellertid reglerna skärpas för konsumentskyddet,att garantera och sund-
heten hos både enskilda institut och det finansiella helhet.systemet som
Detta skulle bl innebära standardkrav Ävenför nyetableringar.a försäk-
ringsbolagen skulle möjligheter fullt utnyttja holdingbolagskonstruk-ges att
tionen. I dess helhet skulle förslaget underlätta för icke-banker till-att
handahålla one-stop shopping. Avsikten med förslaget är emellertid inte

driva på sådanatt utveckling.en
Nuvarande regler förhindrar i self-dealingstort sett vad beträffar

banker. hypoteksinstitut och försäkringsbolag dvs transaktioner mellan ett
finansinstitut och dess ägare eller tjänstemän. Lagstiftningen täcker emel-
lertid inte alla situationer eller transaktioner. Det finns också risker för
intressekonflikter vid tillhandahållandet olika tjänster inom ochav ett sam-

institut. Det behövs klarma t gränsdragning mellan depåförvaltningex och
andra operationer. Det viktigt i kommandeatt lagförslaganses ett få hel-
täckande regler till skydd för konsumentintresset.

Enligt nuvarande ligger inspektionen förarrangemang banker respekti-
försäkringsbolag och hypoteksinstitutve hos olika myndigheter. Med hän-
till den ökade integrationensyn och komplexiteten i det finansiella systemet

överväger koncentreraatt övervakningenman tillnu enda myndighet.en
Av tradition krävs det regeringstillstånd för nyetablering finans-av

institut. Utvecklingen har emellertid visat det kanatt lika viktigt attvara

The Regulation of Canadian Financial lnstitutions: Proposals for Discussion.Department of Finance, April 1985.
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alltsåTillstånd börfinansinstitut.iaktierförsäljningochköpkontrollera av
aktieblock.betydandetransfereringarförockså krävas av

finansinstitutensförprincipernaändraövervägandeunderDet attär
kvalitativafrånskiftaskullebankernas. Manandra reg-placeringar än

värdepap-för blavkastningskriterierochstandardreglerler, aavsersom
portföljan-maximalaföreskrifter,kvantitativatillpersinnehav, avsersom

och blportföljvaletbreddaskulleDettaplaceringar. aför vissa slagdelar av
företag.medelstorasmå ochförlånemöjligheternaöka

regel-lagstiftningfinansinstitutensolikaföreslår deRegeringen gesatt
skeskulleår. Dennationde översynlämpligen sam-bunden översyn, vart

banklagenförredantioårsregel gällersådanområden. Enberördatidigt för
därförDet1980. ärgenomfördesförändringarsubstantiella senasti vilken

delentill störreändringsförslagenutredningenciterade avserde i den här
banker.finansinstitutandra än

frångått riktningikreditmarknadenutvecklingenFrankrike harI
ochpå obligations-direktfinansieringkreditinstitut tillviaintermediering

långadetillväxtdels iuttryckaktiemarknaden tillkommitharDetta aven
också idelsriskkapitalförformer nyablmarknaderna mengenom nyaa

ochtrustsunitendedShortplaceringar:förmedlare korta term openav
sparandekollektivtfunds. Dessa representerarmutualShort senareterm

rörligmedobligationeriinvesterasränteriskenreduceraför attsom --
isigemellertid visat attDet harlöptid.återståendemed kortellerränta

iplaceraförblivitfrestelsenräntetrend attnedåtgående stor nye-tider av
uppfattasfonderdessairänta. Andelarnamed fastlångamitterade papper

omloppshastig-högharochkvasipengarelleroch fungerar enpengarsom
ochpenning-mellanbeloppskyffladekanTillsammantagna storahet.

bankbalanserna,också iavspeglasutvecklingDennakapitalmarknaderna.
penningmarknadsräntan.kopplad tillinlåningen ärandelökandedär aven

obliga-finansieradbankutlåningenandelväxandeDessutom är aven
efterfråganhushållensbestämstionsmarknaden till ränta, avsomen

värdepapper.
tilltagande gränsut-medförtharutvecklingstendensernaantyddaDe ovan

ochbankermellankapitalmarknadenoch samtpenning-mellanplåning
ochobligations-gränsutplåning mellanocksåförsiggåricke-banker. Det en

partici-ochwarrantsanvändningökadblaktiemarknaden avgenoma
påsigspecialiserarfundsmutua1finnscertificates. Detpating som

attraheraFörföretag.börsnoterade attickeaktier ii formriskkapital av
på bank-allemanssparandesighushållsinlåningen har använt ettavman

indexreglerad ränta.och harskattefrittbok, ärsom
stimuleratsharkreditmarknadenprivatafranska avdenFörnyelsen

tillalltså lettinteharDennaskuldsättningen. enstatligaökandeden senare
landvin-tilllettupplåningen tvärtomprivataden utanoutcrowding av

upplåningstekniker.tackdenförningar nyavaresenare

‘D Years.the French Capital Markets in RecentBruneel: Developments on
SUERF, 1985.
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I Frankrike januari utvidgarinfördes banklag den 24 1984. Denen ny
bankregleringen till kreditgivningsformer samtidigt denallaatt somavse

slårbeaktar och vakt det specifika olika institut. Den omfattarhosom
företag, tidigare inte har under lagregler, bl fondkommissionärer,lyttsom a
penningmarknadsmäklare och finansföretag, har inflytande översom
kreditinstitut. inlåningsrörelser kredit-Enhetliga regler för ochgäller nu
politikens tillämpningsområden.

Konkurrens och stordriftsfördelar

spåraMan olikheter de i föregående behandladekan vissa mellan avsnitt
påländerna med avseende utvecklingen olika instituts- och mark-t avex

pånadsandelar. Storbritannien har bankverksamheten bekostnadI ökat av
kapitalmarknaden. I Förenta Staterna och Frankrike utvecklingen hasynes
gått Storbritannieni riktning. I och Kanada har försäkringsverk-motsatt
samheten ökat i betydelse, i Förenta Staterna Dessa tendenser kantvärtom.

länderspecifika eller tillfälliga. De dragen i utvecklingenvara gemensamma
framstår ökande konkurrensenoch bland den den särskiltöverväger som

påtaglig.
erbjuda ökad portfölj-En ökande konkurrens har motiverat bankerna att

Åhantering till kunderna. andra sidan har icke-banker ökad utsträckningi
erbjudit typiska banktjänster i form transfereringar be-alla slagsav av
talningar.

hushållssparandetI konkurrensen har den traditionella detaljhan-om
delsdelen kommitbankverksamheten alltmer integreras i grosshan-attav
delsdelen. tvåKostnaderna mellan de utjäm-verksamheterna tenderar att

med penningmarknadsfonderna mellanled. Dessa kan kom-nas som senare
binera inlåning,innehav korta med värde och avkastningpapper enav vars
varierar med portföljen.

Konkurrensen drivit fram olika innovationer tjänsterhar och inne-som
burit Spectrum Filling eliminering diskontinuiteter i spektraten av av—
finansiell intermediering. Detta innebär kombinerar karakteristikaatt man
för olika avkastning,instrument amorteringsprofil, marknadsmässighet,

etclöptid, värdestabilitet på det utnyttjaroch visst instrumentssättet ett
fördel till minska instruments nackdel. Till effektiviseringatt ett annat en av

ocksåmarknaderna har bidragit till explicit prissättning olikatendensen av
tjänster unbundling of prices. Detta verkar i riktning tydligareattmot

marknadsmässiga.karakterisera olika produkter och demgöra
Spectrum-filling åstadkommas bådekan banker och icke-banker.av

De kan tjänster, likvärdiga med bankernassätta ärsenare samman som
utbud i fråga kundvänlighet och avkastning. Nytillkomna aktörer kanom
kapa åt ofyllda härpåsig nischer. Exempel framförallt utländska bankerär

kan utnyttja moderbankens fasta kostnader.som

‘ David T Llevellyn: Evolution 1985.of the Financial System SUERF,
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påverka kreditmarknader-Det osäkert hur konkurrensen kommerär att
sökapå få viss ledningstruktur längre sikt. Man kan dock attgenomnas en

genomgått ikarakterisera de det finansiella sinförändringar systemet an-
stort.’ipassning till den ekonomiska utvecklingen

förstaI stadium relativt okomplicerad ekonomisk dettillväxt harett av
finansiella varit bankorienterat overdraft economy. Bankersystemet
och försäkringsbolag kanaliserar till produktionsföretagen. det-sparandet I

skede spelar kapitalmarknaden relativt liten roll. Kapitalmarknadspla-ta en
håller sig till konventionell portföljförvaltning.cerarna

I andra skede anlitar produktionsföretagen i ökande utsträckningett
kapitalmarknaden för sin medelsanskaffning. Systemet tenderar bliatt
marknadsorienterat och specialiserat. Banker och försäkringsbolagmer
knoppar specialiserade investmentbolag. Oberoende institut kan utnyttjaav
låga påinträdeskostnader marknaden de konglomeratenoch stora svarar
med bredda sina sortiment.att

l tredje skede driver intensifierad marknadsorientering fram högett en en
grad substitution mellan finansiella tjänster. Med ameri-instrument ochav
kansk terminologi karakteriseras det finansiella Securitisa-systemet av
tion. De väletablerade företagen har i utsträckning finansierat sigökande

företagscertifikat påmed och obligationer direkt kreditmarknaden. I För-
Staterna har denna finansieringsform kommit tidvis bli avsevärtenta att

företagsupplåning i bank. konsekvens detta bliEn kanstörre än attav
kvaliteten på låneportföljer.undan för undan sjunker bankernas

det tredjeI stadiet ökar aktiviteterna särskilt i detaljhandelsledet genom
påetablering olika slags placeringsfonder, anskaffningssidan kon-av som

försäkringsbolag småspararnas medelkurrerar med och pensionsfonder om
påoch placerar hela jordklotet ofta med speciell inriktning place-översom

ringsinstrument och land. Avkastningsresultat och avkastningsprofil deär
Performance.konkurrensmedlennya

tredjeFörenta Staterna och Storbritannien i det stadiet. De flestaär nu
europeiska länder på i det andra stadiet ocksåin kan kommaär väg attmen

ocksådirekt från det första till det tredje stadiet. Dettaöver senare synes
varje enskilt påverkas snabbheten igälla Japan. För land processen av

Bådaderalagstiftning och kreditpolitisk styrning. påverka de relativakan
fördelarna storskalighet respektive specialisering.av

Det finns också andra faktorer konkurrensnackdelar eller för-som ger
delar. utveckling karakteriserad låga och stabilaEn relativt görräntorav
det för bankerna med på löptiden in- ochlättare avseende matchaatt
utlåning. Under sådana omständigheterDeras räntemarginaler stabiliseras.
försvagas incitamenten för riskutjämningintermediatörer, arbetar medsom
t penningmarknadsmäklarna finns några nämnvärda riskerdet inteex -

utjämna.att

T M Rybczynski: Shifting Financial Frontiers; Implication for Financial Institu-
tions SUERF, 1985; Economist, November 1986:Investment
Management.
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I högräntemiljö ökar variabiliteten i och har bankerna svårig-räntanen
heter avkastningen på delaratt tillgångarna till denstoraanpassa av mer
lättrörliga skuldsidan. Agenter, koncentrerar sina tillgångar till kortsik-som

utlåning,tig har då relativ fördel.en
Den snabba utvecklingen informationsteknologin har gjort det möjligtav

för relativt småäven finansiella företag konkurrera på lika villkor medatt
de Denna teknologi utnyttjarstora. samtidigt flexibla telekommunika-nya
tioner och datorer i integrerat betalningssystem någotett inte i ledsom
behöver beroende pappershantering Electronic Fund Transfers;vara av
EFT. Detta har möjliggjort t i Storbritannien banktjänster ställtsattex
till förfogande detaljhandelsföretag,större därvid utnyttjat sinaav som
förgrenade försäljningsnät och längre öppethållande. Ett påexempel en
applicering informationsteknologin för finansiella tjänster deärav automa-
tiska kassamaskinerna Automatic teller machines; ATM:s, användersom
sig telefonlinjer hyrda telemyndigheterna. Härvid det inte nödvän-ärav av
digt med kontinuerlig användning linjen. l framtiden kan ATM:s kom-av

betjänas enda Dettaatt nät. särskilt betydelsefulltett är för elektro-ma av
nisk betalning vid försäljningsstället Electronic point of sale;payments at
EFT pos. Slutstadiet är med hemmabanker hushållenett försystem
varigenom kunden kan initiera alla slags transaktioner. Här behövs inte
delaktighet någoti privat nätverk, eftersom kommunikation sker via telefon
eller kabeltelevision ingen kan uteslutas från. För hållaagentsom att nere
kostnaderna kommer emellertid hemmabanken behöva kombinerasatt
med videotexsystem, erbjuder information olika slag möjlighetsom samtav
till beställa och andra tjänster finansiellaatt änvaror

Eftersom kreditmarknaden befinner sig mitt i sådan snabb ut-uppe en
veckling både instituts- och produktformer detär vanligt svårtänav attmer
komma fram till några slutsatser hur skall kunna skapa någoniom man
mening konkurrensneutrala förutsättningar. Som illustration skall här
anföras några synpunkter, redovisas i norsk utredning konkur-som en om

på kreditmarknadenrensen
I den utsträckning tillåter skatteförmåner för finansiella placering-man

förmögenhet eller avkastning bör detta göras generellt i formar ettav
totalt fribelopp placeringsfördelningen mellanoavsett olika fordringar.
Här föreligger viss likhet med det beskrivna kanadensiska förslaget.ovan
Vidare isäges sammanhang inteett annat avvecklaratt om man nuvaran-
de klart skattemotiverade med sparelement och litetstortarrangemang
försäkringselement, så kan det inte sakligt försvaras andra institut änatt
försäkringsbolag förvägras tillstånd till liknande verksamhet.

J R S Revell: lmplications of Information Technology for Financial Institutions
SUERF, 1985
2Konkurrensen finansmarkedet; Norges Offentliga Utredningar, NOU
1986:5. Sesärskilt översikten i kapitel sid. 190o.f
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någon demellanrestriktiv med fusionermycket trebörMan avvara
någotfusioner därgällerDetsammaaffärsbankerna.mindreoch destörsta

däröverhuvudtagetochförsäkringsbolagen ettärde fyra största partav
bör däremotmarknadsandel inblandat. Praxismed hög ärinstitut vara

finansbolag.sparbanker ochmellanfusionergällerliberal detnär
ägarin-tioför förvärvinföres änKoncessionsplikt procent avav mer

försäkrings-ellerkreditaktiebolagfinansieringsbolag,affärsbank,itresset
aktiehavare.andrasåvälfinansinstitutBegränsningen gällerbolag. som

paket börtillsammansutbjuds och prissättsflertal tjänster4. När ett
kanenkla tjänsternahuruvida deupplysaautomatisktfinansinstitutet om
tillliggerprissättningoch vilkenenkelprisetvad ärsäljas för sig, somvar

särskiltbörunbundling. Dettaproduktengrund för den sammansatta
institut,från olikasammansatta delprodukterprodukter,gälla är avsom

försäkringsbolag.från bank ocht ex
projekt, kon-fristående krävertillknutetinteSamarbetsavtal, ärsom

iutarbetatavtalunderliggandesöks skallkoncessionNärcession. vara
koncessionsgivandei Norge ärFinansdepartementet,detalj. Det är som

innebäravtaletnegativt, attdetHärvid betraktasmyndighet. omsom
ellerproduktmarknadervissaprodukter isäljaslutarandra attparten egna

institutbåde mellansamarbetsavtalområden. Detta gällergeografiska
bedömskategorier. Detolikainstitut ioch mellaninstitutkategoriinom en

avtalspartnersiinnehåller begränsningarockså negativt avtaletatt ensom
till-produktermarknadsförautomstående ellermedingå avtalfrihet att

finansinstitut.med andrasammans
lagenligtunderkastaskonkurrenssynpunktbör blfinansinstitutAlla a ur
baramotiveraskanansvarskapital. Avvikelserellerpå egenkapitalkrav om

förknippadeplaceringarolikade medmellanföreliggerskillnaderklara
ocksåhänsynskallstorlekegenkapitaletsbedömningenriskerna. Vid av

ska-leasingföretag,Sparbanker,balansräkningen.utanförtill postertagas
kapital.påkravunderkastasbörlivförsäkringde- och eget

aktier.iplaceralagreglerade rätthafinansinstitut börAlla att7. samma
måsteDetkonkurrensmässigaochbåde soliditets- argument.talarHärför
reglerolikaområde skall hadettaförstarka skälanföraskunna att man

institutgrupper.för olika
önskvärd-medpå någothar sätt göraovanstående punkterSamtliga att

konkurrensför friförutsättningarna attförbättraheten av-genomattav
kon-använda sigsåvitt möjligtoch i ställetreglersnedvridandelägsna av

iverkarfaktoreremellertid finnas motsattkankurrensneutralitet. Det som
påverkainte börhelleroch kanskekaninteochriktning mansom --

förekomstenfrågansammanhangi detta ärViktigtlagstiftning. omgenom
marknader.på finansiellastordriftsfördelarinnebördenoch av

kontinuer-genomsnittskostnaden fallerföreliggerStordriftsfördelar när
vid fn kon-förutsättning kan,dennaUnderproduktionsstorleken.ligt med
producerainteenskilda företagetprisgenomsnittskostnad, detkurrens

går riktningiUtvecklingeninstabil. motblirmarknadenmed vinst utan
delskostnadskurvanfallandeutnyttjar dendelsoligopol,enheter,stora som



Bilaga 2 591988:29SOU

produkterfinnasDet kanöverskott.och skapapåverka prissättningenkan
rationaliseringsvinsterför ytterligareför vilkaeller produktmix gränsen

enheter.antalmycket litetmarknaden delats mellannås först storanär ett
produktionsföretagikostnadsfördelar kan liksomSådana avse resur---

kompe-uppbyggnadproduktutveckling,innovationer ochför avsutrymmet
information.användningåtkomst ochkomplicerade tjänster,förtens av

före-kompetenskan dennaområdet finansiella tjänsterför tInom exavse
för sig finnsochemissionsverksamhet. Iriskvärdering ochtagsrådgivning,

inom be-hämtastordriftsfördelarocksådet anledning attatttro vore
medförbundenmån dennadennämligen i är storatalningsförmedlingen,

utvecklingen kanadministrativaochteknologiskafasta kostnader. Den
faktordennabetydelsenminskakommaemellertid nämnts att avsom

in-Deninformation.åtkomstenstordriftsfördelliksom eventuell avav
förmöjligheterdock bättreformationsteknologiska utvecklingen styr-ger

byråk-storföretagetsmotverkarkommunikation dvsning, planläggning och
individualiseraockså möjligheterTeknologin störreratisering. att pro-ger

avsättning skärhome-banking överdukterna t varsgenomex
kund-upphov tillsådan utveckling kandelmarknader. Entraditionella ge

storkundernaelektroniskt,småkunder betjänassegmentering: person-mer
ligt.

svårt fastställadetutredningenciterade norska är attEnligt den omovan
verkligeni övrigtverksamhetfinansiellförsäkring ochdet bank,inom

vid fortsattrationaliseringsvinsterdärmedstordriftsfördelar ochföreligger
påverkametoddåkan enbartägarkoncentration. Den attsom ensessenare

prissättningen
stordriftsfördelar konkurrensenområde finns klaradär det dockEtt avser

hemmamarknaden. Detoch påbåde utomlandsmed utländska institut
expanderar inter-försäkringsverksamhetochviktigt norsk finans-attanses

det utvecklasdet övriga näringslivet ochåtminstone takt mednationellt i att
internationellastånd till stadigtinstitutioner, i störreär att ta enga-som

gemang
utförd vid Nor-inom bankverksamhetenstordriftsfördelarEtt studium av

det storleksintervallinomHandelshögskola 1982 tycks dock visa, attges
potential förfinns detbefinner sig,där norska sparbankerflertalet en

potenti-tid ökat dennaunderstordriftsfördelar och utvecklingenatt senare
betalningsförmedling, kredit-fråga områden:särskilt fyraal. Det härär om

likviditetsstyrning.givning, administration och
det finnsindikerarfrån dansk undersökningStatistiska atttester enen

förmellanstorlekinoptimalsammanhängandemed kostnadsutvecklingen
förstorleksområde institutet blir fördet därkreditinstituten. Det stort attär

riskfylldarelativtspecialisering för litet förutnyttja och taatt enga-en
utlandsaffärersinlåta påsigellergemang

NOU 73sid1986:5,a.a.
ZNOU sid 761986:5,a.a.,

kapitalmarkedet.Penge-arbejdsdelning3 fremtidigeDenErik Carstensen: og
Tidskrift 1986Nationalökonomisk no
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Små- respektive stordriftsfördelarna kommer till uttryck i kostnads-en
kurva, har minimum inom områdetett för små enheter,som maximumett
för mellanstor och därefter har nedåtgåendeen utveckling. Förgrupp en
större enheter föreligger omkostnadskomplementaritet för vissaen pro-
dukter avseende ledning,t marknadsföring och teknologi.ex För finans-
sektorn gäller detta speciellt kundkännedomen. viktigär kundennär ärsom
avnämare till än produkt. Kostnaderna svåraär allokeramer till deen att
olika produkterna. Man känner varken den enskilde kundens efterfrågan
eller kostnad institutets vinst ökar i takt med omsättningen.men Man gör

vinst redan få kunden innanfören att dörren. Därtill kommergenom
stordriftsfördelar i form möjligheten portföljspridningatt mini-av genom

risktagandet.mera
Det finns emellertid olika hinder för utveckling stordrift. Det ärmoten

här delvis fråga faktorer, motverkat fri konkurrens.om samma som
Det finns lagregler i princip drar väldefinierade och ganskasom upp

områdensnäva för olika finansiella verksamheter. En områdesavgränsning
behöver inte utgöra hinder för det etablerasett flertalatt små enheter,ett

arbetar under konkurrens. Däremot kan områdetsom för litet för attvara
skall kunna exploatera stordriftsfördelar.man
Vissa kategorier nischartade smâinstitut har särskilt intresseskydd och

utvecklas efter andra kriterier effektivitet.än
Det finns Skatteregler drar bestämda verksamhetslinjer försom upp

olika kategorier finansinstitut.av
Kvantitativa restriktioner eller förpliktelser med påavseende place-

ringarna kan hindra omslutningsökningar.
Bestämmelser avgiftsfrihet för vissa tjänster leder till överför-om

brukning och minskad konkurrens på dessa områden. För enstaka institut
det sig påter grund konsumenternas höga marginalskatt hopplöstav att

isolerat införa avgift. Detta kan eliminera stordriftsfördelar påen service-
området.

I den mån de här angivna faktorerna försvagas eller bortfaller, kan man
emellertid i och för sig förvänta ökade incitament till stordrift på kredit-
marknaden.

Effektivitet och stabilitet

I det föregående har diskuterats hur konkurrensen på finansiella marknader
har ökat. Denna utveckling har troligen höjt marknadernas effektivitet. Det

också päär marknaderna för olika tjänster och inte för instituten, densom
konkurrensskapande effektiviteten bör utvärderas makroekonomiskt för
hushållslån, företagslån, inlåning etc. Effektivitet emellertidär inte det
enda kriteriet för väl fungerande finansielltett Det också frågaärsystem. en

vissa skyddsintressen och stabilitet. Denom tillsyn och lagstiftningom som

Carstensen: sid 69-71a.a.
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skall insättarskydd och de finansiellagarantera solvens sikteagenternas tar
olika institutkategorier. Det nämligenär instituten och inte marknaderna

kan bli insolventa. Endast isom genomspecialiseratett system samman-
faller dessa kategorier.

Ett finansieringsinstrumentnytt kan alltså utvärderas utifrån kriterier för
marknadseffektivitet respektive marknadsstabilitet. I redan väletableraden
och diversifierad marknad kan det fråga marginell effektivitets-vara om en
ökning risk för destabiliserande effekter. Nya formermen för konsumtions-
kredit kan påkallade i land med få faciliteterett ochvara hög sparkvot t ex
Japan onödiga eller makroekonomiskamen synpunkter skadliga i länderur
med för lågt sparande. Kvaliteten på låneform kan ändras regle-en genom
ring eller avreglering. I Förenta Staterna avregleringar ha följtstsynes ex av
ineffektivitet särskilt på området för konsument- och inteckningskrediten
Vanligtvis föreställer sig dock avreglering höjeratt marknads-man en
effektiviteten ökad konkurrens.genom

Ett uttryck för förlitandet på den osynliga handen genomsyrar ex.
det i Storbritannien 1985 publicerade White Paper Financial Services inon
the United Kingdom. Här rekommenderas övergripande strategisom att

skall lita till institutens självreglerandcman verksamhet och marknads-
krafterna. Härigenom skulle individernas intressen tillgodoses samtidigt

det finansiella effektivitetsom skullesystemets garanteras.
Utvecklingen i riktning gränsupplösning ochmot sammanslagning mellan

olika institutstyper har i själva verket försvårat tillsyn och reglering. Kon-
glomeraten svårgenomskådligaär på grund sin storlek. De har oftaav en
komplexitet i organisationen kan upphov till intressekonflikt ochsom ge
sätta skyddsintressen i fara. Intressekonflikten kan uppkomma på grund av
bristande seperation mellan emittering ochtex ställandet garantier,av
marknadsföring och kommissionsverksamhet.

Gränsutplåningen mellan olika slags finansinstitut kan kräva formernya
för tillsyn och regelsystem. Utvecklingen motiverar övergripande ansatsen

såavseende till skilda vårdepappersmäklare,agenter hypoteksin-synes som
stitut och försäkringsbolag. Ett huvudproblem härvid i vad månär och på
vad bankernasätt skall frånavgränsas övriga finansinstitut.

Bankerna skiljer sig i viktiga avseenden från andra kreditförmedlare:
En huvuduppgift för bankerna har tradition varit ochatt ta emotav

förvalta insättarnas medel. Här föreligger skyddsintresse i första handett
för hushållsinlåningen.

2. Den inlåningen svarande utlåningen krävermot kontinuerlig över-
vakning och uppföljning. För banklånen finns i regel inga marknader och
därför inte heller några marknadspriser. Värdering och hantering bank-av
lån kräver särskild expertis. Utvecklingen kan dock komma ien att
riktning marketization även traditionellamot banklån.av

M Akhtar:A Opening SUERF, 1986.Adress
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på sättmåste betraktasde annatpå bankernaOvannämda krav gör att
ele-finnsDetfinansinstitut.andra ettochproduktionsföretag änävenän

godaupprätthålla bankernasgood ipublicallmånnytta attment av
banker.på andrasigmisstroendetrykte smittaromkullGår bank aven

Len-centralbankenåtgång tillharbankernadet viktigtDärför somär att
särskild tillsynmedockså motiveratblir därfördetresort. Mender of last

konkur-Effektivitet ochräddningskostnader.eventuellaminimeraför att
Sålunda kanstabilitet.förmån förtillbegränsas systemetskan behövarens

nämnvärtstabilitetenminskasammanslagningar attutantilltendensert ex
De-hård konkurrens.långtredan drivitseffektivitet,höja genomsomen

tillsynssynpunkt.också viktigbankägandecentraliserat är ur
antyddadeandra sätt änkonkurrens harIntensifierad även ovan

har skettDetmarknader.finansiellabåde och tillsynförsvårat insyn i över
iharHärigenomkundkontakter.stabila ochtidigare närauppluckring aven

informationfinansiellpåkvalitetensynnerhetoch imängdenvissa fall
ford-ivillkorlighetanvändningenverkarriktningbegränsats. I avsamma

i balans-avspeglasåtagandenoptioner ochtskulderringar och somex
kompliceratalltså blivit alltmer attgarantier. Det harträkningen ex

liksomskattelagstiftningenhardennakreditvärdighet. Ibedöma processen
påEfterfråganhalkat efter.tvisterlösandetfördet legala regelsystemet av

tjänsteformdennaoch representerarhar ökatrådgivning enfinansiell
produktion.sektornsfinansielladenväxande delsnabbt av

måste görasregelsystemfinansiella strukturersåvälEn slutsats är somatt
måsteanpassningförkapacitetMarknadernasändå robusta.flexibla men

agerandeför de attbrettimplicerarhög. Detta utrymmeatt ettgöras ges
konkurrens-förockså demöjligheter atttillvarataga exponerasmennya

insolvenserhantera ettförmekanismeremellertidDå behövs atttryck.
sätt.:ordnat

penningpolitiskahand dei sistakreditsystemetStabiliteten i garanteras av
emellertidmarknaderna harpå finansielladeUtvecklingenmyndigheterna.

Ut-användning.ochverkningssättmedlenspenningpolitiskaändrat de
Reglering-kreditutbudet.pådirekt sikteolika slaglåningsregleringar tarav

avgränsadeväletableraochkonkurrensenminskatenderar attattarna
penningpolitikenDe riskerkreditinstitut.marknader för olika gersom

tillgånghuvudmöjlighetenhand över tageti förstatillupphov attavser
gråavailability. Tillkomstenkredittill eller förnyelse av enav en

dessaminskamekanism förkan attutanför bankernamarknad som enses
risker.

medkombinationiutanför bankernamarknaderreguljäraTillkomsten av
penning-tillkreditprisetgjortharbankbalansernamarketization av

bankernaskostnadshöjning förtransmissionskanal. Enviktigastepolitikens
påEffektenutlåningssidan.helasnabbt tilltransmitterasresursanskaffning

forMarketsFinancialFrontiersShiftingofImplicationsTheGoodhartzC EA
1985Control SUERF.Monetary

1985MarketsFinancialChangesin3 StructuralfromarisingissuesOECD:
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på för-kreditefterfrâgan också grundhar ökat därigenom att avman -
på mark-kortade räntebindningar snabbt får genomslag helarelativt-

ocksåpå lån. de realanaden och inte bara Därmed har sannoliktnya
ökateffekterna penningpolitikenav

riskproblematiken deDen skisserade utvecklingen har ändratovan
finansiella hand tillgänglig-marknaderna. Riskerna gäller inte i förstanu
heten på växelkurser, destabili-kredit och valutarisker. Flytanderänte-utan
serande finansieringen budgetunderskott har ikapitalrörelser och storaav
många länder både inflation och realaupphov till osäkerhet räntor.gett om

alltsåPenning- och finanspolitiken faktorer bakom denkan va-ses som
riabilitet i blivit mycket och mycketvåxelkurser och räntor störresom
svårare sådana funnitsförutse tidigare. Under omständigheter har detänatt

destabiliseratför spekulativa transaktioner, ytterligarestort utrymme som
prisbildningen ochde finansiella marknaderna och lett till over- un-
dershooting. i fram-Denna variabilitet kommer troligen föreligga ävenatt
tiden, hälften 1980-talet avseenden1970-talet och första i dessaäven om av
kan övergångsperiod.betraktas extremsom en

räntenivånDen påverkat ochökade osäkerheten har inte bara allmänna
dess räntestrukturen. Långivarna lik-variabilitet kräveräven extrautan en

Å ovannämndaviditetspremium för långa placeringar. andra sidan har
låna eftersomomläggning penningpolitiken minskat risken för kort,attav

pådet fråga absoluta kreditstopp likviditeteninte längre kan bli ochom
andrahandsmarknaderna hög. Till den korta marknadens attraktivitetär
har också bidragit, här mycket innovationerna ochdet är ägtatt rumav
instrumenten skräddarsytts.alltmer

avkast-och snabb Spectrum filling skulleVid effektivt räntearbitrage
ränteförväntningar blningskurvan utjämnas vid neutralatendera att a

ocksåmed finns tendenshjälp terminssäkringar och optioner. Men det enav
marknadssegmenteringf utbudsöver-sammanhänger med statligatill som

marknaden uppståpå långfristigaden Det kanskott och dess finansiering
slår någoninteavkastningskurvan vilket räntearbitrageti överett gap

bestå långalltså räntedifferens mellaneffektiv Då kan signifikativbro. en
förPå statlig upplåning den i och sigoch kort marknad. den förra tränger ut

lånevoly-upplåningen. Härigenom behöver den privataönskvärda privata
läge medbli den skulle varit itotalt inte mindre än tex ettsettmen

långa marknadenupptorkning denbalanserad budget. Däremot kan aven
påverka förmån kapitalbildning.produktionsprocessen till för kortfristig

långfristigapå inves-Konsumtionsvaruproduktionen främjas bekostnad av

J H Koning: Financial Innovation Targeting SUERF,and Monetary Aggregate
I985
3 Lawer:P Change Cases.and Innovation in Borrowing Patterns:Three American
SUERF, 1985.
3Det hävdadoch aldrigär praktiserad princip fast riktigt motiverad statligatten - -
upplåning såvitt möjligt finansieras långaskall markanden. Se JosephVuche-t ex
len: The Maturity Structure of Causesthe Belgian Debt. and PossibleSolutions.
Financial and Monetary Policy Studies SUERF. 1983
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teringar. Konsumtionsvaruefterfrågan stimuleras i och för sig ökadeav
ränteinkomster för hushållen härrör fråndels allmänt högt räntelä-ettsom

ocksådels från det snabbare och starkare genomslag högage, räntormen
får på hushållsräntorna tack den ökande konkurrensen de finan-vare
siella marknaderna.

Billig och snabb information i kombination med minskade förmedlings-
kostnader har ökat rörligheten mellan olika marknader och inom portföljer.
I frånvaro marknadssegmentering kan smårelativt förändringar i ränte-av
relationerna påverka valet mellan olika placerings- och finansieringsformer
och upphov till förflyttningar mycket belopp. Sådana rörelserge storaav
kan oönskade svåra påverkaär med marknadskonformattvara men pen-
ningpolitik. Om nämligen centralbanken sin huvuduppgift att styraser som
allmänna räntenivån får den problem ocksåmed upprätthålla önskadeatt
räntedifferenser mellan olika marknader. Omvänt gäller sökeratt styraman

räntedifferens kontrollen räntenivån. Etttappar över välkänten man ex-
empel härpå styrningår kapitalrörelser via räntedifferens gentemotav en
utlandet. Med sådan penningpolitik underordnar målet för denen man
inhemska I principräntan. uppkommer svårigheter målsät-samma om man

differens mellan inhemskater räntor.en
Man frågakan sig centralbanken huvud kommer haöverom taget att

några styrmöjligheter i den mån de finansiella marknaderna tillhandahåller
alltmer likviditet i form med kort löptid, effektiva and-av masspapper
rahandsmarknader, överdragsfaciliteter, stand-by ocharrangemang m m -
allt detta till mycket låg kostnad. I dag visserligen deär finansiella mark-
naderna långt från läge där de oberoende centralbankenärett av som
likviditetsbas. Man kan komma dettanärmare läge användning EFTom av
reducerar behovet traditionella betalningsmedel och effektiv kassa-av om
hantering reducerar behovet transaktionskassor huvudöver Mentaget.av
möjligheten påverka beror påräntan bankernas behovatt kassare-ytterst av

och det pris och de restriktioner centralbanken åtkomlig-sätterserver
heten dessa Behovet kassahållning i centralbanken avhängerav reserver. av
i första hand i bankernasvariansen inlåning inte nivå.och dess delEn av
svängningarna kan förutses, de sammanhänger med betalningart ex som
mellan den privata och den offentliga sektorn. Men det kommer alltid att
finnas oförutsebara påverkningar från utlandet och de uppkommera som

centralbankens åtgärder.genom egna
Centralbanken kan alltid skapa behov därmed också fåoch möjlighetett
sätta pris. Styrbarheten behöver alltså inte i föratt och sig förlorad påett

grund innovationer överflödigsedelutgivninggörtav som ex
De problem utvecklingen de finansiella marknaderna kan skapasom av

för penningpolitiken hänför sig till läge i vilket likviditetenettsnarare
plötsligt blir otillräcklig. Okontrollerad påexponering svällande and-en

I sistahand kan centralbanken skuldbevistill blirräntautge egna en som normeran-
de för hela marknaden. Goodhart aa
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rahandsmarknad kan upphov till akuta likviditetskriser. Om kredit-ge
värdigheten hos låntagare eller klass låntagare ifrågasättesstor kanen av
likviditeten snabbt förflyktigas. Placerarna dåkan komma skifta överatt
sina tillgångar till konventionella former. Hela det intrikatamer system av
finansiell förmedlingsverksamhet, byggts utanför bankerna kansom nu upp
då hotas kollaps och krav komma ställas påstora centralbanken. Iav att
framtiden blir kanske behovet centralbank för den löpande för-av en
sörjningen med likviditet mindre hittills. Destoän kan emellertidstörre
påfrestningarna komma bli i krissituationer.‘eventuellaatt

Sammanfattande synpunkter
Kreditmarknaderna i industriländerna har under 1970- och 1980-talet ut-
vecklats snabbt både vad beträffar transaktionsvolymer och metoder. Den-

har upphov till problem för tillsynen,gettna styrningenprocess och hante-
ringen kreditförmedlingen. Det därförär viktig fråga vilkaav drivkrafteren

legat bakom denna i vad mån desom sina krafteruttömt ochprocess, om
eventuellt kan räkna med strukturpåverkande faktorer.man Det finnsnya

här skäl skilja mellan två saker. Drivkrafternaatt bakom kreditexpansionen
kan ligga hos de slutliga låntagarna långivarnaoch sparande- ochvars
investeringsmönster kan ökade behov kreditförmedlingmot mellansvara av
reala sektorer. Denna förmedling kan i sin ske via antal mellan-tur ett
händer, blåser kreditvolymen långt det underliggande låne-utöversom upp
behovet. I denna tillkommer slags kreditförmedlare och kredit-process nya
instrument. Kreditförmedlingen kan i själva verket bli självändamål iett
den meningen låneinstrument frekvent växlaratt dennaägare utan att
verksamhet till någothar medgöra underliggandeatt behovsynes av
kreditförmedling. Härigenom ökar låneinstrumentens omloppshastighet
och transaktionsvolymerna kan okontrollerade proportioner.anta

De reala sektorernas underliggande för sparandefördelningmönster
och portföljval påverkades oljekriserna. Dessa i många västeuropeis-av gav
ka länder upphov till bytesbalansunderskott, i utsträckningstorsom re-
flekterades i förändringar i statliga budgetunderskott och finansieringsbe-
hov. I denna emellertid den sektornsprivata finansierings-process synes

ha bibehållitmönster vissa grundläggande Meddrag. privat sektor avses
här icke-finansiella företag och hushåll. hushållenFör tycks det i de under-
sökta länderna Förenta Staterna, Storbritannien, Västtyskland och Japan-

finnas viss övre vilken skuldsättningengräns i BNPmoten procent- av
tenderat. Däremot har olika skäl utvecklingen de finansiella till-av av
gångarna varit oenhetlig och variabel vilket tyder denna balans-attmer

har buffertfunktion. Företagenpost uppvisar å andra sidan stabilitet bådeen
vad beträffar finansiella tillgångs- och skuldkvoter. Följaktligen denär även
finansiella nettopositionen exponeringen ganska stabil.

OECD s 25a a
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skillna-karakteristiskavisarportföljsammansätmingsektornsprivataDen
kreditmarknads-imed olikheterharDetta göraemellan.ländernader att

kanDennabankdominans.gradenallt meddå framförochstrukturen av
iavregleringenSålunda leddekreditmarknadsregleringen.påverkasbl ava

grålån från denöverflyttningomfattandesnabb ochStorbritanien till aven
bankerna.marknaden till

avkast-relativaändringar iförökatkänslighetenländer harsamtligaI
och alltmerbetydelse företagpå ökadedenberottbl hakanningar. Detta a

kraftigasamband mediportföljplaneringsinhushåll vidfäst va-även
växelkurser.ochpriseririationer räntor,

snabbahittillsvarandedenligga bakomangivitsfaktorer,De ovansom
betydelse.igradvispå beräknassiktkan avtakreditmarknadsutvecklingen

budgetunder-reduceraförgjorts ochhar görsansträngningarBetydande att
kreditför-minskar behovetDettabytesbalansen.ojämvikter iskott och av

Enhemmamarknaden.påmarknader ochinternationellabåde påmedling
ochipå variabiliteten räntoreffektdämpandebör haStabiliseringdylik en

påsikteförmedling,denbehovetdärmed minska tarochväxelkurser somav
uppbromsningskulleEn slutsatsslag.olika attriskutjämning envaraav

kreditmark-såvälBNP förrelativttillväxttaktengångpåskulle avvara
i sinskulleDettatransaktionsvolymer. turderasomslutningnadernas som
tenderaskullemarknadsandelarnakonkurrensenföljdha tillkunna att om

hårdna.att
portföljsamman-sektornsden privataemellertidavseende indikerarI ett

placeringarAndelenomstrukturering.betydandepotential försättning en
finnsmarginell. Härframstår alltjämt tro-hemmamarknadenutanför som

hus-formersärskilt för olikainstrumentinnovationerförligen avutrymme
tillväxt-åtminstone iskulle,internationaliseringsådanhållssparande. En en

instabilitet.fas kunna öka systemets
inte barahängeravkastningsdifferenserförkänslighetenökandeDen

gränsöverskridandenockså medavkastningvariabilitetenmed utansamman
tillkomstensamband medsärskilt imarknaderreserverade nyaavför förut

därStaternai Förentagått snabbastharDennakreditinstrument. process
regle-bindandetillåtskilliga ochhämmatslikvälkreditinstituten synesav

ringar.
tilltendensenutvecklingen äramerikanskai denkarakteristiskt dragEtt

nästintill-kanföretag ägaIcke-finansiellakreditmarknaden.integration
kommunikations-ochinformations-dentackkan blbanker och varea

För-tjänster.finansiellamångfalderbjudautvecklingenteknologiska en
kan ägaHoldingbolagsparbanker.banker ochköpasäkringsbolagen kan

finansinstitut.och andrabanker
barainteupplösningtotalpekarStaternaUtvecklingen i Förenta mot en

och investment-affärsbankermellandistinktionaktensGlass-Steagallav
huvudkreditinstitut taget.olika övermellanbanker gränsernautan av

på aktivite-på institutsslagÖvervakning då intesiktereglering utanoch tar
kapital-riskmotiveradeenhetligtfältethelaMålet systemöverär avettten.

enhetligaockså förbanakunna vägenskullei sinvilkettäckningsregler, tur
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internationella bestämmelser.
I Kanada utvecklingen ifrågasättahar föranlett utredning atten om

gränsdragningar mellan kreditinstitut inte till skada Iställetär än nytta.mer
skulle flexibilitetenkunna öka kombinera banker och icke-attman genom

Ävenbanker under holdingbolag. försäkringsbolagen skulle möjlig-ett ges
sådanheten nyttja konstruktion. I linje med denna uppfattning liggeratt en

också övervägandet slå fristående för-de hittills bank- ochatt samman
säkringsinspektionerna.

Det kanske viktigaste området för hushållsgränsöverskridanden avser
marknaden blir alltmer betydelsefull i takt med realinkomster ochattsom
privatförmögenheter Bådeökar. försäkringsbolag och hypoteksinstitut har
gått på konsumtionslånemarknaden.in Försäkringsbolagen erbjuder spar-
former, bankinlåning.ligger somI storvaruhusen kan i Förentanärasom
Staterna Storbritannienoch kunderna på erbjudasoch ställeett samma
hela sortimentet finansiella tjänster. rådgivningHärvid har finansiellav
kommit allt viktigarespela roll i kampen kunderna.att en om

Ett de viktigaste för dra gränslinjerinstitutionellaargumenten attav
kreditmarknaden behovet tillkonsumentskydd. Tendensernaettavser av
alltmer bankinlåningflytande mellan hushållensoch andragränser spar-
former har och kommer sannolikt i framtiden ställa lagstiftningenän attmer
inför svåra problem. riktlinjer principMan kan för hur problemen iange

tillgångskall angripas: på full information kreditförmedlamas verksam-om
het, på åter-krav kvalitet och förverksamhetens omfattning, arrangemang
försäkring Gränsdragningen mellan banker icke-bankerochetc. avser

långivningemellertid inte frågan konsumentskyddet.bara Bankernas ärom
till sådandel karaktär det behövs specialiserad övervakningstor attav en
och sådana påuppföljning. i till placeringar prissättsDetta motsats som
fungerande marknader. Hela bankverksamheten kan sägas representera en

good fårallmännytta public och inte för smittospridningutsättas ettom
råkar på obestånd.enstaka institut Detta kan motivera speciell tillsyn och

för minimering räddningskostnaderna iverksamhetsbegränsning i och enav
förtroendekris.

in-Gränsdragningsproblemet försvåras emellertid utvecklingenattav av
det möjligt förformationsteknologi och utbyggda telekommunikationer gör

på kanlika villkor. Detolika slags kreditförmedlare alltmer konkurreraatt
Kreditmarknadsföretagetslikväl föreligga stordriftsfördelar.betydande

område kan haproduktion den karaktärenär över attett stortatt manav
så risker förfall föreliggagränskostnader. skulle imed fallande Detgöra

särskiltemellertid intemonopolbildningar. tyckskartell- och Man veta
då, det före-fåregentligen Manmycket vilken kostnadsbilden är. somom

beskattningen,slås varje enskilt fall tilli norskt betänkande, i attett se
kapitaltäckningsregleripaketpriser, fusioner, samarbetsavtal och olikheter

mån förutden skälinte den fria spel. Ikonkurrensensätter somavur
bromsasdiskuterats de utveckling tenderarfinansiella marknadernas att

Härvid befinnerkan öka.exploateringen stordriftsfördelar väntasupp, av
sig bankerna redan uppbyggti läge. De kan dra fördelett gynnat ettav
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betalningsöverföringar. Strukturutveck-ha monopolbetalningsnät eller
påverkas mån övriga kreditinstitutpå i vadavgörandelingen kan sättett av

område.förmår på dettatillåts sig ineller ta
förstärkainte i och för siggränsöverskridanden behöverMöjligheter till

så långt detbaraUtvidgningar sig lönsammatill stordrift.tendensen ter
produktkombinationer.kostnadskomplementaritet vidföreligger nyaen

kanockså kostnadskomplementaritet,finns negativ sätta gränserDet som
sådan kostnadsbilddominerande supermarkets. Enför uppkomsten av

små specialiserade institut.nischer förupphov tillkan tvärtom ge
särskildatjänster skaparomvärlden finansiellamedKonkurrensen om

bedrivsstordriftsfördelar för den verksamhet,klaraproblem. Det finns som
utlandsbaseradeutomlands ochbåde hemmabaserade finansinstitut avav

enligt den citerade norskapå hemmamarknaden. En slutsatsinstitut är
finans- försäkrings-hemmaägd ochutredningen bör utvecklasdetatt en

övriga närings-i takt med detökadeverksamhet, kan ta engagemangsom
livets utveckling.

icke-bankpå kreditmarknaden bankInstitutionella problem typ versusav
finnsinte plötsligt, och detsmåföretag aktualiserasoch storföretag versus

osäkerhetdem. Enför hanteraorganisatoriska och legala former störreatt
på mark-utvecklingentekniska och distributivahar med dengöraatt

förutveckling skulletjänster. En gradvisnaderna för finansiella utrymmege
också stabiladå till relativtoch förmodligenstrukturomvandlinglugnen

sådana ef-kanmakroekonomiska förändringarmarknadsandelar. Men
ligga bakom depåfekter växelkurser och räntor, angetts senaresom ovan

Även distributivaårens riskhantering. tekniska ellerutveckling genom-av
påverka kreditmarknadernaskommabrott i tjänstehanteringen kan att or-

sådana desvårförutsebart Det iganisation sätt. ärett somprocesser
möjlig-utslagsgivande, eftersom detbli särskiltrelativa kostnaderna kan ges

vinst-från sig överlägsetbörjan koncentreraheter för nyetableringar att
givande verksamhetsgrenar.

låga etableringskost-teknologisk utveckling, medSnabba genomslag av
marknadseffektivi-riktninglångt driven konkurrens verkar inader och mot

för-förväntningaremellertid lättPå sådana marknadertet. omgenereras
förflytt-tillkan upphovändringar i avkastningsdifferenser, storagesom

byggasStora positioner kanningar mellan olika placeringsformer. upp
förClearingsystemet kanunder dag eller utsättas över-över natt.enen

Långa ochövervakning omöjliggörs.mäktig belastning, och effektiv oge-
kol-för konkurs ochkreditförmedling ökar riskennomskinliga kedjor av

framför-marknader har inte myndigheternaPå sådana komplexalaps. nog
kanpå störningar,hållning eller tillräckliga möjligheter att somreagera

starkbefinner sig imarknader,mycket snabba genomslag. Särskilt i som
Pårisktagande.imånga och överslagutveckling förvänta sigkan storaman

riskmed-premieringdock leda till ökadborde sådana erfarenhetersikt av
riskvärdering.kvalitetvetenhet och

ålägga användarnaförslagetDet kan erinras det amerikanskahär attom
ihålla särskilda kassareserveroch clearingsystembetalnings- attettav
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centralbanken. Reservernas storlek kunde beroende exponeringengöras av
Ävenpåoch så direkt relaterassätt till kreditrisken. andra kreditinstitut än

banker skulle kunna eller borde inlemmas sådanti För-ett arrangemang.
slaget demonstrerar dels uppfattningen på sikt inte kan dra någraatt man

för åtkomstengränser till det snabbt expanderande betalningssystemet.
Istället måste utsträcka och intensifiera kontrollen de med hante-överman
ringen förknippade riskerna.

I har emellertid utvecklingen gåttstort i riktningsett nämnts motsom
regleringsavveckling. Kreditmarknadsregleringarnas historia talar mot en
allmän återgång. Man kan i successiva strukturförändringar påprocessen av
många marknader observera växelverkanmönster mellan institut ochett av
myndigheter och anpassningar efter hand regelverkan. Internationalise-av
ringen har här inneburit mycket växelverkan ocksånära nations-överen
gränserna. Betydelsen bättre internationell koordinering i dagärav uppen-
bar inte minst för tillskapandet effektiva tillsynsfunktionerav men- -
olikheter i ländernas legala och finansiella har hittills visat sig tidsystem ta

överbrygga.att



mami;



1988:29SOU

3Bilaga

försäkringInsättarskydd genom

Inledning1

på skildai olika länder löstsFrågan medel skall skyddas harhur insättarnas
avvisats. SenastinlåningsförsäkringallmänI Sverige har tankensätt. en

kreditinstitututredningen iutredningssammanhangden bedömdes i var av
1967:64. Häribanklagstiftning, SOUSamordnadbetänkandet tog ut-
insättarskyddet kom-låta det befintligamöjligheternaredningen attupp

anför-inlåningsförsäkring. Utredningenmed allmänpletteras ett systemav
de.

låtaUtredningen har berört möjligheterna det kompletterande in-att
få inlåningsförsäkring.sättarskyddet formen allmän Genomav en en

sådan försäkring förlustrisken avlyftas från detskulle enskilda bankin-
stitutet till försäkringsgivaren och kompletterande regler insättar-om

sålundaskydd bli delvis påhelt eller obehövliga beroende omfattningen
Åförsåkringsskyddet. andra sidan skulle problem uppkommaav om

hur försäkringsgivarens risktäckning åstadkommas.skulle Vid all-en
inlåningsförsäkring kan försäkringsgivaren få be-män komma att ett

tydande inflytande försäkringende till anslutna institutens verk-över
långtgåendesamhet. De förändringar nuvarande betingelser för bank-i

institutens verksamhet inlåningsförsäkringinförande skulleettsom av
medföra, har föranlett kreditinstitututredningen avvisa tanken här-att
på. Det kan i detta påpekas i Förenta Staterna därsammanhang att en
form inlåningsförsäkringpartiell Federalförekommer Deposit In-av
surance har erfarenheterna härav icke enbart varit goda.

insättarskyd-kompletterandeutredningens mening borde därför detEnligt
med 1949erhållas fondbildning. I likhetdittills i ställetdet liksom genom

lagstadgadkreditinstitututredningenårs banklagssakkunniga fann gene-en
be-lämpligast. Utredningens slutsatsform kapitaltäckningrell varaav

under det fortsattainlåningsförsäkring motsades inteträffande allmänen
lagstiftningsarbetet.

försäkrings-frågan insättarskyddet och olikaflera andra länder harI om
ingående och prövning.föremål diskussionlösningar dock varit för mer
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år riktadesEfter Herstattkraschen i Förbundsrepubliken Tyskland 1974
frågan insättarskyddetinternationellt uppmärksamhet på huräven större

indu-hade lösts i olika länder. Inom den k. lO-gruppen, där de störres.
åstad-striländerna representerade, därvid diskussioner förär attupptogs

sådana diskussionerkomma enhetliga lösningar i olika länder. Eftermera
ditintillsblev flera länder uppmanade de lösningarövervägaatt nytt som

hade valts.
dels individuella in-Insättarskyddet syftar allmänt till skydda deatt

dels generelltförluster, främja tilltron till banksystemetsättarna att rentmot
frånför minska faran för plötsliga enskilda banker.att uttag

i länder inom 10-2 Insättarförsäkring
gruppen

10-grupps-Följande redovisning hänför sig till material utarbetats inomsom
förfogande.kommittén och bankinspektionen ställt till kommitténssom

år försäkringssy-Det bör framhållas uppgifterna 1986 och attatt avser
föremål åtminsto-i vissa fall för omprövningar och anpassningar,ärstemen

vad detaljer.gäller systemensne
medlemsländerna i1970-talet delade 10-gruppskommittén inI slutet av

åt förstamed hänsyn till det skydd insättarmedlen. Dentre som gesgrupper
Västtyskland ochutgjordes Japan, Kanada, Nederländerna,gruppen av

hänseendetUSA, där enligt tillfredsställande i det härsystemgruppen
utgjordes och Storbritan-redan existerade. Den andra Schweizgruppen av

sådana vid tidpunkten övervägdes, och i den tredjenien där system gruppen
där detFrankrike, Italien, Luxemburg och Sverige,placerades Belgien,

något hellerenligt existerade försäkringsskydd och där detkommittén inte
något sådant. uppmanade kommitténinte övervägdes införa Emellertidatt

länderna den sistavid denna tidpunkt de fyra förstnämnda i attgruppen
till sådant skydd.sin attitydompröva ett

länderna iår försäkringsskydd i nioI mitten 1986 fanns försystem avav
Frankrike, Luxemburg och Sverige.IO-gruppskommittén. Undantagen var

detinställning kanländernas ocholikaderedovisningenI system varaav
Sverige uttalatbeträffandepå kommittén attpekaförstintressant attatt

1930-talet.sedanvarit i riskzonensvensk bank hariinsättningaringa en
delför sparbankernasskydd finnsbegränsathänvisar tillMan genomettatt
införandeangåendepå SverigeNågotsäkerhetskassa. kravsparbankernas

på kommitténtydavilket kanframställts,har inteinsättarförsäkring attav
insättarförsäkring.tillräckligtinsättarskyddetdet svenskabedömt utan

Försäkringsskyddets utformning i nio2.1 av
länderna

in-både till skydda enskildaI de flesta länder syftar insättarskyddet att
helhet.förluster och till främja tilltron till banksystemetsättare attmot som
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2.1.1 Institut omfattas skyddet i respektivesom av
länder.

Belgien: Alla banker inte offentligt ägda kreditinstitut.men
Förbundsrepubliken Tyskland: Med mycket få undantag omfattas alla

kreditinstitut inlåning. Särskildamottar finns för affärsbanker-som system
private Kreditbanken, sparbankerna Sparkassen,na girocentralerna

Girozentralen och finansbolagen Kreditgenossenschaften.
Förenta Staterna: Det finns flera Federal Deposit Insurancearrangemang.

Corporation FDIC försäkrar alla federala banker, alla delstatsbanker som
är medlemmar i Federal Reserve System alla banker och andra kredit-samt
institutioner inte medlemmarär har begärt fåsom bli för-attmen som
säkrade eller där deras hemstat har begärt de skall försäkras. Federalatt
Savings, Loan Corporation och National Credit Union Administration er-
bjuder samtliga försäkringar för vissa andra finansinstitut savings associa-
tions, loan associations, credit unions på ungefärligen villkor.samma

Italien: Det finns särskilda för affärsbankersystem och sparbanker.
Japan: För affärsbankerna, sparbankerna, finansbolagen och de koopera-

tiva finansinstituten finns medanett system täcker finan-ett annat system
siella specialinstitut för jordbruks- och fiskerifinansiering.t ex

Kanada: Alla banker och finansbolag trust companies och loan compa-
nies, inlåning från allmänheten.tar emotsom

Nederländerna: Alla institut inlåning.tar emotsom
Schweiz: Alla banker inlåning ellertar emot utfärdar medel-som som

eller kortfristiga bankcertifikat. Finansbolag inlåning fråntar emotsom
allmänheten ömsesidiga kreditkooperationersamt och kreditkooperationer

medlemmar har villkorat förvars framtidaett utbetalningar.ansvar
Storbritannien: Alla auktoriserade institut inlåning,tar emotsom oavsett

de är recognized eller licensed deposit-taker.om Undantag kan göras
för utländska institut i hemlandet omfattas liknande Vissasom system.av
finansinstitut har dessutom uttryckligen undantagits såsom exempelvis stat-
liga institut.

2.1.2 Utländska institut

Tre länder, Belgien, Nederländerna och Storbritannien, kräver utländ-att
ska banker verksammaär där dotterbanksom eller filial skall delta igenom

för insättarskydd.systemet Som kannämnts i Storbritannien undantagovan
förgöras utländska institut i hemlandet omfattas försäkringssys-som ettav

I Förbundsrepublikentem. Tyskland krävs inte de utländska bankernaatt
deltar i desystemet berättigadeär härtill. Detmen västtyska systemet
omfattar dessutom utländska insättare i de västtyska affärsbanker som
arbetar utomlands. I Förenta Staterna uppställs krav på de flesta filialer till
utländska banker de deltar i FDIC-systemet.att
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deltagandefrivilligtellerObligatoriskt2.1.3

ochdelta iinstitutenobligatoriskt fördetStorbritannien attoch ärI Japan
måsteKanadaochStaternafråga Förentainsättarskyddet. Iomfattas omav

medanrespektivetillstånd delta ifederaltharde banker system pro-som
ansluta sig tilltvingadeKanada inte systemet.i ärvinsiella institut att

såvittdelstaterockså sju USA:simedgesfrån kravetUndantag avserav
förordarNederländernaitillstånd. Lagstiftningendelstatligtbanker med en

i sincentralorganisationermed institutensöverenskommelsefrivillig som
frivilligdet fallinstitut. Förauktoriseradeför allabindandeär entur

introduceras.obligatorisktträffas kaninte kan systemöverenskommelse ett
ochVästtyskland, ItalienBelgien,länderna,övriga fyradedet gällerNär

ideltardettafrivilligt. Trotsdeltagandethuvudregeln ärSchweiz, är att
skeranslutningensåVästtyskland detoch i ärbankerBelgien alla att

bankorganisa-federalai denmedlemmarför de institutautomatiskt ärsom
tionen.

skyddasinsättningarVilka2.1.4

Västtysk-finansbolag iochsparbankerdepositionerfrånundantagMed av
kreditinsti-andraendast änskyddsarrangemangenolikainnefattar deland

begränsningarnaigår längreNederländernaKanada ochdepositioner.tuts
personalsmallinsättningarsmå personligaendastskyddet attgenomav

ochföreningarskyddas dessutomNederländernadepositors skyddas. I
depositionerundantasStorbritannienidet gällerstiftelser. När systemet

medår, depositioner sär-femöverstigandeförfallotidursprungligmed en
belgiskaDetsäkerhet.depositioner systemetochförbindelserskilda mot

bedrägligaundervillkor elleronormalamedgjordadepositionerundantar
skyddssys-ländersandraskyddasdepositioner vilkaförhållanden samt av

tem.

valutorfrämmandeiInsättningar2.1.5

depositionerskyddasNederländernaTyskland ochFörbundsrepublikenI
främmande valutaidepositionerdäremotmedanoberoende valutor,av

och Storbritan-KanadaJapan,i Belgien,iundantasuttryckligen systemen
nien.

hemland2.1.6 Insättarens

landi vilketberoendelåter skyddetnågot de nio ländernaInte avvaraav
bosatt.insättaren är

på insättningenStorleken2.1.7

be-beloppsmässignågon formvästtyska hardetAlla system utom av
maxi-följandeLändernaskyddas.depositionergränsning de angersomav
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Belgien B 500.000,på insättningen för medge skydd:mala storlek att
10$ Lire 3 miljarder, Japan YenStaterna US 100 000, ItalienFörenta

Nederländerna$ medlemsinstitution, Hmiljoner, Kanada Kan 60 000 per
Storbritannien £ 10 000.35 000, Schweiz S 100 000 och

försäkrade% den insätt-Storbritannien begränsas skyddet till 75I av
80 °o för insättningarningen. Italien skyddet begränsat till överI är en

miljard200 miljoner ochlire 90 °o för insättningar mellanmiljard och till en
lire.

tillämpar medförde västtyska affärsbankerna nästanDet attsystem som
skyddetförfullt skydd uppnås för icke-bankdepositioner gränsenattgenom

finnstillgångar. Motsvarande regler% enskilda bankenstill 30 denanges av
kreditkooperatio-sparbankerna ochför de girocentralerna. De tyskatyska

indirektoch därigenom skapasskyddar sina medlemmars solvens ettnerna
fullgott insättarskydd.

2.1.8 Administration

insättarskyddetfördet institutöverlämnaroch KanadaI Japan som svarar
försäkringsin-medan i USAsärskilda myndighetertilltillsynsfunktionerna

regleringinspektion,i frågabefogenhetervidlyftigastituten har omegna
deVästtyskland harfrån Iuteslutningoch nödvändigt även systemet.om

självamaktvissadministrerarbankorganisationerprivata attsystemetsom
administerarpå uppdragbankernasBelgieninstitut itillsyn. Detutöva som

angående informations-bankinspektionenmedsamarbeteharsystemet ett
förekommerVästtyskland BelgienochUSA,Kanada,utbyte. I Japan,

administrerar in-och detillsynsorgansamhälletsmellansamarbete som
finnsträda i likvidation. Det ävenbankerhindrasättarskyddet i syfte attatt

tillgångar iförvärvadessa länderförsäkringsinstituten imöjlighet för att
sammanslagningaravsikt underlättainstitut ieller krediter tilllämna att

därmed efter-bankfallissemang ochrisker föreller för reduceraendast att
skyddsinstituten.följande förluster för

insättarskyddet och de in-centralbankenI Nederländerna administrerar
rådgivande styrelse.representerade iomfattas skyddetstitut är ensom av

ProtectionStorbritannien DepositFormellt administreras isystemet av
för Bank of England. Trotsnågon representationBoard, vari det inte finns

iBank of England. Systemenväsentligenutförs i praktiken arbetetdetta av
för ända-inrättadeadministreras särskildaItalien och Schweiz av organ

målet.

2.1.9 Finansiering

Schweiz,Kanada,Belgien, Italien, Japan,sju de berörda länderna,I av
avgift. IsärskildfondUSA och Västtyskland, byggs enupp genomen

kanavgift fastställs i lag,därsamtliga länder Japan och Kanada,utom en
belgiskaförhållande till behoven. Detavgiftens storlek variera i systemet

år.tioåterbetalas efterbidrag och avgifter skallförutsätter outnyttjadeatt
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Storbritannien, skötstvå i Nederländerna ochI de andra systemen,
Centralbanken i Nederländernade deltagande bankerna.finansieringen av

kalenderår totaltunderfinansieringen för det fall behovet ettgaranterar
bank. Ibelopp för enskildfastställt belopp eller visstöverstiger ettett en

på miljoner pundinledningsvis särskild fond 5-6Storbritannien bildades en
det bedöms nödvändigt.successivt kan höjassom om

finansieringmöjliggör ytterligareFem de nio länderna har regler somav
Italien, Schweizupplåning. Undantagenvia centralbanken eller ärgenom

oberoende,skalloch Västtyskland, där huvudregeln är systemetatt vara
efter tiobehov fondera de medelBelgien där det möjligt vidär attsamt som

år återbetalningspliktiga.år
undantagna,delvis Västtysklandsju de nio länderna, Schweiz ochI av

på grundvalpremier eller andra bidrag tillberäknas systemet avav summan
såfinns,minimi- och maximigränserförsäkrade insättningar, vissaäven om

förVästtyskland endasti Kanada och Storbritannien. I är systemetex.
Förpå till försäkrade insättningar.affärsbankerna baserat avgifter i relation

kreditkooperationerna, finnsövriga institut, sparbankerna och systemex.
avgifternafordringarna. I Schweiz baserasdär avgifterna i relation tillsätts

på den totala balansomslutningen.

övriga länderna2.2 De

deförklaring till10-gruppskommittén finns det ingenEnligt attgemensam
nöjda medkommitténövriga länderna inom är att utan arrangemangvara

på insättarskyddvarierar emellertidför insättarförsäkring. Skälen temat att
försvaga behovetförsvåra i banksystemet ellerallvarligt kan konkurrensen

trovärdighet.själva skapa allmänför de enskilda instituten att
insättarför-förFrankrike tillsynsmyndigheternaI planerar systemett

beroendelångt,särskilt framför allthar intesäkring arbetet avanceratmen
kontroll klartoch institut under offentlighalv-offentliga institutatt

inlåning, också grunddominerar bland attmottagarna nyaavav men
operationsutrymmeregler för bankernas övervägs.

offentligthushållssparandethälften iI Luxemburg omkring ettmottas av
insättarnasCaisse d’Espargne. På dettainstitut sätt garanterar staten

någon försäkring.det inte finnsmedel. Detta huvudskälet till attvaraanges
harländer 10-gruppskommitténDet anmärkas dessaskall att upp-av

inteinsättarskyddet. Sverige harpå formerna förövervägamanats att nytt
fått någon uppmaning.liknande

säkerhetkassaNågot sparbankernas3 om

från årlag 1934i Sverige finns enligtFör sparbankerna en gemensamen
insåttarnasverksamhet och rätt.fond med uppgift sparbankernasatt trygga

bildadessäkerhetskassa. Denfått sparbankernasFonden har namnet ge-
sammanlagda be-till dess denårliga från sparbankernabidrag attnom
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hållningen uppgick till tio milj. kr. årligaDet bidraget tvåmotsvarade
hundradels de medel Sparbanken förvaltade vid utgångenprocent av som av
föregående kalenderår. De sparbanker bidragets erläggandesom genom
inte skulle kunna uppfylla kravet fonder frånundantogs bidrags-egna
skyldigheten. Kassans medel kan efter prövning i varje särskilt fall- -
användas för biståndlämna åt sparbank på grund förlusteratt en som av

stånd uppfylla kravet påsatts fonder. Vidare kan sparbankattur egna som
på grund inträffade eller väntade förluster råkat i eller kan befaras råka iav
svårigheter erhålla hjälp. Gottgörelse kan också åt insättare i sparbankges

sparbanken i likvidation gåttträtt eller i konkurs.om
Styrelsen för kassan består fem ledamöter, ordföranden ochav varav

Övrigaytterligare två regeringen. ledamöterutses sparbanksför-utsesav av
eningen. Bankinspektionens chef får delta i styrelsens överläggningar och
äger också få sinrätt mening i ärendena antecknad i protokollet.att





SOU 1988:29

Bilaga 4

någrai olikaBankrörelsedefinitionen

länder

Belgien
påDet finns ingen formell definition bankrörelse i den belgiska lagen. En

sådan från första stycket idefinition kan emellertid härleda artikel 1man
den de lagligakungliga förordningen den 9 juli 1935, föreskriversomav
bestämmelserna på följandeför bankerna och formulerad sätt.ärsom

utländskatillämpliga på de belgiska ochReglerna i detta avsnitt är
företag medel betalbara vidyrkesmässigt depositionermottarsom av

två år använda dem föranfordran eller efter viss tid till i syfte atten upp
placering.räkning till bankverksamhet, kreditgivning elleregen annan

Danmark

från år företag,Enligt den danska bank- och sparkasseloven 1974 bankerär
driver sådan verksamhet förstås utövandetbankverksamhet. Medsom av

allt kreditmedel och värde-har samband med omsättningensom av pengar,
fårtjänster. Liksom i Sverige bankereller därmed sammanhängandepapper

inte tillfälligtdriva bankverksamhet. De kan dockverksamhet änannan
driva Sådanaför avveckla tidigareverksamhet attannan engagemang.
förhållanden måste Bankaktiebolagtill tillsynsmyndigheten.rapporteras

berättigadeoch sparbanker tillsammans med de endaär är attstaten som
offentligt erbjuda inlåning.sig mottagaresom av

så i sig inbe-Formuleringen bankrörelsedefinitionen vid denär attav
griper många finansierings-rad olika verksamheter, andrautövasen som av
företag. måste därför få mening tolkasBestämmelsen för rimligatt en
restriktivt. förarbetena bankrörelsedefinition iI hänvisas till tidigareen
banklagen. bankdefinitionen sålunda inteAvsikten med den attnya var
utvidga bankrörelsebegreppet möjliggöra anpassning tillendastutan att en
utvecklingen. sådanEnligt den tidigare lagen bankverksamhet verksam-var
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utlåning,inlåning,mottagandeallmänhet hänförshet till vilken i mot-av
elleromsättningtagande värdesaker för deposition, omyntatmyntatavav
indrivningoch värdepapper,kreditmedelguld och silver, avav pengar,

och med-ställande garantierombesörjande betalningar,fordringar, avav
sistnämnda omfattarföretag. Detkapitaltillskott i affärsdrivandeverkan till
aktieemissionerdeltagande imed krediter ochinte bara medverkan utan

samband medteckna aktier iockså, lagen drarinom de gränser attupp,som
förvärvsverksamhet.etablering enav

står med bankverksamheti sambandNär det gäller tjänster ansessom
avbetalningsköpsådana leasing och finansieringfactoring, somavsom

räkenskapsbi-resebyråverksamhet,tillåtna försäkringsverksamhet,medan
otillåtna.stånd eller revisionsverksamhet anses

Frankrike

innehåller följandeden 13 juni 1941Den första artikeln i banklagen av
definition.

yrkesmässigtinstitutionerMed banker de företag eller mottarsomavses
på vilkasåsom ellerfrån allmänheten depositioner sätt,medel annat

kreditgiv-växeldiskontering,räkning tillmedel de använder för egen
ning finansieringsverksamhet.eller

Holland

på bankrörelse.definitionfinns ingen allmän1 den holländska banklagen
enligt följande.definition kreditföretagDet finns dock en av

eller fysiskaaktiebolag, handelsbolagKreditföretag är personer som
pådepositioner ellerinlåning genom mottagandebedriver annatav

perioder, intesätt från dag till dag eller för längre över-bindssom
förinvesteringarstigande två år, beviljar krediter och görsamt egen

räkning.

frånerhållit licensfår sådan verksamhet endast detEtt företag bedriva om
alla kredit-ansvarig för tillsynenden holländska centralbanken överärsom

företag.

Irland

§ påbankrörelse i 2från år definierasirländska banklagen 19711 den
följande sätt.

vidbetalbarabestående depositioneri mottagandeverksamhet av
bestämbarbestämd elleruppsägning eller vidanfordran eller efter en

framtida tidpunkt eller
medtillsammanssådan2. verksamhet sagts somannansom nyss

bankdrivsnormalt av en
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Italien

Enligt artikel 1 i den italienska banklagen från år 1936 mottagandeär av
inlåning från allmänheten och beviljande krediter verksamheter of-av av
fentligt intresse regleras i lagen. fårDessa funktioner utföras endastsom av
chartered public banks, banks of national interest, sparbanker och
kooperativa banker, bolag och privata företag erhållit auktorisationsom av
Banca dItalia.

Artikel 5 i banklagen definierar kreditinstitut enligt följande:
Kreditinstitut enligt offentlig charteredlagstiftning public banks och

banker nationellt intresse, dvs. de banker bedrivs aktiebolag,av som som
har filialer i minst 30 italienska provinser och dekret harsom genom
auktoriserats banks of national interest.som

Banker och kreditinstitut i allmänhet, inklusive Folkets Kooperativa
Bank, kortfristig inlåning från allmänheten på sparkontoaccepterarsom
eller i formannan

3. Italienska filialer till utländska banker
Sparbanker
Pantbanker
Lant- och hantverkskooperativ.

Alla dessa kreditinstitut står under kontroll den italienska central-av
banken, Banca dItalia.

I den italienska juridiska litteraturen har enhälligt antagits i bankrörel-att
ingår två oskiljaktiga inlåningelement; från allmänheten beviljandeochse
krediter. I praktiken tillåter inte Banca dItalia banker bedriva verk-av att

samhet inte kan härledas från denna bankrörelsedefinition.som

Japan
I den nuvarande japanska banklagen definieras bankrörelse enligt följande:

Som bank bolag följande aktiviteter:utövarettanses som

inlåning i förening med antingen utlåning eller växeldiskontering
betalningsförmedling.

Luxemburg
frånBanklagen år 1981 föreskriver lika behandling kreditinstitut,allaav

definierade de institut bestårrörelse i depositioner elleratt mottasom vars
andra medel med återbetalningsskyldighet i syfte använda dem iatt egen
rörelse för kredit- eller investeringsverksamhet. ocksåLagen vilkaanger
leasing- factoringoperationeroch kreditverksamhet.är attsom anse som

Lagen indelar kreditinstituten i olika kategorier:tre
Banker och sparinstitut; dessa institutioner får regel driva allasom

former bankverksamhet fåroch kortfristiga depositioner.ta emotav
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inlåning.kortfristigocksåfårdessaJordbruksbanker; ta emot
får intedessabanker;inte emotinstitutioner taärFinansiella som

ochnärstående företagfråntvå årtidför kortaredepositioner än utom
kreditinstitut.andra

Schweiz
därmedochbankerskall varaSchweiziföretagVilka somansessom

schweiziskaDentillsynsmyndigheten.slutligtbanklagen avgörunderställda
bank.definitioninnehåller ingenbanklagen

Enligttillsyn.stå underskallbankrörelseegentligbedriverDen som
denförutsättningdennaaffärsrörelsevarjeuppfyller ompraxisgällande
lånochkrediterbeviljaryrkesmässigtochmedelallmänhetenfrån mottar

kunder.antalobestämttill ett
fordrings-förskyddskapabanklagen ettHuvudändamålet med är att

be-rörelsegrenarövrigadeutgångspunkt saknar somFrån dennaägarna.
affärsverksamheten,ochservice-indifferentak.denbankerna,drivs s.av

tillsynen.omfattasskallföretagfråganförbetydelse avettom

Storbritannien
fårbankertvå kategorierfinnsfrån år 1979banklagenEnligt somav

möjlighetinstitutLagen attfrån allmänheten.inlåningsig i ettgerengagera
recog-ellerdeposit takerlicensedinlåning antingen somta emot som

finansiellaoch bankenskvalifikationer statusBankledningensbank.nized
ireglernakategorierna,båda ävenförgällerförutsättningarär omsom

taker.depositlicensedfrågadetaljerade iavseendendessa är ommera
recognized krävs störrefå beteckningenskallinstitutFör enatt ett

Englanderbjuder iinstitutet samttjänsterutbuddetdiversifiering somavav
City.i Londonryktegrundmurat, gottett

följande.innefattarutbud tjänsterbrettEtt av
ellersterlingpundpå viss tidellerräkningInlåning på löpande av

utländskellersterlingmedel i pundmottagandeellerutländsk valuta av
marknader.finansiellaolikainstitutioner verksammafrån andravaluta

lån.ochcheckkrediterövertrasseringsrätterFinansiering i form av
Valutahandel.

och dokument.skuldebrevväxlar,Finansiering mot
värdepappershandel.rådgivning ochFinansiell

TysklandFörbundsrepubliken
bankrö-definierarfrån år 1961TysklandFörbundsrepublikeniBanklagen

iKreditwesen. Detta görsdasüberKWG GesetzAbs. 1 i1relse i Par.
kompletterasuteslutande kanuttömmande lista,princip aviform somenav

förordning.finansministern engenom
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Par. Abs. KWG har1 följande lydelse:

Kreditinstitutioner företag bedriver bankverksamhet,är verk-som om
samhetens omfattning kräver kommersiellt uppbyggd organisation.en
Med bankverksamhet menas

Mottagande frånmedel utomstående såsom insättning, oavsettav
räntebetalning sker inlåning.ellerom

Beviljande lån och växelkredit kreditgivning.av
Köp växlar och diskontering.checkarav

4. Köp och försäljning värdepapper för andras värdepap-räkningav
pershandel.
Förvaring och förvaltning värdepapper för andras notari-räkningav
atverksamhet.
De transaktioner i första paragrafen i lagen aktie-som anges om
fondsbolag aktiefondsverksamhet.
Åtaganden förvärva lånefordringar före förfallodag.att

8. Utfärdande garantier, borgen eller andra ansvarsförbindelser förav
andras räkning garantiverksamhet.

9. Verkställandet gireringar giroverksamhet.och clearingav
Finansministern kan, efter överläggning med den tyska centralban-

ken, förordning komplettera förteckningen med ytterligaregenom en
former bankverksamhet detta enligt etablerad uppfattning inomav om
bankkretsar motiverat med beaktande tillsynsändamål.är denna lagsav

Österrike

I den österrikiska lag kreditväsendet, trädde i kraft den 1om som mars
1979, definieras §i l bankverksamhet följande sätt.

Med kreditföretag juridiska grund denna lagavses personer som av
eller särskilda föreskrifter i förbundslagstiftningen berättigadeär att
bedriva bankverksamhet.

Bankverksamhet sådan yrkesmässig verksamhet enligtär som upp-
fattningen inom branschen hänföra till kreditföretagens verksam-är att
hetsområde. Under dessa förutsättningar bank-hör särskilt följande till
verksamhet:

mottagande andras medel till förvaltning in-eller placeringav
låningsrörelse,
genomförande kontantlös betalningsförmedling och överföringarav

medel för andra i löpande giroverksamhet;räkningav
beviljande lån utlåningsrörelse;och krediterav
köp dis-checkar och särskilt diskontering växlarväxlar,av av
konteringsverksamhet;
köp, försäljning, för andraförvaring och förvaltning värdepapperav
värdepappers- och notariatrörelse;
handel valutahandelmed utländska betalningsmedel liksom han-

resevalutahandel;del med utländska sedlar och resecheckarmynt,
utfärdande borgens- och garantiförbindelser och ansvarsförbin-av
delser för andra, såvida islag dessa prestationannatav avser
penningar garantirörelse;
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pantbrevutlåningfinansieringför motobligationerutgivande avav
pla-bankobligationerlångfristiga samttill kommunereller samt av

rättsreglersärskildagällandehärförenligtlånevalutacering av
värdepapper;emission egnaav

användningförmed fast räntavärdepapperandra avutgivande9. av
emissionannanbankrörelseandra formeri egnalånevalutan avav

värdepapper;
iandelarmarknadsföringochvärdepappersfonderförvaltning av10. av

aktief0ndsrörelse;aktiefonderutländskaochin-
företagiinvesteringartidsbegränsadei formfinansieringsrörelse11. av

placeringsverksamhet;
tjänster,eller över-varuleveranseravseendefordringar12. förvärv av

förmed undantagfordringarsådanakreditriskentagande av -
sådanainkasseringdärmedsammanhangiochkreditförsâkring av-

factoringrörelse;fordringar
med undantag3punktpunktenligtaffärer avförmedling13. av

personlån,ochintecknings-förmedlingkoncessionskrävande av
punkt 7.enligtvalutahandelsåvitt samt6punktpunkt avser

bestämmaförordning attbemyndigadFinansministern är att genom
angivna1-13 utgörpunkternastycket,andrade iverksamhet änannan

beaktaskall hanDärviddärmeningdenbankverksamhet i avses.som
borgenärerna.förskyddetochsamhällsekonomiska intressetdet

berättigadekreditföretag attvalutaregleringen ärförInom ramen
metaller.ädlamedliksommedaljerochmedhandelbedriva mynt

kunden harsåväl företagetvartillkassafackfår hyradeVidare somut
nyckel.

EG

Bank-beskrivs ideInstitutionsCreditkreditinstitutBanker eller som
verksamhetföretagartikel 1idefinierasfrån år 1977direktivet varssom

medmedelandraellerdepositionerallmänhetenfrånbestår i mottaatt
räkning.kredit föråterbetalningsskyldighet samt att egenge
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Sammanställning bankernasöver

dotterföretag intresse-och andra

företag i Sverige
De svenska bankerna intressenhar i antal sidobolag, vilka driverett stort
verksamhet varierande En andra bankinstitut. Enutgörsart.av grupp av

kreditaktiebolag, dels bostadsfinansierande, dels industri-utgörsannan av
och exportfinansierande och dels kommunfinansierande. tredjeEn grupp
består aktiebolag vilka bankerna driver speciella rörelsegrenar.av genom
Till denna hör bl. finansbolag och fondbolag.grupp a.

1 Delägda bankinstitut

Gruppen bankinstitut omfattar Sparbankernas Bank och Föreningsbanker-
Bank sparbankerna respektive föreningsbankerna.ägsnas som av

2 Kreditaktiebolag

2.1 Bostadsfinansierande kreditaktiebolag
Bostadsfinansierande kreditaktiebolag Sparbankernas Intecknings AB,är
SPINTAB och Sparbankernas Bostadsfinansiering, SPABO, ägssom av
sparbankerna Sparbankernas Bank, Svensk Bostadsfinansie-samtgenom
ring AB, BOFAB, årsskiftetvid 198788 ägdes S-E-Banken, Han-som av
delsbanken, Götabanken och Wermlandsbanken. Den verksamhet SPIN-
TAB driver huvudsakligen knuten till sparbankernas långfristigaär fastig-
hetskreditgivning.

Då prioriteringssystemet avskaffades i december 1986 ändrades förut-
sättningarna för BOFAB lämnade prioriterade lån för ochsom ny- om-
byggnader bostäder. Bottenlån för nyproduktion och ombyggnaderav av
bostäder lämnades efter detta affärsbankernas kreditaktiebolag,av egna
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lån.gamlaförvaltadeendastBOFAB häreftervarför
BOFAB:sår 1987utgångenbeslutades viddetta, attföljdSom avaven

lånen, dvs.beviljatinstitutöverlåtas till delånefordringar skulle avsom
iBOFAB kommerkreditaktiebolag.närståendeägda elleraffärsbankerna

kreditaktiebola-reversfordringarlångfristigainnehafortsättningen att
gen.

Ga-Övriga InteckningsGöteborgskreditinstitutbostadsfinansierande är
SvenskaAB,GotaGruppentilldotterbolagAB GIGAB,ranti ärsom

HandelsbankentilldotterbolagSigab,Intecknings Garanti AB ärsom
S-E-Banken.tilldotterbolagFastighetskredit AB,Svensk ärsamt som

tillTomträttskassa, ägsStockholmsfdFastighetsFinansiering AB,Banco
Skaraborgs-%och 24Skånska BankenNordbanken, 25 %°o51 avavav

banken.
belåningmedsysslarPKkredit AB,dotterbolagetPKbanken har avsom

och bostadsrätter.fastigheter
föreningsbanks-tilldotterbolaghelägtAgro Finansgruppen, är ettsom

Jordbrukskredit AB.ochKredit AB Agrodotterbolagen Agrorörelsen, har
bostads- ochfastighetsöverlåtelser avseendefrämstfinansierarDessa bolag

Jordbruks-SparbankernasBankSparbankernas ägerjordbruksfastigheter.
kredit AB.

bolag.exportfinansierandeIndustri- och2.2

Företagskapi-lndustrikredit,ABexportfinansierande bolag ärIndustri- och
tillochhälftentillExportkredit, vilkaSvensk ägs statental AB och AB av

finansieringvidIndustrikredit medverkarABaffärsbankerna.hälften avav
verksam-sindelenfinansierar tilloch störstaföretagoch medelstoramindre
syfteFöretagskapital har tillAB attobligationer.emissionerhet avgenom

konvertiblerochaktier samtminoritetspostertidsbegränsadeförvärva av
Exportkredit har tillSvenskABföretag.och medelstoralån mindretill,ge

utlämnan-exportaffärerfinansieringenvidändamål medverka genomatt av
kapitalva-år, vidpå tiofleråriga krediter högstlån, främst exportde avav

ror.

Kommunlåneinstitut2.3

huvudsakligttillharkreditaktiebolag,kommunlåneinstitutMed somavses
kom-och andrakommunalförbundlånändamål till kommuner,lämnaatt

kommun-vårt land endastfinns inärvarandeFörsamfälligheter. tremunala
ochKommunlåneinstitutet ABKommunkredit AB,låneinstitut, nämligen

AB.KommunfinansieringFöreningsbankernas
huvudsakverksamhet isinmedel förlånar behövligaBolagen genomupp

institutio-kapitalplacerandereverslån olikahosochobligationsemissioner

ner.
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Kommunkredit % och i övrigtAB till 94 Sparbankernas Bankägs avav
Kommunlåne-Kommunförbundet 3 % och Landstingsförbundet 3 %.

institutet helägt dotterbolag till PKbanken.AB är ett

Övriga3 bolag

3.1 Finansbolag
Finansbolagens ingåendeverksamhet beskrivs i kap. Dessa bolag8. ägnar

åtsig bl. factoring fakturabelåning fakturaköp, upplåtelseeller leasinga.
nyttjanderätt egendom,till lös kontokortskrediter, avbetalningsfman-av

siering lagerfinansiering.och Finansbolagen har jämsides med finansie-
ringsverksamheten utvecklat olika former administrativ service sinaav
kunder. Vanligt exempelvis de i samband med factoring sköter faktu-är att

åtrering påkundföretagen. Exempel andra administrativa tjänster som
utförs betalningspå-finansbolagen likvidmottagning för kunderna,ärav
minnelser, reskontraföring och olika datatekniska tjänster.

Handelsbanken Svenska bolag be-har dotterbolaget Finans AB. Detta
driver via Luxemburg, Schweiz,helägda dotterbolag verksamhet i Holland,
Västtyskland, Storbritannien.Danmark och

GotaFinans helägt dotterbolag till GotaGruppen AB. GotaFi-AB är ett
AB i sin antal finansbolag.äger tur ett stortnans

PKfinans förutomPKbankens finansbolagsgrupp och omfattar moder-är
bolaget PKfactoring Luxemburg ochbl. dotterbolaget dotterbolag isamta.
Västtyskland.

friståendeS-E-Banken har dotterbolaget FinansSkandic med de dot-AB
terbolagen Kortgruppen Eurocard-Köpkort AB, AB Vendax, FinansSkan-
dic Luxemburg GmbH, AhlsellFinansS.A., Deutsche Skandic Leasing
AB, FinansSkandic Corporation, Finanslnkasso FinansScandicFS AB,
UK SkandicProjektorLtd, International Factors Sweden AB AB.samt
Genom MasterCard, Köpkort, VISA,FinansSkandicgruppen kortenutges
Eurocard och med EurocardRikskort. Internationellt samarbete sker Inter-
national och MasterCard International.

Bankerna, dess finansbolag, Bankkort.eller utger
Provinsbankerna SkånskaNordbanken, Skaraborgsbanken, Banken,-

ÖstgötaWermlandsbanken och Enskilda Bank har och ett egetvar en-
helägt finansbolag.

Sparbankskort AB Sparbankernas Bank. Sparbankskort ABägs av svarar
för administration, finansiering, utveckling och marknadsföring Spar-av
bankskortet därtill hörande krediter. Sparbankskortet finns i inter-samt en
nationellt gångbar version i kombination med VISA. Sparbankskort äger
50 % Bankkortsadministrativ Butiksservice AB, Babs. Andra ägare ärav
PKbanken f.d. AB.och Första Sparbanken via IPS AB VISA Sweden
Sparbankernas också IndustrifinansBank har det helägda dotterbolaget
AB.
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Finansgrup-Föreningsbanksrörelsen har det helägda dotterbolaget Agro
bostads-, lantbruks-, företags-erbjuder finansieringstjänster inompen som

konsumentfinansiering.och

3.2 Fondbolag
enligt aktiefondslagenockså dvs. aktiebolagBankerna har fondbolag, som

fått tillstånd aktiefondsverksamhet.utövaatt
i sinPKf0nder Administrations AB,PKbanken har dotterbolaget tursom

två ban-PKfonder, förvaltar aktiefonderhar dotterbolaget AB samtsom
PKbankens aktie-två utlandsfond och räntefond.kens avkastningsfonder,

aktiesparfond.till skattesparandet anslutnasparfond AB förvaltar bankens
och OlympiaAlfa AB, Gamma ABPKbankens allemansfonder AB, Beta

aktiefonder.allemansfondssparandet anslutnaförvaltar bankens tillAB
förvaltardotterbolag, Aktiv Placering AB,S-E-Banken har helägtett som

institutioner, finansiellvärdepappersportföljer åt ochprivatpersoner ger
svenskarådgivning, säljer företagsanalyser förvaltarproducerar och samt

flera dotter-värdepappersfonder. Aktiv Placering har i sinutländskaoch tur
Fondförvalt-förvaltar aktiefonder; SEBbolag; Skandiainvest AB tresom

ABallemansfonder; SEB Investförvaltar S-E-Bankensning I-III tresom
Obligationsförvaltning ABAktiesparfond; SEBförvaltar S-E-Bankenssom

Utdelningsfondförvalt-avkastningsfonder; SEBförvaltar bankens fyrasom
Skånefondför-SEBfem utdelande aktiefonder;förvaltarning AB som

fondaktiebolagSpecialférvaltning SEB-gruppensvaltning AB, SEB AB och
femSkandzfond förvaltarmindre fonder ABförvaltar fem samt somsom

med placeringar i utländska värdepapper.svenska fonder
ad-Kapitalplacering AB,har dotterbolaget SHBHandelsbanken som

allemansfonder förföretagsinriktade aktiesparfonder ochministrerar an-
Fondförvalt-Handelsbankensharställda vid börsbolag och dotterbolagen

Han-aktiefonder,fem avkastningsfonder och femAB, förvaltarning som
AllemansfondHandelsbankensSkattefondförvaltningdelsbankens AB,

ChansRisk För-AllemansfondIndex Förvaltnings HandelsbankensAB,
förvaltar fyraHandelsbankens Bofondförvaltning AB,valtnings AB och som

två allemans-skattefondssparande ochaktiefonder, avservarav en avser
fondssparande.

GotaGruppen AB,Kapitalförvaltning dotterbolag tillGota AB, ärsom
och Göta-Allemansfond Förvaltnings ABGötabankensdotterbolagenäger

Fondförvaltningbankens AB.
delarFörbund till likaSveriges FöreningsbankersGötabanken och äger

Fond-AktiesparfondenFörvaltnings Aktiebolag, förvaltarFond Spar som
FondförvaltningsNordbankens AB.Nordbanken ägerspar.

Fondadministration AB,dotterbolagen BancoProvinsbankerna har mo-
Aktiesparfond AB och BancoAllemansfond AB, Bancoderbolag till Banco

Fondförvaltning AB.
Aktiefonder AdministrationsSparbankernasBankSparbankernas äger

allemansfonder, femSparbankernas fyraaktiefonder,AB förvaltarsom sex
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avkastningsfonder och obligationsfond.
Föreningsbankernas Bank Svenskäger AB Fondförvaltning, ärsom mo-

derbolag bankensi fondbolagsgrupp och har dotterbolagen AB Förenings-
bankernas 0bligationsfondförvaltning, förvaltar föreningsbankernassom
avkastningsfonder, AB Föreningsbankens Aktiefonder, förvaltar tresom
aktiefonder, och Föreningsbankernas Allemansfondförvaltning, för-som
valtar föreningsbankernas allemansfond.

4 Bolag driver speciella rörelsegrenarsom

En dotterbolag bankfastighetsbolag,utgörs fastighetsför-annan grupp av
valtande bolag bolagoch driver fastighetsmäklarverksamhet.som

Bland övriga bankägda aktiebolag kan Bankomatcentralennämnas AB,
administrerar sedeluttagsautomater, Bankgirocentralen,som BGC AB,

Upplysningscentralen UC AB, kreditupplysningsföretag,är ochettsom
Värdepapperscentralen VPC AB, är centralt serviceorgan för detettsom
förenklade aktiesystemet. VPC AB tillägs hälften och till hälftenstatenav

fondkommissionärerna, däribland affärsbankerna.av
Slutligen kan nämnas samtliga affärsbanker Sparbankernasatt utom

Bank och Föreningsbankernas Bank är medlemmar i Svenska Bankför-
eningen, är för medlemsbankerna.ett gemensamt Bankför-som organ
eningen har helägt serviceaktiebolag Affärsbankernasett Service AB- —

handhar de ekonomiska angelägenheterna i föreningens verksamhet.som

5 Särskilda dotter- och intresse-

företag knutna till sparbanksrörelsen.
Sparbankerna har Svenska sparbanksföreningen och Sparbankernasgenom
Bank vissa företag. Sparbanksföreningen företräder sparban-gemensamma
kerna branschorganisation och policyorganär och remissinstans försom
sparbankssektorn helhet. Föreningen Sparbankernasär För-som genom
valtnings AB och Sparbankernas Service AB moderföretag i förenings-en
koncern. I det följande först Serviceaktiebolagets dotterföretag ochanges
därefter Förvaltningsaktiebolagets.

Sparfrämjandet Förlags AB förär sparbanksrörelsen för-ett gemensamt
lags- och reklamföretag.

SAC Arkitektur AB projekterar nybyggnader, ombyggnader och in--
redningar utför central upphandling investerings-samt förbruknings-ochav
material för sparbankerna. Tekniskt utvecklingsarbete ligger också inom

för företagets verksamhet. Bolaget har dotterbolag, Avisat AB,ramen ett
utför motsvarande tjänster SAC riktade till kundersom utanförsom men

sparbankssektorn.
Spadab AB dataföretagär till vilket de flesta sparbankerett utnyttjarsom

datateknik anslutna. Sär I Datainvest AB köper, säljer och finansierar
datautrustning.
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sparbankernafrån såväluppdragverksamhetsinhar iABSparevgruppen
kvalificeradutförSparevgruppenorganisationer.ochandra företagsom

systemservice.ochkonsult-bokförings-.revisions-,
fastighetsmäk-Spafab,Fastighetsbyrå AB, ärSparbankernas ettSvenska

Spar-med FörstaverksamhetenbedrivsStockholmlarföretag. l ettgenom
Sparban-SvenskaSparekenaktiebolag,Stockholm gemensamägtbanken

Fastighetsbyrå AB.kernas
sparbanks-Svenskaför koncernenfastigheterEko förvaltarFastighets AB

föreningen.
kompetensutvecklinguppgifthar tillABSparbanks Universitet att genom

utveckling.sparbanksföretagensochtill sparbankernasbidra
ochutvecklingsprojekthanduppgifthar tillSpara ABNova nyatt ta om

affärsutveckling.
Sparban-dotterbolag,Sparbanksföreningensförredogörsdet följandeI

delägda bolag.ochdotterbolagdessFörvaltningsaktiebolagkernas samt
aktierförvaltahuvuduppgiftFörvaltningsaktiebolags är attSparbankernas

uppgift förEnstrategiska intressen.sparbankerna hari företag där annan
tillgång eko-tillföretagskundersparbankernasförvaltningsbolaget är att ge

ellermajoritets-överlåtelsermedsambandexpertis ioch juridisknomisk av
medelstora företag.ochmindreiminoritetsposter

46 °otillinvestmentbolagbörsnoteratEkenABInvestment är avett som
dotterbolag.medFörvaltningsaktiebolagSparbankernasröstetalet ägs av

majoritets-Övertagandeefterinvestmentbolagetmed ärHuvudsyftet att av
med risk-bidraföretagmedelstoraochi mindreminoritetspostereller

bolagetföretagdeexpansionerforderligt förbärande kapital, enga-somav
andraaktier ochbörsnoteradeiockså placeringarBolagetsig görgerat

tillgångar.likvida
värdepappermedhandelbedriver samtUtvecklings ABSparbankernas

TillväxtSydosttvå dotterbolag,harBolagetkontorsbranschen.handel inom
någraiaktiepostersin harvilka i smärreTillväxt AB,MellanAB och tur

investmentbolag.regionala
ägd affärs-sparbankersamtligaSverigesBankSparbankernas är aven

bolag:följandeomfattandekoncernmoderbolag iochbank en
kreditaktiebolagSPINTAB, ärAB,Intecknings ettSparbankernas som

och bo-bostäderräntebidragsberâttigadetillbottenkrediterlångfristigaför
och kontors-affärs-ochnärserviceanläggningartillstadskomplement samt

helägtAB, ärFastighetsfinansierings ettSparbankernashus. SPAFI som
fas-till äldrekreditgivninglångfristigförSPINTAB,tilldotterbolag svarar

tillbyggnader.ochreparationermed ägarbyten,sambandtigheter i
kreditaktie-AB,Bostadsfinansierings ärSparbankernas ettSPA BO, som

bostads-äldreöverlåtelserfinansieringkrediter förbolag lämnar avavsom
bostads-bostadsrätterombyggnaderoch samtnyproduktionrätter, avavav

från hyresrätter.ombildasrätter som
ochkort-och lämnarkreditaktiebolagKommunkredit AB, är ettsom

stiftel-ochkommunala bolaglandsting,kommuner,långfristiga krediter till
kommunal borgen.säkerhetjuridiskaandratill mot avsamt personerser
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för-Jordbrukskredit förser lantbruket och dessSparbankernas AB, som
långfristiga krediter.ädlingsindustri med kort- och

på hela finans-Industrifinans finansbolag verksamtAB IFAB, är ettsom
heltbolagsområdet kontokortsverksamhet. Bolagetmed undantag ägerav

International SA ochIndustriFinans IndustriFinanseller delvis Service AB,
IndustriFinans sin S l Datainvest AB.Datainvest AB i ägertursom

administration,Sparbankskort finansbolag, förAB, är ettsom svarar
finansiering, marknadsföring sparbankernasutveckling och gemensam-av

i Bank-Bolaget hälftenägarebetal- och kreditkort, Sparbankskortet. ärma
kortsadministrativ Babs.Butiksservice,

sparbanksrörel-Akriefonder Administrations AB,Sparbankernas ärsom
förvaltar 16 olikaaktiefondsverksamheten ochbolag försens gemensamma

aktie- och avkastningsfonder.
Exportkredit, ABSvenskBank vidare delägare i ABSparbankernas är

Upplysningscentralen UC AB, Bank-Industrikredit, Företagskapital AB,
Penningmark-VPC AB,girocentralen BGC VärdepapperscentralenAB,

SO-and ExchangenadsCentralen PmC och Sweden Options FuturesAB
förmedlingFE ett för automatiskinternationelltAB i SWIFT systemsamt

information.ekonomiskbetalningar ochav
följande utlandsbanker: Fen-Sparbankernas Bank slutligen delägare iär

Luxemburg.Nordeurope SA inoScandia Bank Ltd i London och Banque
Värdetjänst AB,dotterbolagen VästFörsta SparBanken har de helägda

Värdepappersfonder AB.SparBankensVästfinans Göteborg AB och Förstai
det verksamhets-enligt bolagsordningen inomVärdetjänst Väst AB skall

område Göteborg bedriva värdetrans-för SparBankengäller Förstasom
finansbolag.Göteborg ABoch bevakningsrörelse. Västfinans i är ettport-

Mälarstadens Förvaltningsak-bolagetFörsta SparBanken har det helägda
Datacentralertiebolag åt fastighetsförvaltning. Sifferservicesigägnarsom

såvälför bankendatabehandling utför tjänsterAB bolag förär ett somsom
Sydsi-också fastighetsbolag, ABandra kunder. Sparbanken har helägtett

dan, fastigheter.förvaltar bankenssom en av

intresse-6 Särskilda dotter- och
föreningsbanksrörelsenföretag knutna till

riksorgani-föreningsbanksrörelsensSveriges Föreningsbankers Förbund är
samordningen föreningsbankernassation med uppgift bl. föratt a. svara av

intresseorganisation företräda rörelsenverksamhet och motatt myn-som
digheter och organisationer.

sigsamtliga dotterbolagDe regionala föreningsbankerna har ägnarsom
också fastighetsförvaltandeåt fastighetsförmedling. Regionbankerna har

dotterbolag.
Svenski kreditinstituten ABFöreningsbankernas Bank engageradär

Fiiretagskapital Industrikredit.Exportkredit, AB och AB
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ocksåFöreningsbankernas Bank delägare i AB Giro, Penningmark-är
nadsCentralen PmC AB. SOFE AB, SWIFT och Kortbetalning Servo AB.

AB,Föreningsbankernas Bank har helägda dotterbolaget FinansAgro
bostads-verksamhet omfattar bl. rörelsekrediter och oprioriteradevars a.

krediter. i Kredit ABFinans har sin helägda dotterbolagenAgro Agrotur
och Jordbrukskredit AB. Dessutom har Föreningsbankernas Bank deAgro
helägda dotterbolagen Fastighets AB Repslagaren 35, Föreningsbankernas
Kommunfinansiering AB och AB Svensk Fondförvaltning. Banken har även

i55 ° i Marcatus Affärsutveckling 37 % röstetaletröstetalet AB ochav av
Jämtlands Folkbank.

Sveriges Föreningsbankers Förbund har helägda dotterbolagen Sverige-
fastigheter Förmedling AB och FB 97 °o röstetalet i FBData AB samt av
Invest tidigare AB Agro. FB AB dotterbo-AB Investment Invest har som
lag dels det helägda Agrofilia AB och dels Creo Fastighetsrenting AB, där
förbundet förfogar 57 % Agrofilia AB har i sinöver rösterna. ettturav
helägt dotterbolag benämnt AndeIsMäklarna AB. Detta bolag harAM som
föremål för sin verksamhet administrera försälja andelar i främstochatt
travhästar. Sveriges Föreningsbankers Förbund innehar 40 °oäven röste-av

Övrigatalet i AB STK Svenskt Tillväxtkapital. delägare i detta bolag är
bl. SPP och Cardo. Förbundet innehar mindre aktieposter i Ginstenävena.
Invest AB, Sydvästen AB, Bothnia AB och Blekinge Invest AB,Invest som
alla regionala investmentbolag delägda Sparbankernas Utvecklingsär av
AB.

Tillsammans Götabanken Föreningsbankers Förbundmed Sverigesäger
Fond Spar Förvaltning Aktiebolag. Förbundet medtillsammans bl.äger a.
LRF Lantbruksdata AB, för den dagliga ADB-driftenoch SLR som svarar
för dessa företag. Förbundet har tillsammans med regionbankernaäven

Konsultbildat de ekonomiska föreningarna FB FB och FB Revi-Assistans,
% ision. Sveriges Föreningsbankers Förbund innehar 45 röstetaletäven av

Holding uppgift förvalta ochBioinvest AB, har till och aktierägaattsom
andra i med biotekniskt forsknings-värdepapper bolag sysselsattaärsom
och utvecklingsarbete.

utländska dotterbolagbankersSvenska7

dot-Skånska början 1987Banken öppnade iWermlandsbanken och enav
% ochWermlandsbanken har 70AIS.Oslo Nordisk Bankterbank i Inter-

uppgår milj.till NOK 60aktiekapitalet,Skånska 30 °oBanken somav
Övriga nedanståendeframgårutländska dotterbolagbankers samman-av
ställningar.
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SkandinaviskaEnskilda Bankensutländska dotterbolag 1987

Bankens Etable- Anställda Balansomslutning Rörelseresultat i procent
röstandel ringsår balansomslutningenav

1985 1986 1987 1985 1986 1987
ÅrProcent Antal Mkr Mkr Mkr Procent Procent Procent

Deutsch-Skandinavische
Bank AG,
Frankfurt Main 80 1976 111 8727 9152 9987 0,7 0.7 1,1am
Enskilda Securities.
SkandinaviskaEnskilda
Ltd, London 100 1982 144 5 200 2306 7 290 0.5 0.5 1,7
SkandinaviskaEnskilda
Banken Corporation,
New York 100 1980 82 3 012 471 8104 4 1,2 1,6 1.6
SkandinaviskaEnskilda
Banken Luxemburg
S.A., Luxemburg 99 1977 41 8 888 9 993 10682 0,6 0,6 0.5
SkandinaviskaEnskilda
Banken South East
Asia Ltd, Singapore 100 1979 13948 2 2 609 3 478 0,4 0,4 0,1
Summadotterbanker 426 27 966 32 455 36 227

SvenskaHandelsbankensutländska dotterbolag 1987
SvenskaHandelsbanken
PLC, London 100 1983 161 7 465 9708 12347 0,4 0,4 0,4
SvenskaHandelsbanken
S.A. Luxemburg 100 1976 42 9 907 22011 11 930 0,4 0,5 0,5
SvenskaHandelsbanken
Asia Ltd, Singapore 100 1984 24 948 846 1 146 -0,1 0,3 -0,0
SvenskaHandelsbanken
lnc, Delaware 100 1982 0 2 345 2 968 8 340 - - -
Summadotterbanker 241 20 665 24 004 33 763

PKbankensutländska dotterbolag 1987

PKbanken International
Luxembourg S.A.
Luxembourg 395 770 1,6 1,3100 1976 54 8 566 9 8 1,0
PKbanken International
Hongkong Ltd
Hongkong 100 1981 27 684 657 630 0 0 0
PKbanken International .Asia Singapore 019 0,2 0 -0,5Ltd, 100 1982 32 1 588 2 515 2
PKbanken International
Finland OY,
Helsingfors 100 1987 29 1971 1,0— - --
PKbanken International
US Banking Corpora-
tion
New York 100 1986 37 2 470 2 627 0.1 0.2- -
PK Englisk Trust Group
PLC, London 432 3,9100 1986 65 1 319 3 1,6- -
Summadotterbanker 244 10838 356 67516 18
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Götabankensutländska dotterbolag I987

Rörelseresultat iBalansomslutningBankens Etable- Anställda procent
balansomslutningenringsårröstandel av

1986 19871987 19851985 1986

År Procent ProcentMkr Mkr ProcentProcent Antal Mkr

Gotabanken Luxembo-
urg

0,43 939 0,7 0,1S.A.. Luxembourg 100 1980 31 2 500 3 064
Gota UK LtdGota

0,8Securities 350 873 304 0.5Ltd 100 19841987 18 1 1 -
I 243Summadotterbanker 49 3 850 4 937 4

8 Svenska bankers utländska

participationer

Svenskabankers utländska participationer 1987-12-31per

Ägar- BankensUtländsk participation Nominellt
%röstande]bank innehav

Adela Investment Co, USD 2 796000 3,0Luxemburg SEB
0,9SHB 525000
3,6Banco Finansade BRC 12724400Investimento. Sao Paulo SEB
0,5Banque de Dévelopement SEB TND 56 590Economique de Tunisie

Banque Ivoirienne de Dévelopement Industriel,
250 000 2,7Abidjan SEB XOF 56

Banque Marocaine de Commerce Extéricur,
Casablanca 3 791200 1,8SEB MAD

43,75Banque Nordeurope 218 800000S.A., Luxemburg SpbB LUF
000 2,5Banque Transatlantique, GB FRF 625Paris

Cedel, 000Luxemburg eurobond clearing PK USD 10 -
5 00SHB -

Deutsch Skandinavische DEM 65 000 0X 80,0Bank, Frankfurt SEB
Development Bank SGD 144000 0,1of Singapore SHB

0,3East African Development Bank. Uganda PK UGH 603 175Kampala,
Enskilda Securities, GBP 20 000 100,0London SEB 000
Euroclear Clearance 250 3,3System Ltd. Zürich SEB USD 81

31 250 1,3SHB
FennoScandiaLtd, SpbB GBP 10O0 000 50,0London

12,0Finanzierungsgesellschaft CHF 3 600000Viking, Zürich SEB
00 100,0Gota SecuritiesLtd, London GB GBP 5 000

Gotabanken 350000 000 100,0Luxembourg S.A., Luxemburg GB LUF
Gotabanken 100000 100,0Inc., Delaware GB SEK

CreditIndustrial and Investment Corp. of India
ICICI. 56200 0,1Bombay SEB [NR
International Investment Corp. for Yugoslavia,
Luxemburg 250000 1,9SEB USD
Nordic Moniroring GBP 65 000 100,0ServicesLtd SHB
Omnium Bancaire Commerciale, FRF 21 576 800 20,0Paris PKet

100,0PKbanken 000 milj.lnternationl Luxemburg S.A. PK LUF 1
PKbanken USInternational PK Banking Corp.,
New York USD 7 50000 100,0PK
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Ägar-Utländsk participation Nominellt Bankens
bank innehav röstandel %

PKbanken Internationl Hong Kong Ltd PK HKD 30 000 000 100,0
PK English GroupTrust PLC, London PK GBP 5 227 100,0494
PKbanken International Asia Ltd, Singapore PK SGD 20 000 000 100,0
PKbanken International Finland Oy PK FIM 43 600 000 100,0
Oy Rahameklarit, Finland SHB FIM 9 000 00 50,0
ScandinavianBank, London SEB GBP 21 33,0228 529
Skand. Ensk. Banken Luxemburg S.A. SEB 000LUF 1 milj. 100,0
Skand. Ensk. Banken South East Asia Ltd,
Singapore SEB SGD 25 00 100,0000
Skand. Ensk. Banken Corp., New York SEB USD 10000 000 100,0
Société Internationale Financiére lespour
Investissements Dévelopement Afriqueet en
SIFIDA, Luxemburg SEB USD 200 000 1,2
Society for Worldwide Interbank SEB BEF 3 900 000 0.9
Financial Telecommunication, SWIFT, SHB 2 325 000 l,0
Bryssel PK l,0646 000

GB 500 000 1
FBB 35 000 l,0
SpbB 275 00 l,0
NB 485 000 l,0

Swedbank Inc., Delaware SpbB USD 100,02 000
SvenskaHandelsbankenAsia Ltd, Singapore SHB SGD 10 000 00 100,0
SvenskaHandelsbanken Inc., Delaware SHB USD 000 100,010
SvenskaHandelsbankenS.A., Luxemburg SHB LUF 150 100,01 milj.
SvenskaHandelsbankenPLC, London SHB GBP 32 500 000 100,0
SvenskaHandelsbankenNorge AS SHB NOK 50 00 O0 100,0

9 Representatlonskontor

PKbanken SvenskaHandelsbanken
Beijing Moskva Beijing Moskva
Bombay Paris Bogota Nice
Frankfurt Sao Paulo Frankfurt Main Parisam
.leddah Tokyo Helsingfors Sao Paulo

Hongkong Sydney
Milano Tokyo

Götabanken SkandinaviskaEnskilda Banken
Bangkok Oslo Beijing Milano
Beijing Shanghai Bogota Moskva
Hongkong Singapore Helsingfors Oslo

Köpenhamn Paris
Nordbanken Madrid Sao Paulo

Mexico City Tokyo
Trondheim Vasa

SparbankernasBank SkånskaBanken Wermlandsbanken
Beijing Moskva London
Helsingfors New York
Köpenhamn Oslo
London

representation kontor.utan eget
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Svenskasparbanksföreningen

Till finansdepartementet

sådanFramställning Sparbank kanändring sparbankslagen attom av
utifrån dåriskkapital upprätt-tillföras även det erfordras för att

hålla sparbanks verksamhet.

Inledning

SpL och kapital-Reglerna sparbankslagen fonderi om egna
föråldradeframstår i utsträckningtäckningsbas idag visssom

nyligenintryck förstärktsoch otidsenliga. Detta har genom
lagstiftningsåtgärder. Från sida för-regeringens harvidtagna

sparbanks-förändringar angivna regler. Svenskautskickats i
föreningen i beträffandeframförde remissvarföreningen

l983:l3,Dsvinstdelning Fibetänkandena En modell för
remiss ipåKapitalplaceringar aktiemarknaden upptagen

Ds1983 Fioch ATP-systemetjuni Löntagarfonder i
1983:20 helt orimligtföljande. ibl Det och för sig atta var

vinstdelningssystem.sparbankerna skulle omfattas ettav
omfattade sparbanker, denVidare skulle, systemet egen-om

uppstå endadomliga situationen sparbanker företags-att som
löntagarfonder kunnauppbyggnadbidrog till utan atttyp av

Departementschefenföremål investering.bli för fondernas
1983841-:50 angående löntagarfonderdärefter ianförde prop

sid 78 finnas anledningbl Det kanföljande: även atta
någon formfondstyrelsernamöjlighet för göraöppna atten

frågan fårDen emel-riskkapitaltillskott till sparbankerna.av
vederbörande departe-lertid i sammanhang.tas senareupp

198384:84 angående Koo-mentschef anförde därefter i prop
190sid följande:blkapitalförsörjning mperationens am

blförslagen innebärredovisadeDe här och i avsnitt 5 att a
via allemans-riskkapitaljordbrukskasserörelsen kan tillföras

någonfimas skäldärför öppnaDet kan mot-sparandet. att
måstefrågaDennasparbankerna.möjlighet försvarande

ifårochemellertid närmareövervägas etttas senareupp
sammanhang.

inne förhärtill tiden ärFöreningen med hänsyn att nuanser
kapital-ochfonderreglernaförändring egnaomen snar av

erhål-SpL reglerså desai sparbankslagentäckningsbas att
föränd-Dessaändamålsenlig utformning.ler och tidsenligen

förändringarringar vidtas i samband med deborde kunna som
banklagstift-tillföranleds banklagsutredningens förslag nyav

sou l984:26-29.ning
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bankinstitutsbeträffandereglergällande rnll. Något om
kagitaltäckningsbas mm

SparbankA.

association sidanvid tsärskild exavSparbank är typ aven
sparbankEnekonomisk förening.ochhandelsbolagaktiebolag,

sparbanksutdelningtillrättägeroch ingen avinga ägarehar
kapital-kapitaltäckning, hargällerSpL,§l 26vinst. som

följande sätt:påtäckningsbasen angetts

garantifond. Medreservfond ochgrundfond,fonderMed egnaavsesegna
likställasfonder,sparbankensmotsvarandefår, intill beloppfonder ett egna

försparbankensbeloppfyrtiodels motprocent ett reserversom svararav
sparbankensvalutorutländskagarantiförbindelser ochutlåning, motsamt

vilket obligationernasmeddet beloppvarmedför obligationer, avsesreserv
detdelsnettovärdet,överstiger§ andra stycketenligt 48 2beräknatvärde

sparbanken.förlagsbevis, utställdavärdetnominella avav

fåtal fall.igarantifond föreligger endastGrundfond ettresp

tillsparbankvärderegleringskonto iförlagslånUppgår resp
ifår inräknasintedärtill vidareökningbeloppsådana att

vidga denna,sättfinns f endastkapitalbasen ett attn
vinstmedel tillförsbeskattadesparbanksnämligen attgenom

föreslår visserligenBanklagsutredningen attreservfonden.
uppskrivning vissaskall kunna vidgaskapitalbasen avgenom

marginellfå enbarttordeanläggningstillgångar dettamen
såledesbetydelse. vinstmedlen utgörDe beskattade myc-en

ochkapitalbasen detvid uppbyggandetfaktorket viktig av
förbruttovinstermycket attframtiden krävasitorde stora

till reservfonden.avsättasskall kunnabetydenhetmedel av
vinstdel-vinstsparbanksbeskärsSom tidigare nämnts genom

medel isinainvesteralöntagarfond ägerningsskatt utan att
sparbank.

B. Bankaktiebolag

vari aktieägarna ägerbankaktiebolag,affärsbank ärEn ett
bolagetsutdelningtillhar rättrösträttochandel har samt av

57i §kapitalbas är intagenbankaktiebolagsRegelnvinst. om
lydelse:följandebankrörelse och harlagen om

ochdispositionsfondreservfond,aktiekapital,kapitalMed aveget avses
beloppfår, intillMed kapitalvinstbalans.fastställdbolagsstämman etteget

fyrtiolikställas delskapital,motsvarande bankbolagets ettprocenteget av
garantiförbindelserutlåning,förbolagetsbelopp mot reserversom svarar

varmedför obligationer,bolagetsutländska valutoroch motsamt reserv
§ 2enligt 91värde beräknatvilket obligationernasdet belopp medavses

värdetdels det nominellanettovärdet,överstigerandra stycket avmom.
bolaget.utställdaförlagsbevis, av

vinstgenereringalltså,kan utöverbankaktiebolagEtt rnav
från aktieäga-tillskottkapitalbasvidga sin externagenomm,

via nyemis-juridiskaenskilda ellerandraoch personerre --
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sion. Det löntagarfonder och kapitalsparfondkan nämnas att
för allemanssparande förvärva aktie i bankaktiebolag.äger

hållasVidare inte AP-fondenkan det för otroligt fjärde iatt
framtiden erhållakommer rätt förvärva aktie iattatt

framhållasbankaktiebolag. Slutligen aktiekapitalet,bör att
sin helhet kapitaltäckningsgrundande, kan nedsättasi ärsom

återstäl-aktiekapitaletenligt vissa regler, delvarigenom av
les till aktieägare.

Föreningsbank

för jordbrukskredit ärJordbrukskassa centralkassa när-och
föreningar. Medlem skalljämställa ekonomiskamedmast att

måmedlemkan föreskrivainbetala insats. Stadgarna att
Utdel-enkel insats.delta i föreningen med högre belopp än

räkenskapsåretsfårning fastställas till vidhögst diskonto
återfåskall principutgång avgår i3%. Medlem som+

inbetald insats.

kapitalbasenl 314 jordbrukskasserörelser harlagen§ om
påbestämts följande sätt:

Med kapital insatskapital, reservfond, dispositionsfondeget ochavses av
fastställdstämma vinstbalans. Med får,kapital intill beloppeget ett mot-

svarande det belopp vartill centralkassans och anslutna jordbrukskassors
kapital uppgår, likställas dels fyrtioeget beloppprocent ettav som svarar
centralkassans och anslutna jordbrukskassors för utlåning,mot reserver

garantiförbindelser och utländska valutor för obligationer,samt mot reserv
varmed det belopp med vilket obligationernas värde beräknat enligtavses

§44 andra stycket andra meningen överstiger nettovärdet, dels det nomi-
nella värdet förlagsbevis utställda centralkassan.av av

Erfordras ytterligare kapital kan beslut fattas ytterligareom
medlemsinsats.

Genom lagstiftning 1981+ kan andra än medlemmar satsa
riskbärande föreningcentralkassakapital i ekonomisk för
jordbrukskredit k förlagsinsats, för vilken förlagsan-genom s
delsbevis utfärdas.

Medlemsinsatser och förlagsinsatser skall i balansräkningen
kapital.l kapitaltäckningsbasen få: inräknasupptas egetsom -intill belopp reguljärademotsvarande medlemsinsatserna,ett

reservfond, dispositionsfond och vinstbalans detsumman av-nominella beloppet förlagslån och förlagasinsatser.av

Genom lagändringarsamtidiga bereddes dels fondstyrel-4:e
förlagsinsatser,möjlighet placera medel i dels kapi-attsen

talsparfonderna till lO sina medelplacera 96 iatt upp av
frånförlagsinsatser. Vidare kan fondmedel lönta-nämnas att

fårgarfond placeras riskkapital i föreningar.ekonomiskasom
Det kan inskjutas fjärde AP-fonden får placera sinainteatt
medel riskkapital bankaktiebolag ii däremottsom ex -jordbrukskredit.centralkassa för

l övrigt bör följande beträffandenämnas förlagsinsatser.
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år. Uppsägningstid förminst 5Bindningstiden på ärinsatserna
två år. Fri ränte-månader och förföreningen är annansex

marknads-räntan kaninnebärtillåten, vilketsättning är att
förlagsin-också träffaskunnaskallAvtal attomanspassas.

insatskapitalet.framförtill insatsräntahar förtursatserna
central-inflytandeförlagsandelsbevis överharInnehavare av

förlagsinsatserinnehavenbartkassan därigenom att somav
insatskapitalettotaladettiondelminst avrepresenterar en

revisor Eftersom detsärskildpåkallahar rätt utses.attatt
attraktivaförlagsandelarna blirangelägetbedömts uratt

såutformats denreglernaharkapitalplaceringssynpunkt att
underlättas.andelarnaallmänna omsättningen av

medlemsinsatspåså räntaförhåller sigSkattemässigt det att
driftkostnad.avdragsgillförlagsinsatsoch utgör

Finansbolag

intagen i 7 Sfinansbolag ärKapitaltäckningsregeln rörande
fårfinansbolagblDen innebärfinansbolag.lagen attaom

med dels belopplåna medel mothögst ett svararsomupp
ochtolvbeloppdelsbolagets kassa motett svararsomm rn,
fårkapitalkapitalet. Medgånger dethalv egetegnaen

tillskottbildatsgarantifond,jämställas bl avgenomsoma
utfärdadeeller förbindelserfinansbolagetaktieägare i av

jordbrukskreditcentralkassa förbankaktiebolag, sparbank,
beloppintillbankinspektionen godkänteller ettannan som

aktiekapital Aktieägaregånger bolagetsfemmotsvarande
tillskott tillinflytandeerhåller ytterligareinte garan-genom

erhållerförbindelseutfärdarFöretag angiventifond. som
något inflytande.inte helletdärigenom

reglerna rörandePrincipiella förändringIll. skäl för gar-en av
banks fonderegna

sparbank,visar klartlämnade redogörelsenDen attovan
missgynnad i vad debankinstitut, ärjämförd med andra avser

kapitaltäckningsbasen.byggalegala möjligheterna att upp
vilket innebärkonkurrensneutral,skallLagstiftningen vara

bankinstitut.gälla för olikalika villkor bör typeratt av

ändringIV. Praktiska skäl för en

byggaför sparbankernamöjligheternaDe begränsade att upp
på få konsekvenserhållerkapitaltäckningsbasen snabbt att

slåkonkurrensförmåga de börjarför sparbankernas attgenom
kapitalutnyttjandet. Konsekvensernai då gällertaket det

påtaglig omstruktureringuppkommer dels av spar-genom en
volymökningezidelslåneportfölj ochbankernas attgenom

öka viafonderna kunnatbetydligt än devarit större egna
vinstmedel.genereringen av

från 68 till 78till 1983 ökatFondkraven från 1982har
förlagslån. Tar hänsynexklusivekapitalbasenprocent manav

tillnågot från 65 67ökningen mindre,till förlagslånen är
ökningmycket kraftigpå grunduteslutandeprocent, avav en

från 0.147De 0.114 tillförlagslånen 1983. ökadeunder procent
och 1983.mellan l982balansomslutningenav
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Många sparbanker mycket begränsathar förett utrymmenu
ytterligare förlagslånen. Dessutom finns anled-ökning detav
ning ifrågasätta förlagslån i alltför utsträckningatt storom
skall Detersätta kapital. relativt dyrbar finansie-äreget en
ringsform, måstedessutom amorteras.som

Omstruktureringen sparbankernas låneportfölj varitharav
mycket åren.snabbomfattande och de Fondkravet isenaste

balansomslutningen 1.88 1981, 2.llprocent procentav var
1982 och 2.36 1983.procent procent

Mäter kapitalutnyttjandet fondkrav i procentman som av
kapitalbasen exklusive förlagslån finner 9 sparbankerattman

kapitalutnyttjandehade över 80 1983l98l. hadeett procent
antalet sparbanker ökat till 22.

Ovanstående klar på mångaindikation det ärattger en
sparbanker slagit i taket kapitalbasen ochdet gällernärsom
kapitalutnyttjandet. En fortsatt påexpansion och konkurrens
lika villkor banker,med övriga och finansbolag, ställermed

på mångakrav sparbanker kapitalbasen.öka Genom deatt
begränsade möjligheterna öka kapitalbasen medatt egna
vinstmedel, inte minst efter till vinstdelnings-avsättning
skatt, krävs såledesdet tillskott kapital förexterna egetav

påsparbank godtagbart skallatt sätt kunna fullgöra sinett
samhällsnyttiga funktion.

Föreningens uppfattning vad ändrade på områdetreglerom
innehållabör

Föreningen förändrade regler rörande sparbanksattanser
möjlighet kapitaltäckningsbasenvidga i huvudsak böratt
innebära följande.

Tillskott kapital i sparbank skall kunna ske i syfteegetav att
expandera sparbankens verksamhet inteoch endast för att
upprätthålla sparbankens Tillskottenverksamhet. fåskall

såvälgöras fysisk juridisk däribland fjärdeav som person,
AP-fonden, kapitalsparfond och löntagarfond. Kapitaltillskot-

skall begränsning dels utgöra kapital, dels i sinten utan eget
helhet ingå i kapitaltäckningsbasen. Tillskotten skall vara
hårt bundna fåroch inte sägas den tillskjutitupp av som
kapitalet. Sparbanken skall få återbetaladäremot besluta
tillskott i analogi med vad gäller nedsättning aktieka-som av
pital i bankaktiebolag. Reglerna rörande bevis tillskottom

såbör utformade omsättning underlättas ochatt attvara en
marknad bevisenför kan upprätthållas. Avkastning på till-

utgåskott skall i form fast eller rörlig Räntan skallränta.av
fritt få bestämmas och kunna till marknadsläget.anpassas
Reglerna bevisrörande tillskott bör medge sparbankom stor
frihet beträffande bevisens utformning. Härigenom kan bevis,

standardiseradeär bl beträffande belopp och ränta,som a
användas, vilket befordrar väl fungerande andrahands-en
marknad. kanVidare beloppdet varje på såbevis lyder

bevisen kan spridas i sparbanksatt kundgrupper.avpassas

Innehav bevis kapitaltillskott till sparbank skallav om
medföra någon till inflytanderätt sådanenär ordningen
skulle strida de grundläggandemot principerna beträf-en av

jfrfande SpL.sparbank 1 S
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En marknad tillskottsbevisavseende bör kunna upprättas av
speciellt mellanhandsinstitut ändamåletförett t ettex-

tillskapat dotterbolag till Sparbankernas Bank.

begärda lagteknisktVl. Den kan genomförasförändringen genom
garantifondanknytning utbyggnad reglernatill cdi viss av om

Redan gällande innehåller regler innebärSpL att externasom
kapitaltillskott upprätthållaförtill sparbank kan göras att-
sparbanks ienligt kapitaltillskottenverksamhet och vilka-sin helhet får kapitaltäckningsbasen nämligeninräknas i -reglerna jfr SpL.garantifond och §5l6 26 Ränta,om som

utgåkan på tillskott till garantifond, utgör enligt SpL en
rörelseomkostnad -ehuru viss mån beroende på resultatet.i
Skattemässigt torde garantifondränta avdragsgillutgöra
driftkostnad. Det bör innehållethär inskjutas reglernaiatt

garantifond i banklagsutredningens förslag tillom spar-ny
bankslag överensstämmer med garanti-gällande reglernu om
fond.

Mot bakgrund det anförda enligt föreningensdet sigterav
uppfattning naturligt begärda lagtek-de förändringarnaatt
niskt genomförs erforderliga ändringar och tillägggenom av
till redan föreliggande regler garantifond.om

Avslutningsvis åter påpekasbör garantifond enligtatt nu
regler någotgällande föreligger iendast enstaka fall.

VII. Hemställan

Föreningen hemställer åberopandeunder det anförda attav
yrkade förändringar genomföres.snarast

Vlll. Förslag till lagtext m rn

Förslag till lagtext tillskottavseende till garantifond
bilagam rn - .

2. Förslag till ändringar och35 § l 36 lagSstav
1983:1092 med reglemente för allmänna pensionsfon-

-bilaga 2.den

1983-890Förslag till ändring3. 15 l lag§ stav om
allemanssparande bilaga-

Förslag till ändring i 19 aktiefondslagen4. § 2 st
1974:931 -bilaga .

1978:1424till5. Förslag ändring i 3 lagS aktiespar-om
-bilagafonder .

Stockholm den 198522 mars

SPARBANKSFÖRENINGEN

Sta Kauttmann
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Bilaga 6:1

Inledning

SOUl banklagsuuedningens 1984:28sparbankslagförslag till har i 8
Fonder och intagits angåendekap vinstdisposition regler blm rn a- -

Föreningengarantifond. 8 kap förslaget utgål § kan OChattanser
1-24ersättas §§ i föreningen föreslagenangiven,nedan lagtext.av av

Därefter skulle på framgårsätt nedan de regler upptagits 8 kapisom
2-5 banklagsutredningens§§ i förslag till sparbankslag följa. Slutligen
skulle 8 7kap § i förslaget delvis förändras på sätt nedan.anges

2. Förslag till lagtext

8 kap. garantifondinsatser,Om fonder och vinstdisposition m m.

Allmänna bestämmelser angående tillskott till garantifond

l 5

fårKapital tillskjutas sparbank särskilda garanti-insatser till garantifondgenom
fondinsatser. Garantifondsinsatser får tillskjutas med sammanlagt högst så stort
belopp reservfondens storlek.motsom svarar

För varje tillskott till garantlfond skall sparbankenutfärda garantifondbevis.

På garantifondsinsats utgår ränta enligt utfästelse sparbanken.av

Skall garantifond kunna nedsättas inlösen garantifondbevis skall förbe-genom av
håll härom intas i reglementet enligt 24

Garantifondbevis får dock inlösas månenbart i den sparbankensåterstående egna
fonder däri inbegripet vad enligt 3 kap 7 får jämställasS med fondersom egna- -

tillräckligaär för Lppfyllandet påkravet fonder enligt nämnda lagrum. lav egna
övrigt skall beträffande återbetalning gälla vad beslutas enligt förbehåll isom
reglementet.

2§

Beslut tillskott till garantifond fattas sparbanksstämma.om av

garantifondTillskott till Betalningenskall betalas med för garantifondbe-pengar.
får på garantifondbeviset lyder.vis understiga det belopp vilket
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andra stycket, skall detvillkor stridergarantifondbevis tecknas med motOm som
ändå betalas.nominella beloppet

3 5

fråga har rättbegränsningar iin föreskrifterI reglementet kan vem somtas omom
rättigheteröverlåtelse deförvärvagarantifond ellertillgöra tillskott genomatt

får införastillskott integarantifondbevis. För redan gjordaär förenade medsom
tillskottet gjordes.gälldebegränsningar än vad närsträngare som

föregående stycketföreskrifternagarantifondbevis i deti stridFörvärv motettav
ogiltiga.är

5U

vecka föreminsttill huvudmännensändasskalltillskotttill beslutFörslag enom
påskall läggas framFörslagetskall fattas.beslutvid vilkensparbanksstämmaden

skallpå sparbanksstämman ävenskall behandlasårsredovisningenOmstämman.
på stämman:framoch läggashållas tillgängligahandlingarföljande

sparbanks-anteckningmedförseddårsredovisningenavskrift den omsenasteav
avskrift revisions-vinst förlustbolagets ellerbeslut rörande samtstämmans av

år årsredovisningenförberättelsen det avser

betydelseväsentlighändelserredogörelse förundertecknadstyrelsen2. aven av
årsredovisningensavgivandevilka inträffat efter

yttrande redogörelsen.avgivet överrevisorernaett av

5 5

skallgarantifondtilltillskottBeslut ange:om

garantifond kan sketilltillskottvarmedbelopphögstadet

beträffande räntautgå villkor i övrigtskallN den ränta samtsom.

garantifondbevis kan sketeckningtid vilken3. den inom av

betalasskallgarantifondbevistecknadevilkenden tid inomlo.
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5. den beräkningsgrund, enligt vilken vid överteckning garantifondbevis skall
fördelas, föreskrift meddelas fördelningen skall bestämmasom att av
styrelsen

6. garantifondbevisens nominella belopp och det belopp skall betalas för varjesom
tecknat garantifondbevis.

Sparbanksstämma kan åt styrelsen fattauppdra beslut i hänseendendeatt som
stycket 2. och 6.i första lo.anges -

förbehåll enligt 3 skall gälla garantifondbevisen, skall däromOm § l erinranst
i emissionsbeslutet.intas

6 §

garantifondbevis ellerBeslut utfärdande redogörelse för det väsentligaom av en
innehållet i Post- Inrikes Tidningari beslutet skall kungöras och och dengenast
eller de ortstidningar styrelsen bestämmer.

75

attFör bindande skall teckning garantifondbevis påske teckningslistavara av som
innehåller beslutet utfärdande garantifondbevis. Avskrift de enligt 5om av av
framlagda handlingarna skall fogade hållas tillgängli-vid teckningslistan ellervara

på i listan.platsga som anges

förbehållSkall garantifondbevisen får enligtkunna inlösas teckning ske förrän 20
5 registrerats.

Om teckningen har skett strid paragraf eller garantifondbevisi dennamot ettom
har villkortecknats inte överens med de i emissionsbeslutetmed stämmersom
angivna villkoren, garantifondbevis ogiltig, förutsättningteckningen underär attav
ogiltigheten har anmälts bankinspektionen innan anmälan enligt l2 S harhos
registrerats.

85

När skall eller förordnarteckningen avslutas styrelsen den styrelsen inom sig
besluta tecknat härför. Ansestilldelning garantifondbevis till dem sigsomom av
därvid teckning garantifondbevis ogiltig, skall åtär den tecknat sig föratt av som
beviset härom. Garantifondbevisen styrelsensunderrättas skallgenast genom
försorg ofördröjligen i i 22den angivna förteckningen.Supptags



Bilaga 6106 SOU 1988:29

95

fårfordran hos sparbanken ske.på teckningskuld grund motKvittning avav

sparbankengarantigondbevis kanavseendepå belopptecknat avFordran
elleröverlåtas pantsättas.

betalatheltgarantifondbevis inte ärförvärvatöverlåtelse har somDen genomsom
anmält sitthanbetalningen, sedanföransvarigöverlåtarenmedtillsammansär

förteckningen.angivnainförande i 22 §för i dennamn

105

månad efter anmaningstyrelsentid, kangarantifondbevis i rättBetalas en
Anmaningen,betalningsskyldige.för denförverkatgarantifondbeviset somförklara

skergarantifondbeviset förverkat,kan förklarasimehålla meddelandeskall att
betalningsskyldiges äradressbrev, denrekommenderatanvändande omavgenom

fallbolaget, och ianmäld tillellervid teckningen annatangiven genomannars
kungörelse bestämmer.styrelsenortstidningari den eller de som

låtagarantifondbevis ogiltigt övertablivitförverkatStyrelsen kan innan annan
tecknade beloppet.för detbetalningsansvaretochbeviset

någonövertagitsoch integarantifondbevis förklarats förverkatOm annanavett
förverkats,garantifondbevisetvilkenskall förden,full betalning,erlagtsom

garantifondbevi-betalning förfemtedel fullförsparbankengentemot avsvara en
set.

115

månaderregistrering inomskall anmälas förgarantifondtilltillskottBeslut sexom
registrering föreligger:efter beslutet. Hinder mot

ochtecknadeskall för debetalassammanlagdabelopp.dethälften somom av
har inbetalats.garantifondbevisen,tilldelade

framgårvilketfrån auktoriserad revisor attföretes2. yttrande avom
iakttagits.

stycketi förstagjorts inom denbeslutet inteanmälan registreringHar avom
beslutlagakraftäganderegistreringsmyndighetenangivna tiden eller har genom

sådan anmälan eller registreringavskrivit vägrat är beslutet tillskott tillom
förfallet.garantifond
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Garantiiond skall bildad ökad förräneller registrering skett. Garantifonc-anses
bevis förklarats förverkade övertagitsoch bli: därmed ogiltiga. Desom av annan
utfärdade garantifondbevisen tillmedför rätt ränta enligt vad därom bestämts i
beslutet tillskott till Beslutet fårgarantiiond. dock innebära sådanom rättatt
inträder än för räkenskapsåret efter det under vilketsenare garantüondbevisen
skolat till fullo betalas.

l2§

De garantilondbevis har tecknats vid emissionen skall helt betalda inomsom vara
månader från registreringen emissionen. Senast månad efter utgångensex av en av

skalldenna tid sparbanken för registrering mångaanmäla hur de i detav
registrerade tillskottet till garantiiond ingående garantiiondbevisen har blivitsom
helt betalda. Anmälningen skall bestyrkas auktoriserad revisor.av en

Om det inte enligt första stycket har anmälts garantiiondbevisen har heltatt
betalats, skall bankinspektionen efter sparbankenshörande registrera garanti-att
fonden har ned med det sammanlagda nominellasatts beloppet betaldaav
garantiiondbevis. De garantifondbevis inte har betalats blir ogiltiga närsom
nedsättningen har registrerats.

Emissimsprospikt för tillskott till garantiiond

l3 5

När Sparbanktill vidare krets riktar inbjudan förvärva garantiiondbe-atten enen
sparbanken,vis 1 skall styrelsen särskild redogörelse förupprätta sparbankensen

emissionsprospektförhållanden enligt 11+ l8 Emissionsprospekt skall dock-
upprättas endast de belopp till kan,följd inbjudan kommaom summanav attsom av

uppgårbetalas till minst miljon kronor.en

5114

Emissiionsprospektetskall innehålla

balansräkningar avseendeutgången de räkenskapsåren, för vilkasenastetreav
årsredovisning och revisionsberättelse avgivitshar

2. resultaträkningar för räkenskapsår.dessatre
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3. ålegatuppgiftersammandrag de det sparbanken in iett att taav som
förvaltningsberättelserna räkenskapsåren.för de tre

Fyller framgårhandlingarna inte krav 7 kap. 9 femtede § stycket skall desom av
fullständigas i enlighet med bestämmelser.desa

Bestämmelserna i 7 kap. första skall tillämpas på2 S stycket andra meningen
emissionsprospektet.

Till redovisningen för räkenskapsåren enligt skallde första styckettre senaste
uppgifterna utlåninglämnas utvecklingen in- och likviditet.samtom av

Om sparbank moderföretag, skallär sparbankeni emissionsprospektet in koncernta
resultaträkningarna och koncernbalansräkningarna räkenskaps-för de tre senaste
åren. När redovisningshandlingarna och uppgifterandra för koncern in itasen
prospektet får uppgifter för sparbanken ide uppgifter dessamotsom svarar

utelämnas månhandlingar kan sakna väsentlig betydelse föri den de anses
fårDock sparbankens resultaträkning ochbedömningen aktier.sparbankensav

räkenskapsåret första inte ucelämnas.enligt stycketbalansräkning för det senaste

155

förhållanden och händelser tiden efter periodsådana hänför sig till denOm som
lämnas i emissions-§ angivna handlingarna skall upplysningomfattas i Hdeavsom

förhållandena sparbankensverksam--prospektet, viktiga för bedömningenärom av
betydelse förhändelserna väsentlighetsresultat ställning eller i övrigt äroch av

sparbanken.

åtta månader utgången detläggs fram efterOm emissionsprospektet änsenare av
årsredovisning revisionsberättelseräkenskapsåret, och harför vilketsenaste av

givits, delårsrapportinnehålla uppgifter motsvarandeskall emissionsprospektet
från utgången nämndaDessauppgifter skall tidenenligt 7 kap. 13och lll avse av

månader emissionsprospektetsräkenskapsår till tidigare föredag än treen
tillhandahållande.

16 5

l emissionsprospektet skall följande uppgifter nämligen:lämnas,

kortfattad historik sparbankenochöver dessverksamheten
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2. redogörelse för sparbankens ochen det finns dotterföretag, koncernensom
verksamhet för sparbankens del uppgiftersamt är betydelse försom av
bedömningen rörelsens karaktär och utvecklingav

3. redogörelse för kapitaltäckning enligt 3 kap. 7 ochen 5 dess betydelse för
Sparbanken

uppgifterk. sparbankens styrelseledamöter, revisorerom anställda ochsamt
delegater i ledande ställning.

l7§

Uppgifterna i emissionsprospektet enligt lb och 15 S första stycket och 16 S skall
granskas sparbankensrevisorer. Deras berättelseav över granskningen skall in itas
emissionsprospektet.

18 5

Emissionsprospektet skall tillhandahållas på de platser där teckning eller inköpsan-
mälan tas emot föredagar den dag dåsenast teckningtre eller inköp tidigast kan
ske. Vid tidens bestämmande skall inte söndagar, andra allmänna helgdagar,
lördagar, midsommarafton, nyårsaftonjulafton och räknas in.

Garantifondsbevis förteckning däröversamt rn m

19 §

För varje garantifondsinsats skall sparbankenutfärda garantifondsbevis.ett Det får
lämnas endast till denut är införd förteckning,i angiven i 22som och först när
beviset betalats tillskottet tillsamt garantifonden registrerats.

205

Garantifondbevis skall ställas till viss till innehavaren eller till vissman, ellerman
order och innehålla uppgift om:

sparbankensfirma

2. ordningsnummer för beviset
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nominella beloppgarantifondbevisets3.

utfärdandetförb. dagen

medförbeviset5. till räntaden rätt som

skall betalaspå vilket ränta6. det sätt

i 3föreskrifter §7. som avses

garantifondbevis.inlösenförbehåll enligt 2k 58. avom

får återgeNamnteckningarnastyrelsen.undertecknasskallGarantifondbeviset av
något liknande sätt.påellertryckning annatgenom

påskri:medförsesgarantifondbevis skall dettautbetalning vid inlösenNär görs av
utbetalningen.om

stalletmed dödning i för skagarantifondbevis sambandiEtt ut ett annat,gessom
innehålla uppgift detta.om

21 §

följer lag, i tillämpligdennafråga garantifondbevis gäller,l annat avomom
såvi11936:8l skuldebrevföreskrivs enklai lagen skuldebrevdelar vad omom

ställt löpande skuldebrev såvitt gäller bevis ställgäller bevis till viss ochman om
innehaeller Härvid dentill innehavaren eller till viss order. är somman
påskriisparbankensgarantifondbevis ställt viss eller och enligttill order somman

garantifondbeviset med enligt 13 S andrpå likställd denbeviset är ägare till som
Påskiftgällande.lag skuldebrevetstycket förmodas äga rätt göraatt psamma

garantifoncskall innehavaren styrker sitt förvärvbeviset göras endast avom
beviset.

225

Över styrelsersamtliga garantifondbevis och därav skallsparbankens ägare genom
nummerföljdGarantifondbevisen skall iförsorg föras förteckning. tas meen upp

Garantifondbevisets adre:garantifondbevis. ägaresuppgift den tecknatom som
innehålla uppgift storlekenskall Förteckningen skall även av ocomanges.

till tillskottet medför.tidpunkten för varje tillskott och den rätt räntaom som

Deneller kan ock:Förteckningen bestå betryggande lösblads- kortsystem.kan av
pådatabehandling eller liknande sätt.föras maskin för automatiskmed annat
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När någon visar utfärdat garantifondbevis enligt påett och eller något21 5upp
sätt styrker sitt förvärv ellerannat när ägare garantifondbevis elleren av annan

behörig någotanmäler förändring förhållandeni deperson har tagitsannan som upp
i förteckningen, skall anteckning ägaren eller förändringen föras in.om genast
Detta gäller endast hinder inte enligt 3 Dagenmöter för införandet skallom
anges.

Förteckningen skall hållas tillgänglig för och vill del pådentavar en som av
sparbankenshuvudkontor. Föres förteckningen med maskin för automatisk databa-
handling påeller liknande sätt skall i stället utskrift förteckningen påen av
begäran tillhandahållas på sparbankenshuvudkontor. Utskriften får inte äldrevara
än månader. Alla har rättsex ersättning förmot kostnadernaatt få sådanen
utskrift förteckningen eller del den.av av

235

ingår garantifondbevis i aktiefond enligt aktiefondslagen 1970:931,en skall i
stället för fondandelsägarna det fondbolag förvaltar fonden fondenssom samt
beteckning föras in i garantifondbevisen och i förteckningen.

Nedsättning garantifond och förvärv garantifondbevisav av egna

20 §

Skall garantifond kunna nedsättas inlösen garantifondbevis skallgenom iav
reglementet intas förbehåll härom. Förbehållet skall ordningen för inlösningenange
och inlösningsbeloppet eller grunderna för dessberäkning.

Ändras förbehållet i reglementet inlösen garantifondbevis får detom ändradeav
förbehållet endast garantifondbevisavse tecknas efter det ändringensom att
registrerats.

När det enligt förbehållet har blivit bestämt vissa garantifondbevisatt skall lösas
in, skall det anmälas för registreringgenast garantifondenatt sätts ned med
sammanlagda nominella beloppet dessagarantifondbevis. När registreringenav har
skett är garantifonden nedsatt.
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i banklagsut-i 8 kap 2-6 §§intagitsde reglerHärefter upptas som
iförändringarvederbörligamedsparbankslagförslag tillredningens

paragrafindelningen följande.enligt

fonderbestämmelserVinstdisposition övriga omsamt

euer,mån grundfonden2 § skall, i denSparbankens vinst255 om
handi förstagått förlorad,dennagarantifond bildats,en

vartillbelopp,tillsådan fond detanvändas uppbringaför att
uppgå.skallden

anspråk första stycketför det iivinsten inteVad tassom av
reservfond.ändamålet tillskall avsättasnämnda en

stycketanspråk i förstaför detvinsten inte iVad tassom av
gåvor till allmännyt-beslutafår dock sparbanksstämman om

tillmedändamål, hänsyndeteller jämförligatiga därmed om
och omstän-ändamålets ställningsparbankensbeskaffenhet,

sådanafår tillskäligt. Styrelsenidigheterna övrigt kan anses
tillhänsynändamål tillgångar medendast använda som

betydelse.ringasparbankens ställning är av

återbäringförbehåll3 S reglementetFinns det i265 ett avom
inte skesådan återbäringfårdeleller därav,grundfonden en

uppgår belopp,tillmån reservfondeni denän somannat
får återbäringinte hellergångertio grundfonden.motsvarar

återbetalatssådan bildats, inteså garantifond, därske, länge
skulle kunnaåterbäringen sparbanken inteeller upp-genom

på fonder.föreskrivna kravetfylla det i 3 kap 7 § egna

skallgarantifonden4 S ellergrundfonden275 Utfäst ränta
på rörelsen intetill följd detta vinstenbetalasinte ut, avom

garantifondenellerfå grundfondenskulle tillräcka att upp
påRäntanbeloppet.stycket angivnai förstatill det 25 §

utbetal-heller betalasgarantifonden skall inte ut, om genom
på rörelsen,skulle uppkomma attsådan förlustningen en

7 Suppfylla 3 kapdet iskulle kunnasparbanken inte
skallGrundfondsräntanpå fonder.föreskrivna kravet egna

skulleförlusttill följd dettanågot fall utbetalasinte i avom
uppkomma.

ansökan,efter5 S konkursförsatts iHar sparbank285 somen
återbetal-fattadesår från beslutdetgjorts inom attett om

grundfonden, äråterbäringellergarantifondenning avomav
påsåvitt borgenärernas rättinverkarbeslutet det utan ver-

skallsålunda stadgasvadPå på grundbeloppkan. det avsom
beräk-Räntanbetalas ränta.skallkonkursboet,erläggas till

1976:635 beloppetfrån dagdenräntelagenenligt 5 §nas
återbetalningoch med den dagtillbetalades sparbankenut av

och enligt 6 §skall skeeller återbäring till konkursboet
tiden därefter.räntelagen för

får§5och 266 § bestämmelserna i l295 Följer inte annat av
minskas, detintegarantifond och reservfondgrundfond, om

uppstått rörelsen.iinte förlustbehövs täckaför att somen

till lagförslag8 kap 7 §bestämmelse ersättaNedan angivna bör om
paragraf i 8 kap förslaget.sparbank och intas sistasom
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305 En Sparbank får förvärva bevis tillskott till garantifondom
eller grundfond i Sparbanken endast förutsättningar förom
återbetalning fond föreligger enligt l 24av § och 26
Sparbank får inte heller pant mottaga garantifond-som egna
bevis. Avtal i strid dessa förbud är ogiltiga.mot

Har sparbank tillstånd driva fondkommissionsrörelse,en att
får bankbolaget hinder bestämmelsenutan i förstaav styc-
ket, för underlätta sådan rörelse,att förvärva garanti-egnafondbevis. Anskaffningsvärdet det sammanlagda innehavetav

garantifondbevis får inteav egna vid något tillfälle överstiga
beloppett som mot tre detsvarar för bolagetprocent avhögsta tillåtna värdet enligt 16 § första stycket i fondkom-

missionslagen 1979:748.

Lämnas värdepapper säkerhet för kreditsom och ingår sommindre del blanden dessa även garantifondbevis i sparbanken,
utgör första stycket inte hinder för sparbanken att pantsomävenmotta de garantifondbevisen. Regeringenegna eller
efter regeringens bemyndigande bankinspektionen skall utfär-
da närmare föreskrifter vilka begränsningar iom dettasomfall skall gälla.

En juridisk i vilken sparbankperson eller tillsammansensam
med andra sparbanker har dominerande inflytandeett får inte
förvärva bevis tillskott till garantifondom eller grundfond
utgivet Sparbanken.av

Utan hinder vad föreskrivs i föregåendeav fårsom stycke
företag, ändamål kanvars till för bankvä-anses nyttavara
sendet eller allmänna,det efter tillstånd bankinspektionenavförvärva eller driva handel med garantifondbevis.
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1974:931Aktiefondslagen

aktiefondfondbolag får tillaktiefondslagenI § 2 stadgas19 attst
endast iförvärva 6. värdepapper.angivna-

Härtill bör fogas

7.garantifondbevis utfärdade sparbank.av

Bilaga 6:5

1978:428 aktiesparfonderLag om

fåraktiesparfondtillstadgasaktiesparfonderlag attl 3 1§ st om
1974:931,19 § aktiefondslagenenligtendast värdepapperförvärvas

frågadet ärvärdepapper3. vilkavidvarefter om.anges-

fogasHärtill bör

sparbank.utfärdadegarantifondbevis4. av
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Bilaga 7

Förteckning 1987-12-31 finansbolagenöverper
och deras aktiekapital, kapital ocheget
kapitalbas ’i.kkr
I kapitalbasen ingår förutom kapital, sådant kapital enligt före-eget som
skrifterna §i 7 fårFiL likställas med kapital vid beräkningeget av upp-
låningsrätten.

Uppgift kapitalbas har inte lämnats för finansbolag harom som gemen-
beräkning upplåningsrätten med finansbolag i koncernsam annatav samma

moderbolaget. Sådan uppgift har heller inte lämnats för finansbolag som-
registrerades finansbolag under december månad 1987. För här nämn-som
da finansbolag lämnas således endast uppgifter aktiekapital och egetom
kapital.

Uppgifterna frånhar hämtats bankinspektionens redovisningsavdelning.
Den inbördes ordningen mellan bolagen följer bankinspektionens förteck-
ning enligt §5 tredje stycket FiL.

I förteckningen saknas fyra bolag, avregistrerades omedelbart eftersom
årsskiftet 198788.

Firma Aktiekapital Eget kapital Kapitalbas
PKfinans AB 100000 135735 392 103
PKfactoring Aktiebolag 0006 8 929 46 191
Nyckelkonto AB 0001 2 890
PKpartner AB 500000 563051
AB Ostfinans 4 000 0014 0014
Industrifinans Aktiebolag IFAB 45 000 66 039 177059
Finans-SkandicAktiebolag 1500O 192 141 427 862
Aktiebolaget Vendax 45 463 90 960 100398
Nordic Hypoteks AB 5 00 6 103 7 039
Nordic Finans Aktiebolag, NOFAB 00011 14 558 14 764
Mobi-Nord LeasingAB 0001 1 000 0001
SvenskaFinans Aktiebolag SVEFINA 155000 194703 427 689
Kundkredit AB 10000 14 946 14946
SvenskaBåtfinans AB 50 92
AGRO Finans Aktiebolag 33 00 46 780 182960
GOTAFINANS AB 60 000 97 655 208 438
Pareto Finans AB 6 000 6 982
AML Aktiebolaget Merkantil Lantbruks-

finans 15000 18 173 38 289
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KapitalbaskapitalAktiekapital EgetFirma
4952600025ABKundfinansMerkantil

20 72600020ReleasingABMerkantil
8752500025LeasingABMerkantil

50 31223 53620 000ABVästñnans
1024010 000Kontraktsbelåning ABVästfinans

5050Finans ABFörsta
65 41756 78300045ABSparbankskort

15562153 9660005ABFondfinansPlaceringAktiv
122877 8170008AktiebolagFinansAhlsell

7221402000 11Finans ABSkaraborgsbankens
2451200060006Östgöta FinansaktiebolagEnskilda
744740910001Finans ABWermlandsbankens
438221910001UppsalaAB iFinansNordbanken
9791573833503ABFinansNordbanken
67922450210002ABMeliorfinans

1429221245410034ABKöpkort
494950ABKontoserviceDetaljhandelns

192408840004ABServiceBetalningsInternationellIPS
3191378922420 000VestosAktiebolagetFinans

7 00920310001CrestosAB
962570 211132100000VendorFinansAktiebolaget

82642 00Vendia FinansAB
17360KreditVendiaAB
351300ABFinansVendator
380300VendidadAB

6813411 3810010BokreditAktiebolaget
622 125580478250111ABFinansIndependent

19450ABServiceIndependent
20050ABCAR L.E.LEASE

15015050ABKonsumentkreditFinax
20550ABIndependent Invest
09840004ABKontraktsfinansIndependent
94100GCIL ABGrafisk Finans
5050ContractIndependent
5050Fordonskredit ABIndependent
5050ABLeasingIndependent
5050ABFordonsfinansIndependent

8081300300AktiebolagFinansAvista
15539150 82700036CartosFinansaktiebolaget

46311621 57300015VärdepappersaktiebolagCartos
99930004ABTeamfinansI S
5050Credit ABTema

00510001ABEneqvist Credit
5300001ABFinansTema

47714776 75750 00AktiebolagFinax Finans
7432600019Credit ABIndependent

831383130004Finans ABCapri
77420002ABServiceFinansFinax
297150ABLeasingFinax

77999 77910 000ABFinanceCorporateIndependent
1000010 00010 000ABFastighetsleasingIndependent

9797100Conto ABInter
88311883113 000AktiebolagInvestProgramator
86411450 75575041ABFinansor
454550ABFinansStockholms

65322403500 119FinansaktiebolagCopcoAtlas
4 8473 3515002GirokreditAktiebolaget
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kapital KapitalbasAktiekapital EgetFirma

22 51510 10 128050Ford Credit Aktiebolag
6 368200 4 671Opusfinans 1AB

20 20 58517 825 585FABEGE AktiebolagFinans
38 248 12108810945INFINA AB

Åkermanfinans 9029 971 2010000AB
3 981 5 9814 000RavemaFinans AB

Aktiebolaget l F SvenskKontrakts-
9939931 000diskontering

139572 00 2 157Fordonskredit ABInfina
957 9572 000 1 1Sörmlands Kredit ABMaskin

9612 000 1 961 1Björklunds Maskinkredit AB
000000000 1 1INFINA Väst Aktiebolag 1

000 1 00000 1INFINA Syd Aktiebolag 1
Öst 000000 000 11 1INFINA Aktiebolag

000000 00 11 1INFINA Nord Aktiebolag
000000 000 11 1REFINA Finans Aktiebolag

2 501 2 5011 200KB Leasing i Stockholm Aktiebolag
402200 476 172 8SBK Finans AB
135000 2 204 14Aktiebolag 2SvenskaRealkapital

3 210000 1 500Företagsstimulans lAktiebolaget
3 164000 1 415Falufinans 1Aktiebolag

87 45640 000 52 376SAAB-SCANIA Finansaktiebolag
17 0166 500 8 956Södertälje Bilkreditaktiebolag

221 307 53865 000 86Aktiebolaget Volvofinans
10 15510000Volvofinans ABKonto

2 000 2 000Volvofinans Marin AB
50 50BM Finans AB

006 1 006AB 1Volvofinans Leasing
067 1506715000 15Carcorp Förvaltnings Aktiebolag

200 255Volvofinans Kredit AB
50 50Prime Leasing AB

4 880996 4 880Banell AktiebolagFinans
910 17902020 000 35Nevi FinansAB

20 000 576 46 67821Saab-Ana Finans Aktiebolag
20 000 31 314 197855Ekonomiservice ABL E Lundberg

36310000 25 929 114Lundberg Finans ABL E
80 000 167007 167382HOFINABHolding Finans AB,

Wingesjö 50 21 237 21 237ByggnadsaktiebolagetKarlsson
12610000 60 678 61SvenskaYllekoncernen Aktiebolag

100 4 964ROFINA AB
50 56TEX Aktiekredit AB

163TEX Värdepapperskredit AB 1 163 1
00050 000 60 000 60FinansaktiebolagetBalans

000 49 500500 27Elefac Finans Aktiebolag 22
65050 1 650 1SevoniaFinans Aktiebolag

015 400 375Finans 54 811 66Aktiebolaget Nyckeln
74250 1Leasing AB Nyckeln
817DataleasingAB 20 000 1Nyckeln
162Bohus Leasing AB 100

000 5 165 12 291Finans Aktiebolag 5Hansa
gÄlvsborgs 100 83Leasing AB

500 535Nyckeln FlygleasingAB
595HCB 500 595Euro LeasingAktiebolag

95 175 369207Gamlestaden 55 000Förvaltningsaktiebolaget
Gamlestaden 000 1 499Kredit AB 1
Gamlestaden 100 848LeasingAB

3 065 3 697Gabbo 3 000Finans AB
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Eget kapital KapitalbasAktiekapitalFirma

10 3916 100 7 341AktiebolagFinroc
442 6 2562 000 2Finans ABLeaseroc
052 7 0527 022 7Octagon Finans AB

100 99 103Wallpax AB
005500 605 65 5Intrum-Finans Aktiebolag
526000 7 526 14Aktiebolag 6Andus Leasing

9 7612 000 2 519KreditkassaAB SvenskaLäkarnas
570 284 10240 000 43ABAdepten Finans

58 70740 350 41 782ABFortune Finans
114 33625 000 57 168Computer SystemsABIntegrated

898 29 9908 000 15Praktikerfinans Aktiebolag
107 10785710500 857Independent Finans ABBB

000 17 298 58 378Factoring AB 15Bonnier Bonnier Finans
978000 12978 1210GOTA ReversfinansAB
744000 607 11 1GOTA Aktieinvest AB
365000 827 256 11GOTA Privata Placeringar AB

LeasingBonnier Bonnier Finans
32 442000 20 10215Aktiebolag

060 20 06020 000 20GOTA KundFinans AB
692 23969272 000 89Telefinans Aktiebolag

57 92322 000 33 033Co AktiebolagMontagu
Öhman 880 5 880500 5Aktiebolag 1E. Jzor Finans

20310 203 2010000Kontotjänst Göteborg ABi
39350 393 11AB DahliaFinans
600000 000 71 1Nordic Finans ABFirst
937807 865 4Lidingö Leasing Aktiebolag
6250 49UREKO Finansförvaltning ABJ

002 20 78420 000 20SamsparAB
20 000 36 48316 500ObligentiaFinans AB

107122 154 000 4i ABAdams Finans Väst
903000 27 798 5115ABIkano Finans

3 674500 0741Finans och Service ABSträngnäs
6 468950 1 718H-Leasing Aktiebolag

627 1 627350 11Carrera Finans AB
626200 784 61 1Staden Kapital Invest

2 950520 2601Akire AB
84410000 12 274 14Finans ABResurs
699276 2275 1Finans ABErgu

472 8 0882 000 2TeboFinans Aktiebolaget
7749 774 9637FinansAB ICA Hakon

110 707000 60 90735Finans AktiebolagArapt
22050 110Förvaltnings ABArapt
299125 299Utvecklings ABArapt
89589551Tegelgrossisteni Vittinge AB
25612400 6 0826Kreditinstitutet ABArapt
312300 312Trading ABArapt

97 19460GLT Leasing AB
1 018999 1 018FinansAB Kronan

Finans Nord ABKronan
410810 2950 19Cominvest Finans AB
760773 7527 506 33Koopfinans Aktiebolag
000000 8470 000 84AktiebolagSJ Invest
2472 247 22 200LeasingFinans AB Parima
264502 152 500 2Förenade Finans AB
674494 1500SignalenAktiebolagetFinans

10 24410 244500Finans ABSmogen
848616 72 500 2Capital Pool ABICP International
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Firma Aktiekapital Eget kapital Kapitalbas
Kinnegrip AB 10000 10 923 10923
Malmfältens Finans AB 13 127 63 357 63 357
Mainab Finans AB 16670 40 345 61 528
JosefssonsLåneserviceAB 2505 6 640 8 412
AB SvenskaInvesteringsinstitutet 30 000 30 035 30 795
Wetlandia AB 2 651 2 652 2 765
Gyllenhammar PartnersFinansaktiebolag 50 000 68 870 69 303
Gylling SäljfinansAB 9 000 19707 38 786
Gylling Finans AB 50 50
AB Söderlund Bostadsrättsfinans 300 303 706
TN Finans och LeasingAktiebolag 107 503 503
Accresco Finans AB 3 000 2 966 5 541
Accresco lnteriörfinans AB 300 292
Accresco Finansauto AB 300 300
Accresco RefinansT Englund Arkitekt AB 50 99
Accresco Leasing AB 500 5 842
Accresco Bilfinans AB 200 200
Palpax Finans Aktiebolag 10000 7 535 07015
Palpax ServiceAB 3 000 2111 2111
Förvaltnings Aktiebolaget Kardia 2 000 2 003 4 086
Finans AB Kardia 3 050 3 045 3 045
Trienta Kredit AB 400 400 800
AB Finansieringar i Wermland

WESTFINAB 2 500 2 500 2 500
Storebrand Finans Aktiebolag 16 500 19 878 46 178
Injector LeasingAROL Aktiebolag 2 000 2 000 2 000
Farel Finans AB 3 000 3 040 3 040
AB All Factoring Dahlman C0 1 000 0191 1 353
Såbi Finans AB 0005 3725 7 372
Wänlund Finans Aktiebolag 00011 30311 30314
Aktiebolaget Arvid Svensson 5 000 36 917 36 917
SvenskaObligationskammaren AB 5 000 6 042 6 042
Finansaktiebolaget Rosenvik 10000 10 007 10297
FinanshusetLeasingAB 400 5291 3 058
Stenpiren Finans AB 20 000 20 020 20 020
AB L M EricssonFinans 34 400 51 436 52 180
SMA Finans AB 27 000 52 073 52 073
Tritos Finans Aktiebolag 100 12 351 12373
WestsamFactoring Aktiebolag 7 000 7 043 7 043
WestsamLeasingAktiebolag 6 000 6 109 1096
SveKre SverigeKrediter Finans AB 0015 15 003 70317
Corylus Finans AB 450 7 521 7 521
Stockholms BostadsrättskassaAB 2 00 2 736 3 571
Andelskredit Leasing Aktiebolag 50 276 278
Rådhuset Kredit AB 10000 9 716 69 432
AB Autofinans 10000 11 995 24 676
AB Probo 000176 348 246 679086
ELK Finans AB 2 400 2 495 3 490
Optimum Privatfinans AB 9 000 9 423 20 082
Optimum Finans AB 3 000 3 000 11 337
Pejling Finans AB 2 100 2 100 2 100
Finarbo Aktiebolag 10 100 9 967 18967
Finarbo Skånei AB 150 179 179
Tranemo LeasingAB 3 000 3 000 3 000
FinanshusetFörvaltaren Finans AB 10000 9 991 9 991
AB ScantrendFinans 1 000 0001 0004
Shell Leasing Aktiebolag 15000 70114 70114



Bilaga 7122 SOU 1988:29

KapitalbasEgetAktiekapital kapitalFirma
0504033 400 40 050ABABB Credit Finans

400 09021 640 5124AktiebolagB. Capital Finans
70910 709 13000 8CivicAB Finans
9213 921 34 000AktiebolagFinfack
983000 983 12 1Leasing ABLjungberg
023023 1000 1International RFL AB 1Privatkredit

5 7875 7874 200ABKundfinansSvenska
35 0025 0025 000Kullenberg Finans AB

000 1200000 65ABSparfinansSPAFIN
726 2 226300LeasingABFinansexpert

2 2 1782 000 161Faktab Finans AB
500500500AB BOFinans

25 40025 40025 000Transfina AB
Örebro 5 8085 808840AB 4i LänKommuninvest

197599 75910000Credit ABRank Xerox
104675 4112704ABPactor Invest

023023 1000 1lAktiebolagRakoma Leasing
0122 012 42 000ABPactor Leasing

10109823 37815000AktiebolagFöretagsfinans
43 7248 7247 000CMA ABFinans

47928000 28 4792Leasing ABMyran
3 132750 1 566FinansAB L A

000500500 1ABA.L.C.A.B. Finans
001 5 001000 55AktiebolagSwedenMusic Finans

00050 000 5040 000LeasingConsultJOW AB
505050ABFinansFastighetsbörsen

421421 42 000 4Engelhardt Co ABB.
192192 ll50 11Romira Aktiebolag

6 6616 6615 500Finans ABPersöner
616 2 616600 11ABFinsam Autolease

CapinovaKreditmarknadsaktiebolaget
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Bilaga 8

påplaceringarFörsäkringsbolagens
penningmarknaden

SkandiaFörsäkrings ABAnderson,förre finanschefen Knutav

försäkringsbolagensLivförsäkringsbolagen för 80 % totalaca avsvarar
fråge-hand uppmärksammamotiverat i förstaplaceringar. Det därförär att

vadså mycketplaceringar. Dettaställningarna kring deras mer som som
ocksåbetydande utsträckningplaceringar ilivförsäkringsbolagenssägs om

skadeförsäkringsbolagens.gäller för

Livförsäkringsbolagen

denplaceringsverksamhetlivförsäkringsbolagens ärGrundläggande för att
försäkringsavtalet har de över-Genomsker försäkringstagarnas intresse.i

bl. tillkapital. komderas Dettalåtit på förvaltabolaget bästa sättatt a.
framhöll denUtredningenförsäkringsutredning.årsstarkt uttryck i 1945 att

måste det placera-kapitalplaceringvidutslagsgivande synpunkten attvara
förenligmöjliga ränteavkastning, ärde giva denkapitalet skall största som

ocksåkritiserade tankenplacering. Utredningenmed kravet säker att
enskilda samhälle-ellerförsäkringsbolagen i sin kreditgivning skulle gynna

fördelaktiga villkor.liga intressen genom
inte hurmålsättningförraderna uttryckDe citerade angermenenger

på vilket sättöverlåter bolaget avgöramålet uppnås. Lagenskall att
medel skall kunnaförsäkringstagarnasavkastningmöjligastörsta upp-

nås.
beloppföreskrifter hur§ 9 finnsI försäkringsrörelselagen kap. 7 ettom

skallplacerat. Jagskulderna skallförsäkringstekniskademotsvarande vara
dettakonstateraendastpå föreskrifterinte in dessa attnärmare utan

angående placeringarnasnågra föreskrifterinnehållerskyddsnät inte
placeraförsäkringsbolagenhindrar intelängd. åsyftade föreskrifterNu att

på penningmarknaden.
föreskriften i för-sammanhangi dettalagbestämmelser börAv övriga

fårbestämmelsedenna§ Enligtsäkringsrörelselagen kap. 11 7 nämnas.
försäkringstekniskamotsvarande detillgångar tillgångark. pantsattas.
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skulderna till högre värde vad följer bestämmelsernaupptagas än isom av
bokföringslagen enligt följande: fårDe dock högst tilltas upp samma
värde i föregående balansräkningnärmast eller, värdehandlingensom om
anskaffats under räkenskapsåret, anskaffningsvärdet. Detta gäller endast

värdehandlingarna kan till värde, detta högreom avyttras ett motsvararsom
värde, vid tidpunkter får tillfredsställande med hänsyn detillsom anses
försäkringsutfästelser värdehandlingarna säkerställer. Om bestäm-som
melsen inte funnes skulle livförsäkringsbolag med lång portfölj vidett en
relativt betydande räntestegring tvingas till nedskrivningarsett kundesom
resultera i likvidationsplikt. Nu nämnda bestämmelse möjliggör för livför-
säkringsbolagen långagöra placeringar innebär ickeatt lagenattmen
ålägger bolagen sådana placeringargöra eller uttalar preferens föratt ens
dem.

Riksbanksregleringen har naturligtvis påverkat försäkringsbolagens pla-
ceringar vad gäller deras längd. Hur behandlas längre fram.

Då det i fortsättningen talas långakorta eller lån marknaderom resp.
den tid under vilken bunden.räntan äravses

Man brukar ofta försäkringsbolagensäga tradition placerar på denatt av
långa marknaden och underförstått hållade bör sig till den.attmenar - -

Att försäkringsbolagen placerat långt i det förgångna i betydandeär
utsträckning riktigt. Vi har emellertid inte här någonmedgöra elleratt mer
mindre väl motiverad tradition. Avgörande för placeringarnas längd har

varittvärtom vid placeringstillfållet rådande förhållanden på penning- och
kapitalmarknaderna.

Trettiotalet karakteriserades påöverskott placeringssökande kapital,av
hög sparkvot och låg inflation. Därav följde också ränteläget iatt stort sett
under hela årtiondet fallande. Det kom råda låntaga-utprägladattvar en

marknad. Räntevillkor och bindningstider för blev synnerligenräntanrens
förmånliga för låntagaren. I och för sig kanske det inte så lätt förvar
enskilda eller företag få lån eftersom långivarna blivit försiktigaatt genom
de förluster de gjort under kriserna i början 20- 30-talen. Menav resp. om

fick lån så fick det förmånliga villkor.man man
På den korta marknaden lågamycketräntorna eller i vissa fall ingavar

alls, på checkräkningskrediter. För uppnå bästa möjliga avkastningex. att
därför bolagen hänvisade till den långa marknaden och där villkorenvar var
i historiskt perspektiv oförmånliga försett försäkringsbolagen. Obligations-

lånen, löptider kunde 30 år,40ä konstruerades med k.vars vara ex. s.
dvs. årefter tio kunde låntagaren icke långivarensvansar, sägamen upp

lånet för räntereglering.
I detta läge strävade bolagen efter öka sin direktutlåning, där villkorenatt

regelmässigt tioårig ömsesidig bindning Någraräntan. bolag Thule,var av
Svenska Liv och Svea plus utomstående tomtstyckningsföretag bildadeett
Svenska Hypotekskredit AB, konkurrensen medavsett att tasom var upp
hypoteksinstituten. Vidare började inteckningslån till industrin, dvs.man ge

började konkurrera med bankerna. Tidigare hade försäkringsbolagenman
huvudsakligen på låninriktat sig till bostadsbyggandet och kommunerna.
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Under 40-talets förra hälft beredskapstiden sinsatte prägel påäven
kreditmarknaden med underbalanserad budget och stark propaganda för de
statliga obligationslånen.

Mot slutet 40-talet och början 50-talet ökade näringslivets efter-av av
frågan på kapital i samband med hjulen åter började Detatt blevsnurra.
därför tryck uppåt på detett efter kriget etablerade 3-procentsläget.

Nu möter emellertid lågräntedoktrinen, motiverad delsoss över-av
tygelsen höga skulleräntor framkallaatt lågkonjunktur, dels behoveten av

finansiera bostadsbyggandetatt påverka hyresnivån uppåt.utan att
Resultatet lågräntedoktrinen blev riksbankens regleringar kredit-av av

marknaden kom avskaffas först helt nyligen.att Det litetsom är histori-av
ironi riksbankens rekommendationer,attens överenskommelser med

bolagen under 50-, 60- och 70-talen i börjanetc. 80-talet legaliseradesav
samtidigt själva regleringen började skrotas.som

Det intressanta i detta sammanhang emellertidär riksbanksreglering-att
vilken skepnad de konserveradeänarna den strukturantog kredit-- -

marknaden haft under 30-talet. Det dess konstruktion obligationslånvar av
och räntedifferenser mellan olika instrument kom gälla underävenattsom
huvuddelen efterkrigstiden. Detta, hade helt andra allmän-av trots att
ekonomiska förutsättningar under efterkrigstiden underän 30-talet. 30-talet

låntagarnas marknad, vilket sin såsomprägel,var redansatte pånämnts,
lånevillkoren.

Av vad hittills kan möjligen få detsagts intrycket den kortaman att
marknaden varit ointressant för försäkringsbolagen före den boom i korta
placeringar vi under 80-talet. Det emellertidsett är inte riktigt.

På 30-talet lär det ha hänt livförsäkringsbolag tvingades hållaatt pengar
kort med mycket låg avkastning i avvaktan på finna placeringaratt som
motsvarade grundräntan, dvs. den liggerränta till grund för premiebe-som
räkningen. Försäkringsbolagens liksom för övrigt riksbankens problem un-
der 30-talet den alltför låga räntan. I augusti 1938 långaden obliga-var var
tionsräntan 2,5 %. På inititativ riksbanken utfärdade Svenskanere av
Försäkringsbolags Riksförbund i syfte motverka räntesänkningaratt en
rekommendation beträffande den lägsta för olikaränta placeringsslag bola-

borde offerera.gen
Något dylikt, eller mindre, tvång placera kort har naturligtattmer nog

inte funnits efter kriget. Den fråga bör ställas vilka behovär: harsom nu
bolagen arbeta på den kortaatt marknaden i syfte uppnå högsta möjligaatt
avkastning

För det första kan det finnas skäl likviditetshänsynatt kortagöraav rena
placeringar. Inbetalningarna till bolagen varierar tiden. Iblandöver sam-
manfaller de inte med utbetalningarna för rörelsen eller för beslutade
respektive planerade långtidsbundnastörre placeringar. Detta praktiska
motiv för korta placeringar har hitintills vad gäller livförsäkringsbolagen
varit begränsad betydelse, eftersom kapitalet varit ständigtav växande.

Det andra och viktigaste skälet till bolagen på den kortaatt opererar
marknaden återkommandeär förändringar räntenivån. Bedömer bola-av

påräntorna uppåtatt är väg bör de givetvis hållagen korta bindningstider.
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placering-motsvarandepåneråt bör sättOm ränteläget bedöms vågvara
marknaden.långapå denforcerasarna

arbetarförsäkringsbolagennågon nyhetickedetredanSom är attantytts
Även kapital-ochpenning-efterkrigstidensmarknaden.på den korta om

ränteförändringarskeddebetydande stelhetkarakteriseradesmarknad av
ofta.dock ganska

bolagenförutse sökteansåg sig kunnaränteförändringarDe mansom
riksbanks-Genommarknaden.kortajust denmöta att ageragenom

också.utnyttjadesoch detdet fannsbegränsatreglering utrymmet menvar
hållastigande kundeitroddeDå räntorna pengarnaatt manvarman

hypoteksinstituten,exempelvislåna dem kort tilllikvida manatt utgenom
underfalli varjekunde,skattkammarväxlar ochkunde köpa senareman

i banker.specialinlåningförmånligtinperioden,delen sätta pengarav
termin.sälja värdepapperOch kundeman

kapital,lånakundei fallandeDå trodde räntornaatt uppmanvarman
kundeManockså regleringar.svårt. hadeBankernavilket ibland dock var

säljerdärrepor, dvs. ettemellertid k.göra manarrangemangs. swapar
tilltidpunktviddet tillbakasamtidigt köpervärdepapper och senareen

på termin.värdepapperVidare kunde köpafastställd kurs. man
obligationsmarknaden,påfåmed dess placerareUnder regleringstiden

oregelbundna emis-banker, ochförsäkringsbolag ochegentligen endast
på and-obligationerhandla medmöjligheternasionsverksamhet attvar

sådan han-bolagenmindre drevbegränsade. Icke destorahandsmarknaden
handelspartner.del med bankerna som

långa.på Närdenlågpå marknaden regel lägreden korta änRäntan som
från ban-förelåg intresseobligation närmade sigförfallodagen för viss ett

kursifrågavarande obligation tillkernas sida förvärva mot-att somen
dekundeaffären fick invidkapital bolagensvarade den korta Deträntan.

iaffärernaofta skeddelånga marknaden. Mycketdenförränta bättre
återståendelångmedsig obligationerform där bolagen bytte tillbytenav

återstående löptidmed kortsäg år obligationerräntebindningstid 10 mot
såg år.mån. till 22 upp

måste bolagenbytesaffärerskisseradetillställningkunnaFör att ta nu
på såväl kortränteutvecklingensannolikabedömning dengöra somaven

sågårlånga affärer sägapå ochhur kortalång exempel attsikt. Detta är ett
i varandra.

mark-på någonägde inteberörtsaffärstransaktionerDe rumsom nu
förhandlingarföregicksVarje affärfanns icke.Några noteringarnad. av

påhandförstaibanker. Detregelmässigt ärfleramed eller motparter,en
kapitalmarknadenpå ochpenning-situationenden nuvarandedenna punkt

dettaifått instrumentfrån rådande. Vi hartidigareskiljer sig nya -
marknads-medcertifikatslagsstatsskuldväxlar och olikasammanhang: -

uppnå högs-strävandenförsäkringsbolagensunderlättarnoteringar attsom
beskrivits.situationeravkastning i demöjligata som ovan

mycketblivitharplaceringarframför allt kortaMarknaden för om-mer
påpå förändringarberoendeåren tidigare,defattande under änsenare
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såväl långivarsidan låntagarsidan.som
kreditmarknadensvenskadrag utvecklingen denEtt utmärkande i av

skuldför-år utsträckning ställerunder låntagarna i ökandeär utattsenare
påobligationerbindelser certifikat, förlagslån, avsedda omsättasatt

Ökandelångivare.låna direkt hos vissmarknaden i stället för att-
ökat.Tillgången värdepapper har därigenomsecuritisation.

Som följd de och de upprepade deval-statliga budgetunderskottenen av
lån-veringarna har vårt kraftigt. En radlikviditeten i samhälle ökat nya

har därför tillkommit. Industrin, kommuner fl. har i ökandegivare m.
utsträckning placerat likvida medel på värdepappersmarknaden.

påverkatlångivarsidan ömsesidigtlåntagarsidan och harUtvecklingen
långivarnaefterfrågan på placeringsmöjligheter harGenomvarandra. ökad

för den allmännai ökande utsträckning utställt skuldförbindelser omsätt-
ifrågavarandelåntagarnas instru-ningen intresse förvilket i sin ökattur

ment.
omfattning. Datateknikennaturligt ökat iMäklarverksamheten har nog

på underlättat handeln.har förbättrat marknaden ochinformationen
harsmidigheten i de instrumentenDet sagda medtillsammans nyanu

regleringstiden igjort försäkringsbolagen under stort settatt var en-som
också kunnat Ökapå handelspartnermarknaden med bankerna somsamma

sin aktivitet.
försäkringsbolagens korta placeringarBelysande för utvecklingen ärav

årenvad under 82-86.häntsom
Ur SCB:s löpande kvartalsstatistik har försäkringsbolagens innehav av

kassa, statsskuldväxlar och certifikat vid varje kvartals framtagits.slut Des-
tal har sedan i relation till bolagens totala placeringar. De nämndasattssa

tillgångarna i och för sig inte alla bolagens korta placeringar.representerar
Det kan förekomma kortfristig utlåning. Talen bör dock mycketex. ge en
god inte fullständig bild bolagensän aktivitet den korta mark-om av
naden.

Under periodens årförsta bedömningen ränteläget i stigande.attvar var
Vårt lands ekonomiska situation sådan räntestegringar skulle tvingaattvar

Ävensig fram. det tidvis rådde viss osäkerhet den mycket kortsikti-om om
utvecklingen räntenivån fâhyste den uppfattningen skulleräntornaga attav

falla inom år.säg ett
Efterfrågan på långtidsräntebundet kapital karakteriserades återhåll-av

samhet. De korta räntorna kom därför ligga högre långa.de Detänatt var
då naturligt bolagen i ökande utsträckning placerade nytillskotten iatt
värdepapper med kort, tidvis mycket kort, räntebindning. Detta storgav
handlingsfrihet bl. därför har väl fungerande värdepappers-atta. nu
marknader det lättgör att ettsom ur engagemang.

Under upplåningden granskade inte varitperioden har bolagens an-
märkningsvärt upplånadeshög då på 30 miljarder och1984 belopputom ett
återbetalades året. upplåningenunder ökade med iUnder perioden genom-
snitt 2,4 % den siffran allnytillkomna placeringsvolymen. I liggerav upp-
låning, sålunda lån, fastigheter.tidigare befintliga i nyköptaäven
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l samband med uppfattningen vårt nedåtränteläge påatt vägatt var
bredde sig under slutet 1984 och under 1985, började också bolagenut av
lämna den korta marknaden.

De strävanden bilden försäkringsbolagens placeringar under årensom av
82-86 uttryck för sålundaskiljer sig fråninte handlandet under tidigareger
epoker. Man har sökt optimera avkastningen utifrån den be-att egna
dömningen den kommande ränteutvecklingen och de förutsättningarav

efterfrågan på kreditersom gav.
l detta sammanhang bör det tillåtet reflexiongenerellgöraattvara en

angående principerna för försäkringsbolagens agerande kreditmarkna-
den.

Det har ofta försäkringsbolagen skall placera i värdepappersagts att med
lång räntebindningstid då ränteläget högt och iär korta då räntelä-papper

lågt. Detta låterär sig ochget såga naturligtvisär riktigt principsom men-
svårtillämpat. förstaI hand därför det kan svårtatt avgöra närattvara
ränteläget högt lågtär särskilt har detta varit fallet under detresp. senaste-
årtiondet, då inflationen och inflationsförväntningarna hade och har be-
tydande inverkan ränteläget. Därtill kommer den föregåendesom av-
redogörelsen framgått efterfrågesituationen lägger hinder i föratt vägen-

Ärden ideala principens tillämpning. ränteläget högt vill naturligtvis
låntagaren inte binda för längreräntan tid, vilket han däremot dågärna gör
ränteläget lågt.är

Utvecklingen under de 2 3 årenå vad gäller sparandet i samhälletsenaste
har föranlett livförsäkringsbolagen lägga delvis påaspekter sinaatt nya
placeringar.

I ökande utsträckning har sparandet under år institutionaliserats.senare
Anledningen till detta skall inte här analyseras.närmare Vissa faktorer som
sannolikt bidragit till denna utveckling bör dock nämnas.

Sålunda har skattereglerna inte minst de olika sparstimulerande åt--
gärder införts bidragit till den ökande institutionaliseringensom av-
sparandet. De kollektiva sparformer långunder tid påvuxit framsom
avtalsområdet ocksåtorde ha bidragit till berörda utveckling. Dennu
ökande komplexiteten marknaderna instrument, frekventa för-av nya-
ändringar i marknadsräntorna kan också tänkas öka allmänhetensm. m. -
benägenhet överlåta institutioner med specialistkunskaperatt förvaltaatt
dess kapital.

Det ökande institutionella sparandet på någotickeär specifikt försätt
vårt land. Utvecklingen densamma i allaär andra länder med utvecklat
kreditväsen.

Strävan hos de olika institutioner funnits vuxit fram draär attsom resp.
till sig själv så del det totala individuella sparandetstor möjligt.av som
Konkurrensen sparandet mellan de olika instituten har skärpts, där-om
ibland mellan livförsäkringsbolagen inbördes. Det enda på vilket in-sätt
stitutionerna kan konkurrera med varandra visaär goda resultatatt upp av
sin placeringsverksamhet.

Att vilken tvåavgöra eller flera olika portföljer i livför-sammansattaav
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säkringsbolag sikt den bästa avkastningen förutsätter attsom vetger man
den framtida ränteutvecklingen. Och det inte,gör kanävenman om man

sig ha väl grundad uppfattning densamma. Däremot kantro de olikaen om
bolagen visa resultatet det årets årens avkastning.senasteupp av

Det emellertid förenat svårigheterär med finna metoder för rättvisan-att
de jämförelser mellan olika försäkringsbolag, avseende årsvisstett av-
kastningsresultat. Att därvid direkt använda affärsbokföringens siffror vore

olika skäl inte riktigt. Bokföringsvärdena kan nedskrivna iav ex. vara
olika utsträckning. Vidare, den i affärsbokföringen på året belöpandestor
avkastningen innefattar endast den direkta avkastningen, icke den verk-
liga effektiva avkastningen obligationsplacering.av ex. en

Försäkringsbolagen har i stället valt lämna uppgift totalavkast-att om
ningen för varje räkenskapsår.

Med totalavkastningen uttryckt i den året be-procent avser man
löpande direkta avkastningen med tillägg för värdeförändringen port-av
följen dividerad med portföljens marknadsvärden åretsvid ingång.

I syfte få jämförelsen så rättvis möjligt har bolagen utarbetatatt som en
rekommendation hur totalavkastningen skall räknas harManut.om
uppställt följande formel Tför totalavkastningen i procent.

D+VT ———————————x1oo
N.l2MVI+2 2

D direktavkastningen från obligationer lån,räntan och utdel-av
frånningar aktier frånöverskottet fastighetsrörelsen, dvs.samt

hyrorna minskade med driftskostnaderna.
V värdeförändringen åretunder samtliga placeringstillgångar,av

dvs. aktier, lånobligationer, och fastigheter.
MVI kapitalets marknadsvärde åretsvid början.
N nytillkommet kapital under året.

De värderingsregler sig i huvudsak följande:ärenat omman

Obligationer: Marknadsvärden.
Lån: Diskontering motsvarande utlånings-efter aktuellräntaen

ifrågavaran-för respektive utlåningsslag tillämpadränta av
de bolag.

Aktier och
konvertibla
skuldebrev: Marknadsvärden.
Fastigheter: definierat det pris sannolikt kanMarknadsvärde, somsom

erhållas försäljning på fri fastighetsmarknadvid peren
ellerbokslutstillfälle. Marknadsvärdet fastställes av egen

specialistkunskaperfastighetsvärderingsman medextern
områdetinom fastighetsvärdering.

Avkastningsresultatet på tillgångsslagenspecificeras de olika i verksamhets-
berättelsen.
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redovisningssystem innebär be-Detta värdeförändringar kanatt ettge
tydande i totalavkastningsprocenten, vilket varit deutslag fallet under se-

åren, främst grund värdeförändringar avseende aktier ochnaste av
på-fastigheter. värdeförändringar fast förräntade placeringarMen även av

ifrågavarandeverkar procenttal. I vilken utsträckning beror på respektive
portföljs sammansättning. Ju längre räntebindningstiden för viss portföljen

lån tillgångarobligationer, och liknande desto blir utslaget iär, störreav
totalavkastningsprocenten.

års påanvända avkastningsresultat framräknat förAtt angivet sättett nu
uthålliga på finansområdetbedömning bolagens konkurrenssituation kanav

ocksåvilseledande, vilket bolagen framhåller. Tillfälligheter kan ha envara
på årssiffroralltför inverkan siffrorna. Möjligen kan seriestor geen av

Återbäringsräntanifrågavarandesäkrare underlag för bedömning. för-är
utgångspunktmodligen bättre för jämförelser mellan bolagen därigenomen

den på grunderna föreskriver utjämnad. jämförel-Somär sättatt som
segrund har den brister. icke desamma för alladock Dels grundernaäven är
bolag, dels innehåller återbäringsräntan värdeförändringar kanäven som
förrycka jämförelser.

Vad i detta sammanhang intresse den skärpta konkurren-är är attsom av
förkortas. förmoda pla-medför placeringsperspektivet Man kanatt attsen

på åretsintresse i betydande utsträckning inriktat det aktuellaärcerarnas
påverka ochresultat. Detta kan livförsäkringsbolagens val mellan kort

lång på vidplacering olika Om den k. avkastningskurvansätt. ettex. s.
dengivet tillfälle negativ lutning, dvs den korta ligger högrehar räntan än

långa, skildradekan benägenheten välja placering med den härkortatt
långsiktigkonkurrenssituationen öka, bedömningtrots ettatt geren mera

resultat.annat
terminsmark-Vidare, i 1986 tillkom standardiserad options- ochenmars

på ökandenad. Försäkringsbolagen har kommit in den marknaden iäven
delutsträckning den totala omfattningen för försäkringsbolagensäven om

intresse för marknaden emel-begränsad. Bolagens accentuerassynes vara
lertid årsresultat.inriktningen visa braatt ettav upp

Genom förvärva möjlighetköp- säljoptioner har bolagen attatt resp.
förbättra årsresultatet med Totalavkast-i samband ändringar i ränteläget.
ningsprocenten påverkas positivt lyckas i sin bedömning ränteut-om man av

premievecklingen. Samtidigt förlustrisken begränsad till den avgiftärsom
betalar för förvärvet köp- säljoptionema.man av resp.

också möjlig-Genom själv ställa köp- säljoptioner bolagenharatt ut resp.
dåhet förbättra totalavkastningsprocenten. inkomst denBolagens äratt

emellertidavgift får för de utställda optionerna. Förlustrisken ärman
situationbetydligt vid förvärv optioner. Bolagen bär i dennastörre än av

får för.hela risken ränteförändring risktagande betaltett somav en man-
rik-därigenom förbättras, förutsatt bedömningenAvkastningen kan äratt

tig.
Försäkringsbolagen försäkrings-torde lämpade driva dylikattvara en

dockrörelse. En kontroll och uppföljning riskexponeringen ärnoggrann av
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nödvändig. Hur instruktion för medarbetarna på finansavdelningarnaen
skall utformas beroendeär det enskilda bolagets placeringssituation,
varför generella instruktioner svårligen låter sig utarbetas.

Kreditmarknadens funktion förmedlaär sparkapital tillatt investeringar
Options- och terminsmarknadernaetc. underlättar detta riskernaattgenom

gjord placering i obligationer i vissav utsträckningen kan skyddas på
nämnda marknader. Dessa marknader bör därför kunna verka positivt för
den längre obligationsmarknaden. Den utgör komplement till and-ett
rahandsmarknaden.

Den berörda tendensen till förkortat placeringsperspektivnu kan emel-
lertid motverkas andra faktorer.av

För det första, den k. avkastningskurvan positiv lutning,om antars. en
dvs. avkastningen på obligationer med längre bindningstiderom högreär än
avkastningen på värdehandlingar med kortare bindningstid, ökar benägen-
heten välja det längre alternativet.att Om därtill inflationen bedöms bli
lägre skulle tendens till längre placeringar förstärkas.en

För det andra, och grundläggande, kundförhållandetär långsiktigt. Ut-
ifrån detta förhållande måste livförsäkringsbolagett efter på siktsträva att
hålla så hög avkastning möjligt vill bevaraen kundkretsenssom om man
förtroende. Det torde därför hos livförsäkringsbolagen finnas benägen-en
het gardera sig räntefall Ävenlångaatt placeringar.mot härvidlaggenom
kan konkurrensen mellan bolagen komma in i bilden utifrånmen nu en

aspekt. Om bolag har kort portföljannan ochett lång kanetten annat en
det uppstå betydande olikheter i den framtida ränteavkastningen till följd av
ränteförändringar. Det föreligger därför alltid viss tendens följaatten
John. Det visserligenär inte säkert troligt det blir bolaget med deattmen
längre placeringarna blir ledande.som

Skadeförsäkringsbolagen

Skadeförsäkringsbolagens placeringssituation skiljer sig från livförsäkrings-
bolagens i främst två avseenden.

Rörelseresultatet i skadeförsäkringsrörelsen erfarenhetsmässigtär under-
kastat svängningar. Dels inträffarstora storskador ojämnt, dels förekom-

trendmässiga förändringar i skaderesultatet. Betalningsberedskapenmer
måste därför i skadeförsäkringsbolagstörre i livförsäkrings-ett änvara ett
bolag.

Vidare, för skadeförsäkringsbolag gäller bokföringslagensett bestämmel-
lägsta värdets princip vid värdesättning tillgångarna med det iser om av -

detta sammanhang betydelselösa undantaget viss mindre del rörel-att av-
behandlas livförsäkringsrörelse.sätt Lägsta värdetssen samma som

princip medför åtföljanderäntestegring med kursfallatt fast för-en av
räntade tillgångar kan, därest räntestegringen svår be-är utgörastor, en
lastning för bolaget.

De redovisade förhållandena skadeförsäkringsbolaggör börnu att ett
placera med kortare perspektiv vad livförsäkringsbolagän kanett göra.
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penningmark-påplaceraskadeförsakringsbolagen atthosBenägenheten
livförsäkringsbolag.hosän ettdärför störreblirnaden

Sammanfattning
vä-penningmarknaden ärplacerabenägenhet attFörsäkringsbolagens

kapital-ochpenning-påsituationenaktuelladenfunktionsentligen aven
ränteutvecklingen.framtidadenbedömningbolagensoch avmarknaderna

mellankonkurrensengrundpåförsäkringsbolagen avår harUnder senare
tendensökad attvisshaftsparinstitutandramed enochinbördesbolagen

ocksåemellertidhartendensdennamotverkarFaktorerkort.placera som
redovisats.

1982-1986placeringar Mkr.Riksbolagens korta

Mkr
20.000 -l 19.207

15.000 -

10.000-

135i185i 198419331932
392,14,36,54,8 9,1 4,4 9,9 5,24,2 5,4

2,3 2,05,06,0 8,9 7,2 4,48,410,45,1
Innehav i totala placeringarprocent av

Kommentar:
certifikatbank,kassa,innehavriksbolagenslinjenDen heldragna avanger

varjevidmilj. kr.istatsskuldsväxlarföretagbank, ochkommun samt
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kvartals utgång. De ofyllda staplarna ökningen och de fyllda minsk-anger
ningen nämnda tillgångar varje kvartal. Skillnaden mellan staplarna skallav

förändringen i den heldragna linjen.motsvara Detta emellertidstämmer
inte exakt beroende på statistiken innehavet grundar sig påöver nominel-att

belopp medan förändringar i innehavet kontant belopp. Underanger
diagrammet redovisas den procentuella andelen innehav nämnda till-av
gångar i de totala placeringarna. Eftersom aktier i statistikenprocent ärav

till nominella värden blir det angivna någotupptagna procenttalet för högt.
Källa: SCB:s kvartalsstatistik, producerad Försäkringsinspektionenav
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Översyn kreditmarknadens strukturav

Dir. 1983:38

Beslut vid regeringssammanträde 1983-05-05

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Feldt, anför.

Likviditetstillväxtens återverkningarinstitutionella

Finansinstitutens verksamhet förändras kontinuerligt både med avseen-
de på inriktning och fonner. En sådan successiv utveckling naturligär ochen
nödvändig anpassning förändringartill i samhällsekonomin. Oftast har den
kunnat ske inom för den befintliga lagstiftningen eller efter mindreramen
justeringar institutens rörelseregler.av

Under de åren har emellertid finansinstitutens verksamhetsbeting-senaste
elser förändrats på genomgripande med snabb tillväxtsättett kreditmark-av
naden utanför banksystemet. Viktiga förklaringsfaktorer tekniskaär inno-
vationer, ökad specialisering bland olika kreditinstitut ochtyper deävenav
kreditpolitiska instrumentens inriktning på bankerna. En liknande utveck-

återfinnsling mångai länder, den har i Sverige förstärkts till följd demen av
ökande obalanserna i samhällsekonomin.

De förändringarna i de olikastora samhällssektorernas finansiella
sparande har framför allt inneburit väldig ökning budgetun-statensen av
derskott och ansvällning företagssektorns finansiella överskotten av
samtidigt den svenska ekonomin totalt uppvisat sparandebristsom sett en

tagit sig uttryck i betydande underskott i bytesbalansen.som ett När
skillnaderna i de olika sektorernas sparande skall överbryggas genom
överföring finansiella mellan och underskottssektoreröver- skerav resurser

snabb tillväxt i kreditmarknadens omslutning.en
De problem denna likviditetstillväxt skapar för kreditpolitiken harsom

ofta belysts och diskuterats. Mindre uppmärksamhet har däremot detägnats
förhållandet likviditetstillskotten kraftigt påverkaratt omfattningen och
inriktningen finansinstitutens verksamhet. Dessa institutionella återverk-av
ningar har utlöst spänningar mellan olika finansinstitutgrupper av som
tidigare bara i begränsad utsträckning konkurrera inbördes. Tendenserna
till upplösning hittills vedertagna mellangränser olika institutgruppersav



SOU 1988:299Bilaga136

deltillurskiljas, förklaras attsålunda kanverksamhetsområden stor avsom
dentillmed hänsynutformadlagstiftningen inte ärden befintliga nya

kreditmarknaden.situationen

rörelsereglerFinansinstitutens

regleradstriktrelativtrörelsebankinstitutens är genomDe svenska
1955:416lagenbankrörelse,1955:183lagen ombanklagarna om-

ochjordbrukskasserörelsen1956:216lagen genomsparbanker och om -
kreditpolitiska1974:922lagenlagstiftningen,kreditpolitiskaden om

medel.
svenskägda affärs-baradrivasriksbanken,får,Bankrörelse avutom av

saknarUtländska intressenterföreningsbanker.ochsparbankerbanker,
fårUtländska bankerbankverksamhet här.bedrivasåledes möjlighet att

driva bankrörel-Förrepresentationskontor.tillståndefterdock upprätta att
bankrörelseMedgodkännande.tillstånd oktroj ellerkrävs det särskiltse

fråningår inlåningdeti vilkenverksamhetlagstiftningenenligtavses
banker. Bankernaanvändsallmäntsådana räkningarallmänheten avsom

står sambandiverksamhetutlåningfår ochbedriva in- samt somannan
principbegränsad. De iegendomförvärva ärärdärmed. Bankernas rätt att

från aktieförvärvsförbudetundantagaktier. Deförbjudna förvärva somatt
ändamål kandotterbolagaktierna iförvärvfinns gäller bl.a. ansesvarsav

sålunda kunnatBankerna hardet allmänna.bankväsendet ellernyttigt för
i utlan-kreditinstitutoch olika slagsfinansbolag i Sverigeetablera egna

det.
deplaceringar bestämsutlåning och övrigabankernasEn förgräns av

såledesbank skall förEngäller för bankerna.kapitaltäckningsregler attsom
fårKrediterbelopp.kapital till visst lägstainsättarna haskydda egetett

egendom ellerfast eller lösbetryggande säkerhet ibeviljas endast motmot en
kreditblancokrediter. dvs.får lämnasomfattningborgen. l viss utan

tillfram förslag1976:04 har nyligen lagtFiBanklagsutredningensäkerhet.
Även särskildaandra1982:3.Ds Esäkerhetskravetändring det formellaav

de reglersärskild betydelsekreditgivningen. ärför Avrestriktioner gäller
får inteEn banklöptiden för krediter.hand ochkreditergäller för ensom

fården inte självpå sådana affärer göra.förbehålla sig andel i vinsten som
får intefår den i övrigtbanken innehaaktierBortsett från utdelning som

stårsjälv får bedriva. Bankernainteverksamhet denbereda sig vinst som
bankinspektionen.under tillsyn av

förbestämmelserlagstiftningen kankreditpolitiskadenMed stöd av
prioriteradeandelen s.k.utlåningstillväxten,meddelas bl.a.bankerna om

räntevillkoren.placeringar och
mindreverksamheten betydligtbankernaandra finansinstitut ärFör än

ingående reglerad.
åt olikasigdriva bankrörelse ägnaraktiebolagFinansbolag är utan attsom

factoringochform leasingfinansiering ioch samtkreditgivningslag avav
på detillämpligfinansbolagl980:2därmed. Lagen ärsambandservice i om

nettovärdetbolag däroch debolagenbankägdadelvishelt eller av
krävs detdriva finansbolagmilj. kr. Föruppgår till minst tiotillgångarna att
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inget tillstånd. i förteckning hos bankinspek-Finansbolagen registreras en
tionen har godkänna bolagsordningen. Finansbolagen skall haatt egetsom

upplåning.kapital förhållande tilltill visst lägsta belopp i sin Därutöver finns
inga utlåningregler för finansbolagens upp-eller eller finansierings-närmare
verksamheten i övrigt. För de bankägda finansbolagen dock flera deanses av
för bankerna gällande finansbolag stårreglerna tillämpliga. Alla under
bankinspektionens tillsyn.

bestämmelserna i lagen kreditpolitiska medel endast reglernaAv ärom om
utlåningsreglering och emissionskontroll på finansbolag.tillämpliga

Fondkommissionsbolagens verksamhet handel med värdepapper föravser
andras fondkommissionslagenräkning. Verksamheten regleras i 1979:748.

fårFör underlätta verksamheten fondkommissionsbolagen sambandiatt
med denna lämna kredit säkerhet i börsnoterade och vissamot papper
villkor klienters medel, inom viss köpa och sälja värdepapperta emot en ram
för räkning och medverka till emissioner lämna garanti ellerattegen genom

ocksåskall ha kapitalFondkommissionsbolagen till visstsätt. egetannat
förhållandebetryggande i till bolagets placeringar ochlägsta belopp ärsom

ingått. sådanaEn del restriktionerbolaget hartill garantiförbindelser som
också fondkommissionsbo-kreditgivning gäller förbankernasgäller försom

kreditpolitisk fondkommis-beträffar regleringlagens verksamhet. Vad är
finansinstitut i lagen kreditpolitiskasionsbolagen inte som avses om

medel.
ändamål lånerörelsetill driva ochKreditaktiebolag bolag harär attsom

andramedel obligationer ellerlåna erforderliga att utgenom geupp
ingårverksamhet det inte bankrörelse. Enligt lageni varsmasspapper men

bolagsordningen godkännas regering-kreditaktiebolag skall1963176 avom
kreditaktiebolagen finns bestämmelserförbolagsordningarnaI somen.

utlå-upplåningsrätt. Förekommande kreditaktiebolagsbegränsar bolagens
frånsyften det allmännas synpunkt angeläg-ningsverksamhet tjänar ärsom

småinvesteringar i och medelstora företagsåsom bostäder,byggande avna,
kreditpolitiska medel kan förord-Enligt lagenexportfinansiering.samt om

räntereglering kreditaktiebolagen.emissionskontroll ochnande avseom
försäkringsrörelselagenverksamhet iFörsäkringsbolagens regleras

får driva rörelse försäkringsrö-1982:713. i princip inteBolagen änannan
ingå sådan verksamhetI försäkringsrörelsen ärrelse. ensomanses

i första hand kapitalförvalt-förutsättning för bolagens risktäckningsrörelse,
förfrån det finns garantierning. Undantag lagens huvudregel förutsätter att

Försäkringsbola-i försäkringstagarnas intresse.den andra rörelsen drivsatt
begränsad. För Iivförsäkringsbolagaktier i andra bolagäga ärrätt attgens

tillgångarna till del vad 80 % de s.k.gäller vidare motsvararatt stor som av
måstelivförsäkringarförsäkringstekniska skulderna för grundbundna vara

ocksåtillgångar. Livförsäkringsbolagenplacerade slag hari vissa angivna av
för huvuddelen skadeförsäk-fria fonder. För placeringen dessa och avav

värdehand-ringsbolagens placeringar inte reglerna placering i vissagäller om
i försäkringsrörelselagenlingar olika skyddsreglerDäremot attavserm.m.

ingångnaförmåga förpliktelser enligtbolagens fullgöra sinaatttrygga
soliditetsprincipen.försäkringsavtal

för försäkringsbolagenkreditpolitiska medel kanMed stöd lagen omav
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föreskrivas bl.a. hur andel bolagens placeringar skallstor s.k.av som avse
prioriterade tillgångar och vilka räntevillkor skall gälla.som

Sådana företag driver yrkesmässig finansieringsverksamhetsom men som
varken bank tillhör någonär eller de övriga nämnda institut ärtypernaav av
inte underkastade någon särskild kreditpolitisk eller reglering.annan

Till dessa räknas investmentbolag och förvaltningsbolag. Dessa kategorier
institut sysslar eller mindre renodlat med kanalisering riskkapital,av mer av

både aktieförvärv och vissa långivning. Investmentbolagenstypergenom av
och förvaltningsbolagens rörelse regleras inte någon speciallagstiftningav

särbehandlas i skattehänseende de uppfyller vissa kriterier. Pâmen om
tid har etablerats s.k. capital bolag. Dessa kan ha formenventuresenare av

investmentbolag eller förvaltningsbolag ocksåkan finansbolag.men vara
Förutom kanalisera riskkapital dessa institutgör aktiva insatseratt i de
företag där sig.man engagerar

Slutligen finns rad övriga finansinstitut, bostads- och konsument-t.ex.en
kooperationens sparkassor och privata institut såsom bankirfirmor med
huvudsaklig inriktning personlån.

Principer för finansinstitutens uppbyggnad

Det viktigt samhällsintresseär instituten påett kreditmarknadenatt har
förmåga snabbt sig till ändrade förhållandenatt och de besitteranpassa att
erforderlig kreativitet för olika kundkategoriersmöta skiftandeatt behov. l

dynamisk måsteekonomi därför finansinstitutens verksamhet befinna sig ien
ständig omvandling. De finansinstitutensvenska har också uppfyllt högt
ställda krav i dessa hänseenden. De årens utveckling kreditmark-senaste av
nadsstrukturen har emellertid jag framhållit inomägt försom rum ramen en
lagstiftning inte i allo anpassad tillär denna genomgripande föränd-som
ring.

En rad önskemål kan uppställas rörande strukturen finansinstitut ochav
deras verksamhet. sådanaExempel följande.är

lnsättarskydd: Risken förlora på insättningar skallatt pengar vara
ringa.
Ldntagarskydd: Risken för låntagare drabbas problematt attav genom
kreditgivare kommer i ekonomiska svårigheter eller missbrukar m
ställning skall liten.vara
Övrigt konsumentskydd: Risken för oegentligheter måste begränsas även
i samband med andra finansiella transaktioner insättningar lånän och
värdepappersaffärer, valutatransaktioner etc..
Effektivt tjänsteutbud: Institutens utbud tjänster skall avpassadeav vara

Ägarkapitalefter kundernas behov. och krediter med olika grader riskav
skall kunna tillhandahållas på marknaden.
Billig kredirförmedling: Det både kundintresseär och samhällsin-ett ett

kreditförmedlingen såsker till låg kostnadtresse att möjligt.som
Effektiv kreditallokering: Kreditströmmarna skall kanaliseras dit de bäst
behövs.
Effektiv kredit- och valutapolitik. Strukturen bör sådan denattvara
underlättar effektiv kredit- och valutapolitik.en
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Effektiv tillsyn: Strukturen bör sådan erforderlig tillsyn kan skeattvara
effektivt och enkelt.

De uppställda kraven delvis motstridiga. Exempelvis stårär kravet
insättarskydd låntagarskyddoch i motsatsställning till kravet effektivtett
tjänsteutbud som inkluderar behov riskkapital. Kravet på billigav
kreditförmedling kan tänkas stå i motsatsställning till kravet effektiv
kreditförmedling.

Utformningen rörelseregler för olika slags finansinstitut måste därförav
bli avvägning mellan olika Sådanaintressen. grundläggande regleren som
fastställs måstei förväntaslag ha bärkraft långunder tid. Samtidigt måste
lagstiftningen för flexibel anpassning förändradetillutrymmege en
verksamhetsbetingelser och utveckling tjänsteutbudet.av

Bl.a. följande principer för strukturen kreditmarknaden kan ansesvara
allmänt omfattade.

Ãgande och traditionell kreditgivning skall blandas. Motivet för detta är
behovet insättarskydd låntagarskyddoch enligt jagvad Försagt.av nyss
bankerna har detta länge ledandevarit princip. varför finansiellaen
insatser kunnat upphov till ägarinflytande förbjudna.ärettsom ge
Bankerna har endast fått dotterbolagäga vilkas verksamhet haft nära
anknytning till bankrörelsen. Samtidigt detär angeläget vissa institutatt
kan tillhandahålla riskkapital t.ex. investmentbolag. Det bör därför
finnas särskild finansinstitut med denna huvudsakliga uppgift.en grupp av
Kreditgivning med naturligt samband med ägarinsatserna bör då med-
ges.
Vissa verksamhet bör bedrivas isärskilda institut. Det gällertyper av t.ex.
försäkringsverksamhet detdär primära syftet skydda försäkrings-är att

Fondkommissionsverksamhet bör också bedrivas frånavskildtagarna.
finansiell verksamhet grund behovet skydda värdepap-attannan av

frånpersmarknaden störningar. långfristigaDen kreditgivningen gynnas
särskilda kreditpolitiska insatser och bör därför handhasgenom av

särskilda finansinstitut kreditaktiebolag och hypoteksinstitut.
Finansiell verksamhet kani övrigt behöva drivas olika former.i Motiv för

tillåta verksamhet i olika former kan det leder till effektivareatt attvara
tjänsteutbud och billigare kreditförmedling. Det har vidare värde i sigett

bankernainstitut erbjuder i praktiken helt riskfriatt typen av en
placeringsmöjlighet, medan institut t.ex. finansbolag ärtypen annan av
något riskbetonade, erbjuder högre Samtidigt detränta. ärmer men
tänkbart effektiv kreditallokering främjas banksystemetatt atten av
kompletteras med eller mindre specialinriktade institut.mer
Kreditsystemet måste skyddas från icke seriösa finansiellutövare av
verksamhet. Finansinstitut fåbör i princip driva verksamhet endast efter
särskild auktorisation. Ett besläktat, allmänt omfattat önskemål är att
ägarinflytandet i synnerhet bankaktiebolagen inte såöver koncentreras
långt liten bland i praktiken bestämmerägarnaatt överen grupp
verksamheten.
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strukturutredningBehovet enav

finnsjag inledningsvis har beskrivit inte längreI den utveckling som
uppräknade huvudprinciperna förför detillräckliga garantier att nu

upprätthållas. l förlängningenkreditmarknadens funktionssätt skall kunna
allmänhetens insyn i och överblick kreditmarkna-hotas samhällets och över

finansinstitut i juridiskt ellerden. snabb etablering harEn ägt rum merav
former.mindre oreglerade

finansbolagslagen innebärFrånvaron rörelseregler inärmare attav
tjänster ierbjuda finansiellafinansbolagen allt väsentligt kani samma

finansiella insatservaluta bankerna och dessutom ärsvensk göra somsom
bankanknutna finansbolagen kan vid sidanförbjudna för dessa. De icke av

företag erbjudalångivning förvärva andelar i ochsig attengagera genom
uppdelningDetta kan strida principenandra former riskkapital. mot omav

den potentiellt godalångivning De liberala reglerna ochoch ägarinsatser.av
har medfört snabb utvecklinglönsamheten finansiella verksamheti denna en

därigenometableringsreglerna för finansbolag harprodukter. De friaav nya
sådana bolag.också betydande ökning antaletresulterat i aven

initierat breddning verksam-Kreditmarknadsutvecklingen har även en av
fondkommissions-heten i finansinstitut. Det bl.a. vissaandra slag gällerav

kommit innefatta alltbolags och försäkringsbolags verksamhet att ettsom
försäljningaktivare deltagande på köp ochpenningmarknaden genom av

aktier ochkortfristiga skuldförbindelser. Inom för sin förvärvarätt attramen
fast ocksåegendom försäkringsbolag kommit placerzngarhar göraatt som

driftenleda till aktivt deltagande i främmande rörelse.kunna ett av ensynes
förvärvat kompletta industrianläggningarBl.a. har försäkringsbolag som

ifrågasättas placering[sådana fall kan mellan finansiellhyrts gränsenut. om
kan bli utsuddad.och industriell verksamhet

åotvivelaktigt skärpts mellan bankerna,Konkurrenssituationen har ena
å andra sidan. Bankerna har dock sedansidan. fristående finansinstitut,och

dotteraolag. Enengagerade finansbolagsmarknadenlänge varit genom
sådanaför medgivanden tillliberal praxis har gällt engagemmg. men

finansbolagensefter begränsa de bankägdabankinspektionen har strävat att
traditionell finansbolagsrörelse, dvs. factoring och leasngrörelse till m.m..

sig verksamhet liggerför motverka bankerna indirekt ägnaratt att som
därigenomrörelseregler. Bankägda finansbolag harutanför banklagarnas

fristående finansbolag.för sin verksamhet änsnävare gränser
också återverkningar sidanekonomisk-politiska vidUtvecklingen har av

föregående. En kraftig relativ ökning den andelde effekter jag berörti det av
undgåsker utanför banksystemet kan intekreditgivningen attav som

påverka penningpolitiken.
befaras de kravjag har redovisat kan stridaDen utveckling motnusom

på finansinstitut. Jag därför strukturfrågornabör ställas attansersom
måste utredas syfte rationellakreditmarknaden skyndsamt i skapaatt

sådana åtgärderfinansinstitut. Ju längrerörelseregler för skilda slag av
få ståndsvårare det bli till önskvärda korrigeringardröjer, desto torde att av

utvecklingen.
Till ledning förFör detta bör kommitté tillsättas.uppdrag närmareen

följande.kommitténs arbete vill jag anföra
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Riktlinjer för kommitténs arbete

Kommitténs arbetsområde bör i huvudsak begränsas sådanatill institut
upplåningfinansierar sin verksamhet hos allmänheten öppnasom genom

marknaden. Det innebär kommittén inte bör behandla sådana institutatt
vilka huvudsakligen skall kanalisera riskkapital och till delenstörsta
finansiera sin verksamhet ägarinsatser. lnvestmentbolagens ochgenom
förvaltningsbolagens alltsåverksamhet bör inte beröras. De s.k. venture
capitalbolagens verksamhet bör behandlas månendast i den de formenhar av
finansbolag. Inte heller bör specialinstitut bostads- eller konsumentkoo-som
perationens sparkassor behandlas kommittén.av

Den situationen kreditmarknaden karakteriseras i hög grad dennya av
obestämda bankernas åmellan verksamhet, sidan, ochgränsen övrigaena
finansinstituts. i finansbolagens, åsynnerhet andra sidan. För ytterligareatt
belysa gränsdragningsproblemet vill jag peka på följande.

Gränsdragningsproblemet

Banklagarna innehåller knappast några bestämmelser tvingar ban-som
kerna bedriva verksamhet.vissa angivna slag Sedan gammalt brukaratt av

åtminstoneemellertid bankrörelse uppvisa särdrag. verksamhetenItreanses
ingåskall inldning räkning från ocksåpå allmänheten, vilket kan antas

medföra bank har brett utbud vidatjänster och vänder sig tillatt etten av
kretsar såledesbland allmänheten. Banker traditionellt intesnitt ärav

påexklusivt inriktade företagskunder. Denna bredd i verksamheten hart.ex.
motiverat det starka insättarskyddet utmärker banklagstiftningen.som
Ägandel förutsattsbanker har i regel spritt. något förbud motav vara men
ägarkoncentration finns dock inte i banklagen.

Under år utvecklingen på kreditmarknadenhar medfört den s.k.attsenare
specialinlåningen vuxit starkt i betydelse finansieringskälla för banker-som

upplåningenspecialinlåningen, inklusive bankcertifikat. uppgår f.n.motna.
till 40 den inlåningen.omkring totala Denna utveckling innebärprocent av

den korta penningmarknaden depositioner imed spelaratt stora poster en
allt förroll bankerna liksom den för finansbolagen har dennastörre gör som
marknad huvudsaklig finansieringskälla.som

Tyngdpunkten i synnerhet de bankernas verksamhet orienterasstörreav
också finansinstitutalltmer näringslivet. Nyligen har beviljats oktrojmot ett

bank, varvid specialinriktning bankrörelse för förstasteget motsom av en
gången fullttagits eftersom bankens verksamhet bli exklusivtut. avses
fokuserad finansierasnäringslivet och i allt väsentligt specialinlå-genom
ning.

Någon klar skiljelinje mellan bankernas och finansbolagens verksamhet
finns framgått de skillnadernainte och praktiska reduceras i takt med attsom
också inlåningen får alltmer likartad karaktär penningmarknadsfinansie-av
ring bådaför institutsgrupperna.

Till kreditmarknaden hör ocksåden förändrade bilden jag redanav som
framhållit växande betydelse penningmarknadsoperationerden fått försom

finansbolag. framförandra institut banker och Det gäller allt fondkom-än
missionsbolag vid sidan sin ordinarie verksamhet värdepappers-som av som
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förmedlare bedriver allt aktivare handel för räkning i kortfristigaen egen
värdepapper och finansförvaltning. För fondkommissionsbolagenannan
kommer årdock fr.o.m. 1985 begränsningargälla i deras inneharättatt att
värdepapper i lager.eget

Slutligen finns den yrkesmässiga finansiella verksamhet bedrivs isom mer
oreglerade former.

Mot den skisserade bakgrunden huvudfrågorkan urskiljas:tre
Vilka finansinstitutslags vid sidan bankerna bör verksammaav vara
kreditmarknaden
Vilken verksamhet bör banker och andra slags institut bedriva ochtyp av
vilka skiljelinjer bör därvidlag upprätthållas institutenmellan
Vilka kvalitativa krav skall påställas institutens uppbyggnad och
verksamhet

Kommittén bör i första hand undersöka ändamålsenligtdet lösaär attom
gränsdragningsproblemen mellan olika slags institut inom förramen
nuvarande institutionella uppsättning. Om goda skäl skulle finnas för en

uppläggning, bör kommittén också inrättandeöverväga typerannan av nya
finansinstitut. s.k. merchant banks enligt utländska förebilder.t.ex.av

Vid överväganden gränsdragningen mellan institutsolika verksamhets-av
former bör kommittén kunna utgå från till delrörelsen skall kunnaatt en
sammanfalla och de olika kategorierna såledesinstitut kan konkurreraatt av
inbördes. Rörelsereglerna bör då utformas så månde i den det möjligtäratt

konkurrensneutrala i den tillämpningen.är praktiska
Bankerna fyller sedan gammalt den centrala funktionen kreditmark-

naden mångsidigasin verksamhet och bredd det gäller service tillnärgenom
hushåll. utgångspunktföretag och Kommittén bör bankernata attsom en

skall behålla denna position i framtiden och söka definiera begreppet
från utgångspunkten.bankrörelse den

framhållit möjligheterJag har f.n. föreligger yrkesmässigt bedrivaatt att
finansiell verksamhet i juridiskt helt oreglerade frånformer och insynutan
det allmänna. Kommittén bör yrkesmässig finansiell verksam-överväga om

få dåhet bör bedrivas i oreglerade former. Jag inte näringslivets medavser
sådanfleras likviditetsförvaltning endast bedrivsverksamhet medutan som

lånatsmedel från allmänheten. De regler kan visa behövassigsom upp som
övergripandekan införas i lag finansieringsverksamhet till vilken knytsomen

speciallagar olika slags instituts verksamhet eller, detta visar sigom om
lämpligare, i eller flera speciallagarna.enbart en av

övervägandenPenningpolitiska

påföregående har jag pekat relativ ökning delI det denatt en avav
kreditmarknaden ligger utanför banksystemet inte kan undgå haattsom

återverkningar. Kommittén börpenningpolitiska vid sina överväganden av
strukturfrågorna de ekonomisk-politiska effekterna olikabeakta och hur

påverkalösningar kan penningpolitikens styrmöjligheter. Däremotväntas
ingåbör det i kommitténs uppdrag föreslå andrainte ändringar i lagenatt om

kreditpolitiska medel eller i tillämpningen direktlagen följerän somav av
kommitténs förslag.

övergårJag till rörelsereglerna för olika kategorier institut.nu av



SOU 1988:29 Bilaga 9 143

Bankerna

Jag har begreppet banknämnt sedan gammalt brukaratt förknippas med
finansinstitut inte bara tillgodoser betydande del sitt finansierings-som en av
behov inlåning på frånräkning allmänheten också erbjudergenom utan
allmänheten brett sortiment tjänster. Vidare brukarett banker haav en
relativt vid ägarkrets.

Enligt min mening de nämnda kriterierna godtresynes vara en
utgångspunkt för avgöra finansinstitut skall oktrojatt ettom som
fullvärdig inlåningbank. på vanliga bankräkningar bör förbehållas sådana
banker. Kommittén bör bedöma uttryckliga regler bör införasom attom
inlåning detta slag också skall nödvändigt och betydande inslag iav ettvara

sådan banks verksamhet. såI fall skulle finansinstitut finansierasen som
enbart på penningmarknaden specialinlåning inte verksammagenom vara

fullvärdiga banker eventuellt s.k. merchant bankssom e.d.men som
Liknande överväganden beträffande inlåningsformerna aktualiserassom

vad gäller kravet på allsidig service till allmänheten. Används sålunda detta
kriterium på bankrörelse, kommer fullvärdigt bankinstitut fåsom inteett att
exklusivt inriktat på viss kundkrets, exempelvis på näringslivet.vara en

Som jag framhållit finns f.n. inga direkta bestämmelser ägarspridningom
på bankomrâdet. Frågan ägarspridning givetvis intresseär endastom av
beträffande bankaktiebolagen. Till antalet dominerar fysiska blandpersoner

tillägarna bankaktiebolagen, bland de bankernastörsta har juridiskamen
inflytande, i synnerhetett stort intressegemenskapenpersoner blandom

Ävenägarna med i bedömningen. någratas provinsbankerna har litenav en
krets dominerande ägare.av

Enligt min mening det viktigt samhällsintresseär fullvärdigaett bankeratt
inte blir föremål för stark ägarkoncentration och därmed kommeren att
anknytas till vissa ägarkonstellationer inom näringslivet. Jag vill i samman-
hanget erinra begränsning sedan länge gäller för bankerna frågaiom en som

fårdotterbolag. De aldrigäga inneha andelar i företagatt sigom ägnarsom
bankfrämmande verksamhet. Om emellertid bankaktiebolagett genom

aktier i detta förvärvas kommer ingå i industrikoncernatt kanatt dent.ex. en
bankfrämmande industriverksamheten bli överordnad bankens verk-egen
samhet. Enligt min mening bör i princip gälla bank fårinteatt en vara
dotterbolagi åtminstonekoncern. inte där moderbolaget är änen annan en
bank. Kommittén bör undersöka de problem kan sammanhänga medsom att

juridiskaenstaka eller fysiska själva eller i fast intressegemenskappersoner
har dominerande inflytande i bank. Målet börett säkerställaatten ettvara
spritt ägande. I sammanhanget bör kommittén bedöma undantagsreglerom
behövs övergångsvis.

Bankernas verksamhetsregler ingick bland de kriterier på bankrörelse som
jag berört förut, nämligen på det sättet krav på allsidig service tillatt ett
allmänheten börakan gälla för varje bank. En fråga ärannan om
liberaliserade rörelseregler bör medges för bankerna, i sådant.ex. en
utsträckning viss verksamhet i dag förläggs tillatt dotterbolagsom
finansbolag i stället kan bedrivas bankerna själva.av

Som huvudregel gäller bank inte får förvärva aktier eller andelaratt i
ekonomiska föreningar. Detta väsentligt förär kreditgivning inte skallatt
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omfattandeBankerna har dockföretagsverksamhet.sammanblandas med en
dotterbolagens verksamhet haskalldotterbolag. l principuppsättning av

kanutlåningsrörelse, detin- ochtill bankernasanknytningnära men
obetydligt. Ii vissa fall endastsambandet i praktikeninte ärdiskuteras om

detkonstateras1980:58 till banklagsutredningenDir.tilläggsdirektiv att
föreningsbankssektorn finns antal bolagsparbanks- ochvidare inom ett som

medfördettabankorganisationen ochden centralaägs attatt sammaav
sådana fall.inte gäller idirekt bankägda bolagenför deregler som

företagsverksamhetindirekt sig iTill följd bankernaatt engagerar renav
detpersonalstiftelser hareller pensions- ochbranschorganisationergenom

i prakti-delvis genombrutitsföretagsverksamhetförbudetprincipiella mot
ken.

såväl kartlägga ochuppdragingår banklagsutredningensDet i att
svenskaibankorganisationernasochutvärdera bankernas även engagemang

de reglerfram förslag tillföretag läggabolag och andraoch utländska attsom
harbetydande förberedande arbetebehövliga. Etteller riktlinjer som anses

På sambandet meddel. grundutredningen i dennaockså nedlagts inom av
på denarbetet ankommastrukturfrågan bör det fortsattai stort nya

frågan ochdotterföretagpåkallat bör dockOm detkommittén. omanses
med förtur.behandlasdelägda företag

bankernaförslag enligt vilketbanklagsutredningen framlagtharNyligen
mindreiförvärva aktier i finansieringssyfteskulle kunnadotterbolaggenom

Frågan1982:3. bankernasdelbetänkandet Ds Eföretagoch medelstora om
bör inteoch medelstora företagriskkapital till mindrekanaliseringenroll i av

får i särskilt sammanhang.ingå kommitténs arbete övervägasi utan
bank beviljatför denovanligtDet inte ettär representantatt somen

många tilli fallföretagets styrelse. Dettaplats i ärkrediterföretag stora ges
svårigheter, kan det för bankenOm företaget harföretaget.fördel för vara

situationenstyrelserepresentation övervakaviktigt intresse attattett genom
saneringsåtgärder tillöverenskomna kommerochförvärrasinte snabbt att

Å för intressedet finnas riskstånd. andra sidan kan att somsammaen
åt företagsverksamhet kanbank sigförbudet förskyddas ägnaattgenom

söker skydda denstyrelseledamot i praktikenbankensåsidosättas och att
fråga.dennaKommittén börfrån konkurrens. övervägabankenegna

föregås denprövningbankmedgivande inrättaEtt att av en av omen ny
allmänna. Prövningen kvalitativtdet harförplanerade rörelsen nyttigär ett

ochdet fråga seriös verksamhetundersökerinslag är om enomman-
förmågapå solvens ochfylla kravenkommerbedömer banken attattt.ex.om

ocksåemellertidförpliktelser. Prövningenekonomiska ärinfria sina
marknadenavsedda banken tillfördengällerkvantitativ det avgöraatt om-

fördyrandeverksamheten skulle verkaellerkonkurrensnyttig omen
mening finns det goda skäl förbankkostnader. Enligt minallmänhetens att

har emellertidbankområdet behålls. Erfarenhetenpåbehovsprövningen
svår Kommitténtillämpa.nuvarande behovsprövningenden ärvisat attatt

däromvänd behovsprövning.införamöjligheternabör överväga att en
oförenlig medverksamheten bedömsden tilltänktaprövart.ex. varaomman

försäkringsverksamhetskom-bankväsendet jämförutvecklingsund aven
för försäkringsrörelseSOU 1983:5 Koncessiondelbetänkandemitténs s.

ff.109
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Det ståbör kommittén fritt överväga andra rörelseregleräven föratt
bankerna dem jag härän särskilt har berört. I sådana frågor bör samråd ske
med banklagsutredningen. När det gäller reglerna för bankernas utlandsrö-
relse. sådanai synnerhet utfärdats med stöd valutalagstiftningen. börsom av
kommittén behandla dessa endast i den mån det nödvändigt förär

bankernasövervägandena utlandsetableringar jag kommer taom attsom
i det följande.upp

Finansbolagen

övergårJag till bestämmelserna för finansbolag. detI följande jagtarnu
därvid frågorbl.a. rad har aktualiserats bankinspektionen påupp en som av
grundval dess erfarenheter.av

Eftersom lagen finansbolag i det saknarnärmaste rörelseregler och inteom
uppställer några påkvalitativa krav verksamheten, den bristfälligtettger
underlag för bankinspektionens dåligttillsyn och stöd för ingripandenett

i flagranta fall. Därför förekommer i dag bland finansbolagen institutt.0.m.
dålighar standard kreditportföljen och mindreägssom som av

välrenommerade företag och enskilda Det hindrar inte attpersoner.
bankinspektionens tillsyn kan användas sådanaäven institut ettav som
marknadsföringsargument för långivareinge och kunder förtroende. Detatt
bör dock regeringen i nyligen avlämnadnämnas proposition prop.att en
198283:l54 föreslår vidgning inspektionens möjligheter ingripaatten av

finansbolag missköter sig.mot som
En viktig uppgift för kommittén bör utforma regler föratt ettvara

auktorisationssystem för finansbolag. Det innebär kommittén böratt
överväga vilka kvalitativa krav påbör ställas finansinstitut och dessettsom

fåledning för institutet skall räknas finansbolag. Den nuvarandeatt som
påordningen i bara fasta värdet tillgångarna såledesärstort sett tarsom av

inte tillfredsställande. fråga börDenna iövervägas anknytning till reglerna
för finansiellbedriva yrkesmässig verksamhet jag berörträtten i detatt som
föregående.

Avgränsningen finansbolagens rörelse bankernas verksamhetsom-motav
råde jag tidigare framhållitkan centralt problem påettsom anses vara
kreditmarknaden. Mer preciserade regler de nuvarande verksamhets-än om
inriktningen kommittén bedömabör Därvid bör olika reglerövervägas. om

frågabör gälla för bankägda och icke bankägda finansbolag. En särskiltsom
bör liknande skäl för aktieförvärvsförbuduppmärksammas år ettom

bankerna eller åtminstone förföreligger finansbolagen förför attsom
aktier Det börfinansbolagens förvärva begränsas. övervägasrätt att om

friståendefråga driva rörelsebör gälla iregler rätten ärsträngare att somom
sidan preciseringfrån finansieringsverksamheten. Kommittén bör vid av en

bestämmelser liknande demrörelsereglema i lagen, övervägaav som nu
kapitaltäckning, kassareservkrav Enligt mingäller för bankerna m.m.om

upplåningsbegränsningmening nuvarandefinansbolagslagens reglerär om
otillräckliga finansbolagens soliditet. Kreditjävsreglerför värnaatt om
motsvarande dem gäller för bankerna bör införas för begränsaattsom
kreditgivningen till ledningen och anställda i finansbolag.
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Fondkommissionsbolagen

påverksamhetsinexpanderatefter handharFondkommissionsbolagen
kortfristigaräkning iförhandelökadkraftigtområden, bl.a. egengenomnya

kredit-sådanVidarestatsskuldväxlar.ochbankcertifikatobligationer, synes
ivärdepappersäkerhet iskervisserligenökat somgivning ha mot mensom

bedömaKommittén börföretagsfinansiering.sig ompraktiken närmar
fondkommis-konflikt medikommakanverksamhetenvidgningdenna av

räkning.förvärdepapperförmedlareuppgiftsionsbolagens annansavsom
vilka slagspreciserade regler förutarbetabehövsdetKommittén bör merom

primärafondkommissionsbolagensmedförenligaverksamheter ärsom
uppgift.

reditaktiebolagenK

medmån förenligtdetvad ärundersöka ibörKommittén även
dessalångfristiga krediterförmedlareuppgiftkreditaktiebolagens omavsom

Banklags-penningmarknaden.påuppträdabörjarutsträckningbolag större
1980:58Dir.tilläggsdirektivenligtomfattaruppdragutredningens en

kandetpåpekas detI direktivenkreditaktiebolag. attlagenöversyn omav
prövning regeringen görden etthuruvidameningarråda delade avom

lagenlighetbolagsordningensbolagsordning barakreditaktiebolags avser
börDetkoncession.formockså innefattarprövningeneller avenom
börfrågan detfråga liksomdennapå kommittén övervägaankomma att om

tjäna.skallkreditaktiebolagenändamålvilkaspecificeras

Försäkringsbolagen

finansför-försäkringsbolagensutvecklingengranskabörKommittén av
försäkringsbolagensfrågaiföreslå reglerbehovvidochvaltning om
penningmarknaden.skersådanahandförstaikapitalplaceringar, som

principenskall iakttauppdragsittiFörsäkringsverksamhetskommittén, som
rörelsebedriva änfårsärskilda skälinteförsäkringsbolag annanutanatt

också få anledningutgångspunkterfrån sinatorde taförsäkringsrörelse, upp
finansförvaltning.försäkringsbolagensmedsammanhängerfrågor som

försäkringsverksamhetenförbärande rollñnansförvaltningensFörutom
behandlakommaförsäkringsverksamhetskommittén attsålundatorde

aktivtochförsäkringsrörelsemellangränsdragningengällerfrågor som
blfråga aktualiseras närsådanföretagsverksamhet. Endeltagande i aannan

ocksådär detföretagiaktiepostharförsäkringsbolag större ett annatett en
inomNär kommitténlånefinansiering.omfattandemedverkar genom en

finansförvaltning börförsäkringsbolagensuppdragför sitt tar uppramen
försäkringsverksamhetskommittén.medsamråd skedärför

få koncessionmöjlighetförsäkringsbolagensfråga väcker attsärskildEn
kreditförsäkringar kantillmöjligheterGodakreditförsäkringar.meddelaatt
exportansträngningar.ochförsäljnings-företagensförvärdeavvara

meddelaremellertid till vissasammanfallerKreditförsäkringsverksamheten
finnsdet därförundersökabörKommitténverksamhet.bankernas om

kreditförsäkringarna.frågaireglersärskildaställaanledning omatt upp
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Kommittén bör i denna fråga hållaäven kontakt med försäkringsverksam-
hetskommittén.

Etablering över gränserna

Jag går så till vadöver kan den andrasägas huvuddelensom vara av
kommitténs uppdrag, nämligen förutsättningarna för utlandsägda finansin-
stituts bankers och andras etablering i landet formerna församt- —
svenskägda finansinstitut.: etablering utomlands.

Även positivt inställdär till etablering utlandsägda finansin-om man av
stitut i Sverige, formernaär för etablering sådan betydelse för strukturenav
på den svenska kreditmarknaden bör dessa förstöverväga sedanatt men
rörelsereglerna för olika slags finansinstitut fastlagts. Det bör ankomma på
kommittén behandla också internationaliseringenatt kreditväsendetav som

naturlig fortsättning på det grundläggande arbetet meden strukturfrågor-
na.

En ökad etablering finansinstitut fåröver integränserna medföraav att
förutsättningarna för kredit- och valutapolitiken väsentligt försvåras genom
ökade internationella kapitalrörelser. Den svenska kreditmarknadens resur-

får inte fritt ställas till förfogande för kreditgivning utomlands. Inte hellerser
får den svenska kreditmarknaden tillföras kapital utifrån sådani en
utsträckning det kan destabilisera utrikesbalansenatt utgöraattgenom en
potential för växelkursförväntnings- eller räntestyrda kapitalflöden.

Inom för denna grundläggande restriktion bör kommitténramen överväga
formerna för etablering finansinstitut över gränserna. Kommittén börav
beakta de krav på reciprocitet, dvs. motprestationer i form tillstånd tillav
utländska etableringar i Sverige, inte sällan uppställs villkor försom attsom
svenska finansinstitut skall få etableras i andra länder.

Ingående etableringar

Jag går närmast vissa aspekter på ingående etableringar av
finansinstitut.

Enligt min mening kan etablering utlandsägda finansinstitut i Sverigeav ge
värdefulla tillskott till den svenska kreditmarknaden. En omfattande sådan
etableringi Sverige, dåoch i synnerhet banker, skulle emellertid utgöraav en
betydande institutionell omdaning. Vid sidan de grundläggande kredit-av

valutapolitiska hänsynoch kommittén bör beakta. måste också desom
konkurrensmässiga effekterna bedömas. Om sålunda internationella banker
medges etablera sig här, kommer stödet från deras moderbanker och
internationella dotterbanker demnät tillgöra starkare konkurrenterattav
till svenska banker frågai internationella affärer. Hittillsvarandeom
erfarenheter från Danmark och Finland dock inte anledning befaraattger att
konkurrensen skulle bli övermäktig. Kommittén bör kartlägga de sannolika
konkurrenseffekterna olika områden bankverksamheten, såväl i denav
inhemska i den internationella rörelsen. Mot denna bakgrund börsom
kommittén överväga särskilda regler behövs rörande etableringstaktenom
och ökningen omsättningen, i synnerhet i inledningsskedet.av
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prövningförbehovsprincipkantidigareframgått vad jagSom sagt avenav
banklagsutredningentilldirektivenbehållas. Enligtbörabanketablering

utländskutredningsarbetetutgångspunkt föremellertidskulle omen
prövningen slopas.kvantitativanuvarandedenbanketablering här attvara

föregåendedetdock ilångt. Jag harfördetmeningminEnligt attvore
böretableringar övervägafråga svenskaikommitténföreslagit att om

avslåskulledvs.behovsprövning,omvändmöjligheten t.ex.manav en
skulleverksamhetenden tilltänktaendastetableringansökan varaomomen

omvända behovs-Dennabranschen.utvecklingsundmedoförenlig aven
fråga utländskaockså imening övervägasenligt minbörprövning om

tillockså hänsyndärvidSjälvfallet börlandet.här ibankeretableringar tasav
etableringar. Dessautländskaanläggaskansärskilda aspekter,de som

gälleransökningarbedömningingalunda leda till snävarebehöver somaven
etableringar.svenskagälleransökningaretableringarutländska än somav

ansökanmedföratänkasvissa fallireciprocitetshänsynSålunda kan att en
liberalt.särskiltbehandlasböretableringutländskom en

etableringarutländskaförmeningenligt minskäl talarStarka att av
dei synnerhetnyembleringar,tillhuvudsak begränsasfinansinstitut här i om

internationelltdetsamhällsintresseDetbankmarknaden. är attsker ett
inhemskunderaffärsbankersvenskabegränsade antalet stannarsett

de reglerföreslå ändring i sakdärför inteKommittén börkontroll. somav
affärsbankernasvenska ävenbefintligadeägandehindrar utländskt omnuav

ocksåfårKommittén övervägaråder i övrigt.i principetableringsfrihet om
inhemskaandrabeträffande förvärvbegränsningsreglerförskäl finns av

finansinstitut.
uppfylla kravmåstetidigarevad jagenligtfullvärdig bankOm sagten
till allmänhetenutbud tjänsterbrettfrån allmänheten.inlåning på räkning av

ifinansinstitut häretableringarså utländskatordeägande,och spritt av
utgå frånnämligenkanform. Mani attskelandet bara kunna annan

fråninlåningpå siginriktasknappast kanfinansinstitut härutländska vare
finansieratorde deallmänhet. l ställetbredtilltjänstereller utbud enav

på närings-tjänsteutbudetinriktaochpenningmarknadenpåverksamheten
fåtaltill ellerkoncentrerasockså kommanormalt etttordelivet. De att en

innehåll böruppställsmed angivetbankrörelsedefinitionOmägare. en
Fleraetableringar.utländskadärav förkonsekvensernabeaktakommittén

form banker.skall medges ske ietableringar härutländskaförskäl talar avatt
föredrarallmänhetmoderbanker iutländskautgå frånMan kan att

tordebankeretableramöjlighetenochbankerformdotterbolag i attattav
reciprocitetssynpunkt.frånviktigvara

börfinansbolag,sker i formetableringarutländskafalldetFör av
förmed reglernalikställasskallför dessareglernabedömakommittén om

diskussio-föregåendeenligt denfinansbolagfriståendeellerbankanknutna
nen.

enligt mintalarbankrörelseformhärietableringarangår utländskaVad av
tillfilialerelleravdelningskontormedgeskälmening starka attattemot

nämli-bankernautlandsägdadeEftersomhär.banker upprättasutländska
svenskatillgång till denmedvalutainlänningarblifår förutsättasgen

kontrollproblemenvalutapolitiskakredit- ochdeskullekreditmarknaden.
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bli alltför svårbemästrade bankerna samtidigt integrerad delom vore en av
de utländska moderbankernas rörelse. Endast inhemsk juridisken person,
alltså bankbolag och inte filial till utländsk bank, bör enligt minett en en

fåmening valutabank med det myndighetsansvar förenat medärvara som en
sådan ställning. Liknande återkommerskäl kan, jag till i följande,detsom
åberopas också etablering filialer till svenska banker utomlands.mot av

En del de riktlinjer i tilläggsdirektiv Dir. 1981:46 förav som anges
banklagsutredningen bör kunna gälla för kommitténs arbete. Sålunda kan
det inte komma frågai medge etablering bankbolag. Någonänatt annan av
anledning skapa förutsättningar för utländsk etablering inom föratt ramen
lagstiftningen sparbanker föreningsbankeroch finns inte. Banklagensom
regler representationskønrør för utländska fårbanker övervägas närom en

etableringsmöjlighet skapas.annan
Behovet särregler, dvs. andra regler förgäller svenskägdaänav som

banker, bör också beaktas. Det torde inte komma i fråga medget.ex. att
andra utländska rättssubjekt banker driva bankverksamhetän här. Somatt

i tilläggsdirektiven till banklagsutredningen måste den lagtekniskaanges
lösningen liksom deövervägas särskilda Iillsynsproblemen. Kommittén bör
även pröva utlandsägt svenskt bankaktiebolag skall haettom samma
möjligheter svenskägt bygga koncern. De allmänna reglerett attsom upp en

gäller för utlänningars och utländska företags bedrivande närings-som av
verksamhet här i landet bör beaktas. Kommittén bör del utländskata av
erfarenheter banketableringar över gränserna.av

Utgående etableringar

gårJag till sist till formerna föröver och omfattningen svenskaav
finansinstituts etableringar utomlands. Svenska banker har efter hand
genomfört ganska omfattande etableringar utomlands formi dotterbolagav
och delägda någrabolag. I fall har också finansbolag etablerat dotterbolag
utomlands.

Banklagsutredningen fick i tilläggsdirektiv Dir. 1980:58 i uppdrag att
kartlägga och utvärdera de svenska bankernas utlandsverksamhet. Dessa
direktiv bör kunna gälla för kommittén i följande delar. Det gäller
utvärderingen utlandsetableringarnas betydelse för det svenska banksys-av

och det allmännatemet överväganden lämpligheten bankernasamt attom av
innehar minoritetsandelar i utländska bankbolag eller omfattandemer
aktieposter. Vidare bör kommittén behandla formerna för redovisningen i de
utländska banketableringama och tillsynsproblemen från de svenska myn-
digheternas utgångspunkt. Kommittén ocksåbör frågan måni vadpröva
svenska bankers utländska dotterbolag i sin skall få bilda dotterbolag.tur
Sådana bildningar ofta med förgreningarytterligare kan skapa problem- -
vid tillsynen. Internationellt påarbete detta område bör beaktas. Frågan om
kapitaltäckning koncernbasis bör dock banklagsutredning-övervägas av
en.

Kommittén bör finnsdet skälöverväga ställa särskilda krav på deattom
svenska moderbankernas storlek och den internationella rörelsens omfatt-
ning för utlandsetableringar skall medges. Enligt minatt mening kan sådana
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medförknippademed till de riskerbefogade hänsyn ärrestriktioner somvara
bankverksamhet.internationell

nämndabanklagsutredningensinte följabör kommitténI avseendeett
finnas skäluttalandet det kan öppnatilläggsdirektiv. Det gäller attatt

de bankernabanklagstiftningen för svenskai den svenskamöjlighet att
skulleeller Enligt direktivenavdelningskontor till utlandet.förlägga

bankinspektionenmöjligheterna förbankverksamheten ocheffektiviteten i
sådan möjlighet införs.förfâ insyn i verksamheten tala attatt en

många avseendenfilialer ibestridas möjligheter inrättaDet intekan att att
utomlands ochbankerunderlätta etablering svenskaskulle gynnaav

från myndig-också de svenskaskulle insynenverksamheten där. Sannolikt
komfilialernas räkenskaperfrämjas i vissa avseendenheternas sida attom

redovisning.del den inhemska bankensutgöra en av
enligt min meningskäl talar emellertidAvgörande valutapolitiska mot en

filialer skulleupprättandetfilialer. förutsättning företablering En att geavav
till andranämligen dessa, iavsedda fördelarnaupphov till de är att motsats
ansågsdvs. havalutautlânningar,utomlands,företags filialer status avgavs

utomlands.sitt hemvist
huvudkonto-transaktioner mellansådan ordningInnebörden är attav en

valutaregleringensunderutomlands skulle fallafilialernai Sverige ochren
tillstånd falli andrasålunda riksbankens änoch krävabestämmelser

transaktionerskulle filialernaslöpande betalningar. Däremotbeträffande
del devalutaregleringen. Denligga utanförvalutautlänningarmed andra av

filialerna skullekom bedrivasrörelsebankernassvenska att genomsom
valutapolitiska kontrollen.den svenskasåledes inte falla under

Även generellabanklagarnasalltså skulle falla underrörelsefilialernasom
fördelningenoch därmedverksamheten,tillväxtenrörelseregler, skulle avav

utanför de svenskautländska rörelse, liggaochsvenska bankers inhemska
valutalagstift-stödregler medkontroll. Devalutamyndigheternas avsom

skulleutlandsrörelse, intesvenska bankernasningen uppställs för de vara
helhetbanken i dessverksamhet, samtidigtpå filialernastillämpliga som

Överhuvud skulle filialernasmåste förpliktelser.för filialernas tagetsvara
framståden inhemska bankenintegrerad delställning somavsom en

utgåendeEtt förbudvalutautlänning.oförenlig med motstatus somen
ingåendeförbudockså medstår i samklangfilialbildningar motett

ändringKommittén bör därför inteetableringar filialer. överväga en avav
möjligheter etablera filialer eller avdelnings-banklagarna öppnar attsom

utomlands.kontor
beträffandeockså särskilda motiveradereglerKommittén bör ärpröva om

finansboag och fondkommissionsbo-svenskägdautomlandsetablering av
lag.

Övriga riktlinjer

frågoroförhindrad andra särskilt harKommittén även änär att ta upp som
mån utredningsarbetet föranleder det. Kommittén börberörts här i den

föreslåbanklagsutredningen. Jag i dagsamråda med attavser senare
tilläggsdirektiv till banklagsutredningen enligtutfärdaregeringen att som
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sina nuvarande direktiv har behandla bl.a. internationaliseringsfrågorna.att
Kommittén bör också samråda med försäkringsverksamhetskommittén E
1979:01 har behandla kreditförsäkring från andraatt synpunkter.som

Kommittén bör arbeta skyndsamt och slutföra utredningsuppdraget senast
inom två år från det utredningsarbetet påbörjades. Om det visar sig lämpligt
bör utredningsresultatet redovisas i etapper.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringennu att
bemyndigar chefen för finansdepartementet

tillkalla kommitté med högst fem ledamöter,att en
ledamöterna ordförande,att utse atten av vara

besluta sakkunniga sekreterareatt och åtbiträdeexperter,om annat
kommittén.

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt
kostnaderna skall belasta sjunde huvudtitelnsatt kommittéanslag.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans
hemställan.

Finansdepartementet
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Sammanfattning

Allmänt

Kreditmarknadskommitténs uppdrag omfattar enligt direktiven totalen
översyn hela kreditmarknaden för skapa rationellaav rörelseregler föratt
de skilda slagen finansinstitut. I uppdraget ligger bankerna skallav att
behålla sin centrala funktion på marknaden rörelsen för olikaattmen
institut till del skall kunna sammanfalla för de olika kategoriernaen att av
institut skall kunna konkurrera inbördes. Rörelsereglerna bör i den mån det

möjligtär konkurrensneutrala i den praktiska tillämpningen.vara
Problembeskrivningen i direktiven och de analyser och bearbetningar

gjorts under utredningsarbetet visar,som strukturproblemen inteatt är
koncentrerade till enbart ellerett marknaden.ett Densegmentpar av
samlade bilden utredningsarbetet utvisar i stället den snabbaav att ut-
vecklingen, särskilt under det decenniet, skapat lång rad svår-senaste en
lösta anpassnings- och konkurrensproblem för såväl olika delmarknader

marknaden i dess helhet konsekvensensom härav har blivit,samt att inteatt
endast regelkonstruktionen för respektive specialområde också regle-utan
ringen vissa för hela marknaden och frågorav centrala fram-gemensamma
står otidsenlig och effektivitetshämmande.som

Svårigheterna åstadkomma ändamålsenligtatt organiserad och effek-en
tivt fungerande kreditmarknad hänger med konkurrensintressetattsamman
måste vägas grundläggande skyddsintressen,mot bl. betalnings-rörsom a.

stabilitet.systemets En följd detta avvägningsproblem har blivitav att en
strikt reglering begränsat utvecklingsmöjligheterna inom delarcentrala av
marknaden, särskilt i banksystemet. Samtidigt har andra företags- och
finansieringformer kunnat utvecklas jämförelsevis fritt.

En huvudfråga för utredningen har därför varit likformighetstörre iom
verksamhetsbetingelserna kan skapas mellan olika institutgrupper, utan att
centrala skyddsintressen därigenom äventyras. En har gälltannan om en
större organisationsfrihet åstadkommaskan för de företag påverkarsom
marknaden.

Det finansiella måste uppfylla högasystemet krav stabilitet. Grund-
läggande skyddsintressen, särskilt insättarskyddet och den därmed sam-
manhängande betalningsmedelsfunktionen, motiverar särskilda regler för
bankernas Ävenverksamhet. i övrigt måste höga påkrav Soliditet, in-
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verksamhet.finansiellyrkesmässigdå det gällerinsyn ställas,formation och
åstadkommavarit sökaarbete harhuvudlinje i kommitténs ettEn att

ochverksamhetenmarknadsorienteringunderlättarregelsystem avsom en
smidigsamtidigt medgerocheffektiv konkurrensför enutrymmesom ger

ochårens snabbaförhållanden. Detill ändradeanpassning senasteyttre
flexibilitet.sådanbetydelsenunderstrykerinnovationsrika utveckling av en
olika slagsefterfrågantillmåste kunnaTjänsteutbudet lätt anpassas

arbetastimulansinbyggti skallfinansiella tjänster och attsystemet envara
lågamed kostnader.

finans-olika slagsfrämjas,Anpassningsförmåga kostnadspressoch om
kreditmarknaden. Dettadelarfår inbördesinstitut konkurrera över stora av

mellanskarpamån undvika dra gränsergörligaste börför italar attatt man
ihar därförverksamhetsområden. Kommitténolika institutgruppers mot--
olikaverksamhetsområdena förlåtitdirektiventill antagandena isats -

harnärvarande. Dettautsträckning förinstitut sammanfalla i änstörre
verksam-fått vidgatbankägda bolagbanker ochbl. tagit sig uttryck i atta.

finansbolagenochkreditaktiebolagennuvarandehetsutrymme desamt att
Då gällerkreditmarknadsbolag. detinstitutformsammanslagits till en -

så starkaskyddsintressena sär-emellertidcentrala funktioner attvissa är
regler inte kan undvaras.

bankerdet finnsbetydelsemeningenligt kommitténs störstaDet är attav
som

inflytelserika intressenter,oberoendekan avagera-
likvid place-riskfri ochtillhandahålla i praktikeninsättarekan en-

ringsform,
och fungerabetalningsmedelekonomin medkan försedärigenom-

penningpolitikriksbankenskanal för samtsom en
valutaregleringsamband medandra funktioner ikan fylla vissa ex.-

krisberedskap.och olika slags

också i fort-såledesföreningsbanker börsparbanker ochAffärsbanker,
De börkreditmarknaden.svenskacentral ställning densättningen ha en
och tillfrån allmänheteninlåning på räkningtillliksom hittills ensamrättges

möjlighetocksådeEffektivitetsskäl förupplåning riksbanken. talari att ges
marknader, antingenfält finansiellakonkurrera brettöver ett genomatt av

innovationer iförvia koncernbolag. Utrymmetverksamhet i banken eller
utformningennuvarandeföreslås bli ökat.bankernas verksamhet Den av

uppräknas itillåtna dedär förvärv endastförvärvsreglerna i BRL, är som
Därförflexibilitet.hinder förkommitténs meninglagen, enligtutgör ett
lagen,förbjuds iuttryckligenföreslås så alla förvärv, inteändring att somen

tillåtna.skall vara
gränslinjesamtidigt klarpå oberoende banker innebärKravet att en

icke-finansiella företag, inte baramåste upprätthållas gentemot genom
detocksårösträttsbegränsningar i bankernaoch attägar- utan genom

finansiellabibehålls. Bankerna böraktieförvärvsförbudetprincipiella vara
allmänhetenstillgodose den bredaskyldighetbreddinstitut. De bör ha atten
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behov finansiella tjänster. På riskkapitalmarknaden bör de dock kunnaav
endast i begränsad omfattning bl. medverka vid emissio-attagera genoma.

och därutöver via koncernbolag i finansieringssyfte för-attner genom
aktier och andra riskkapitalinstrument.värva

Då det gäller finansiell verksamhet utanför bankkoncernerna i allmän-är
het motiven för särskild reglering Men enligt kommitténs meningsvagare.
måste också påkrav här insyn från och allmänhetens sida.ställas samhällets
Effektivitets- påoch stabilitetsproblemen finansiella marknader samman-
hänger till del med ojämnt fördelad information och med bristandestor

för riskbedömning hos många låntagare. Förbättradplacerare ochresurser
åtgärderinsyn och för spridning information därför betydelse.är storav av

hushållenMen informations- och riskbedömningsproblemen särskilt för- -
kan inte i tillräckligt sådana åtgärder. Vissahög grad lösas med enbart
reglerande ingrepp i konkurrensen därför nödvändiga. Detta för övrigtär är
också banklagstift-viktig del bakgrunden till de strikta reglerna ien av
ningen, tillkommit för tillgodose insättarskyddet.attsom

förslår på tillståndKommittén införs för all yrkesmässigkravatt ett
finansieringsverksamhet, bedrivs i skala eller bestämtstörre närmaresom
med utlåning sådan50 milj. kr. Undantag kan dock föröver görasen
kreditgivning, inom för icke-finansiella storföretags finans-ex. ramen
förvaltning, begränsad del företagets totala verk-mycketutgörsom en av
samhet. hushållKrediter till konsumenter med undantag för leveran--
törskrediter skall kunna endast auktoriserade institut. Skälet förges av-

Ökadedenna reglering främst konsumentpolitiskt. möjligheterär att mot-
verka missförhållandenuppenbara i kreditmarknadens utkanter ickeav
seriösa önskemålet undvikaaktörer har i detta fall väga änansetts tyngre att
konkurrensbegränsande ingrepp.

påDet viktigt inteunderstryka kravet auktorisationär är avsett attatt att
begränsa konkurrensen marknaden. Tillståndsprövningen bör endast
innebära vissa krav ställs beträffande företagets ledning, organisationatt
och föremålkapital företaget blir för bankinspektionenseget samt att
tillsyn. Inga inslag kvantitativ etableringsbegränsning bör förekomma.av

Även svårtdet- kommittén i betänkandet-utvecklarnärmare ärom som
tänka sig konsekvent genomförd konkurrensneutralitet har kommit-att en

påtén dock funnit det vikt de marknader där banker ochstörsta attvara av
såvittandra företag konkurrerar inbördes reglerna möjligt bör lika-vara

lydande för träffasolika slag institut. Det betyder verksamhet börattav en
reglering inom vilken institutionell den bedrivs.oavsettav samma ram

framstårDetta särskilt viktigt det gäller reglerna kapitaltäck-närsom om
ning. Kommittén har därför föreslagit i enhetliga kapitaltäcknings-stort sett

för påregler samtliga institut kapitalmarknaden. Men det gälleräven när
såregleringen i övrigt har kommittén eftersträvat neutralitet möj-stor som

ligt.
Avgränsningen icke-finansiell verksamhet behöver enligt kom-gentemot

mitténs uppfattning inte lika strikt för andra kreditinstitut förgöras som
bankerna. Kommittén har inte funnit skäl införa ägarbegränsning iatt
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kreditinstitut utanför banksektorn. Däremot bör ägande kreditgivningoch
normalt inte blandas i fåinstitut: kreditinstitut bör inte förvärvasamma
placeringsaktier eller placera i fastigheter. Då det gäller banker och bankäg-
da kreditinstitut måste denna princip upprätthållas med hänsyn till in-
sättarskyddet påoch kravet oberoende. Kommitténs förslag syftar till att
andra auktoriserade påinstitut de flesta områden inom kreditmarknaden
skall kunna konkurrera med bankkoncernerna på så långt möjligt lika
villkor. Det vikt för ocksåär marknadens effektivitet dessastor attav
företags upplåning används för kreditgivning till företag och hushåll och inte

långfristigaomvandlas till Också påkraven genomlysningägarengagemang.
och effektiv tillsyn enligt kommitténs uppfattning förutgör starka motiv att
upprätthålla principen åtskillnad mellan kreditgivning förägande ochom
alla kreditinstitut.

En komplicerad fråga i detta sammanhang gäller försäkringsbolagen, som
för närvarande dels bedriver omfattande, långfristig kreditgivning, delsen
har gjort aktieplaceringar under år. frågekomplexDetta liggerstora senare
endast till begränsad del inom utredningsområde.kommitténs Under sitten
arbete, enligt direktiven omfattar försäkringsbolagens finans-ävensom
förvaltning, har kommittén emellertid funnit starka för vissaskäl tala att
centrala frågor avseende dessa bolags verksamhet utreds i lämpligtsnarast
sammanhang. I avvaktan på denna föreslårutredning kommittén endast
provisoriska regler beträffande bolagens aktieinnehav.

Kraven på genomlysning och information frågaocksåcentrala iär om
yrkesmässig värdepappershandel och mäklarverksamhet. tekniska för-De
utsättningarna för värdepappershandeln förhållande-utvecklas snabbt och

på denna del kapitalmarknaden behandlas för närvarande inom flerana av
utredningar. Kreditmarknadskommitténs förslag beträffande värdepappers-
handeln har därför delvis provisorisk karaktär. Kommittén har dock funnit
det nödvändigt föreslå åtgärdervissa för åstadkomma klarareatt attvara en
uppdelning mellan fondkommissionärernas mäklarverksamhet och deras
kapitalanskaffning.

Ökad systematik i lagstiftningen

Lagstiftningen för finansiella institut vid sidan kännetecknas ibankernaav
dag någoninte systematik. Regleringen för de olika instituten harstörreav
tillkommit för behov lagstiftning uppstått under utveck-mötaatt av som
lingens gång. Det historiskt betingade faktorer de olikaär gör attsom
hypoteksinstituten, kreditaktiebolagen och finansbolagen sinalla har egen
lag och sin reglering. tidigareDet har i olika bl. vidsammanhangegen a.-
tillkomsten FiL olämpligt samordna lagarna. Enligt kommit-ansetts attav -
téns mening bör emellertid arbetsförutsättningama för instituten görasnu
så likvärdiga tillåter,skyddsintressena detta syfte främja effektivi attsom
konkurrens mellan olika slags institut.

För åstadkomma systematik i regelsystemet kommitténstörreatt en anser
därför det nödvändigt reglerna för instituten utanför banksystemetäratt att
inordnas i frånlag. Denna lagstiftning bör till skillnad dengemensamen
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nuvarande, specialförfattningar direkt inriktadär de olikasom genom
institutens ändamål och rörelse, utformas så långtsamlad ochsom en
möjligt enhetlig reglering de olika verksamheter kreditmarknadenav —
utanför banksektorn bedöms skyddsvärda. Principiellt och systema-som-
tiskt bör den lagstiftningen således utgå från regler bör gällanya att samma
för slag verksamhet inom vilken institutionellsamma oavsettav ram som
denna bedrivs. Kommittén framlägger med dessa utgångspunkter förslag till

lag kapitalmarknadslagen KML. sålundaHär finns reglerna fören ny -
kreditmarknadsbolagen, vilka bolag de nuvarande finansbolagenmotsvarar
och kreditaktiebolagen. Lagen omfattar också fondkommissionsbolag och

institut, fondhandlarbolag.ett Denytt nuvarande lagarna för dessa institut,
FiL, KAL och FkL, föreslås bli upphävda. KML innefattar samtliga de
verksamheter kommittén bör omfattas reglering. Dessa verk-som anser av
samheter finansieringsverksamhet, aktiemarknadskommission, penning--
marknadskommission och penningmarknadshandel definieras därför i-
lagen. Längre fram i sammanfattningen finns utförligare beskrivningen av
de olika verksamheterna. I lagen definieras också de bolag bedriver desom
olika verksamheterna, nämligen kreditmarknadsbolag, fondkommissions-
bolag och fondhandlarbolag. Dessutom definieras instituten bank och för-
säkringsbolag. Lagen innehåller förregler samtliga bolag.gemensamma
Kommittén har det fördel såskapaansett basatt storvara en en gemensam

möjligt för regleringen kapitalmarknadsinstituten. Härigenom vinnssom av
överskådlighet och enhetlighet. åstadkommerMan också förenklingstoren
i förhållande Äventill dagens regelsystem med olika lagar för olika institut.

de nuvarande reglerna står i huvudsaklig överensstämmelse medom var-
andra skiljer de sig ändock i vissa detaljer. De bestämmel-gemensamma

omfattar reglerna krav på tillstånd och undantag från detta krav,serna om
aktiekapital och vissa andra föreskrifter avseende samtliga här aktuella
institut. I lagens efterföljande delar finns de särskilda rörelsereglerna för
kreditmarknadsbolagen fondkommissionsbolagen. Fondhandlarbola-resp.

behandlas i detta sammanhang tillsammans med fondkommissions-gen
bolagen. Lagen avslutas med de reglerna tillsyn, straff ochgemensamma om
vite.

Kreditmarknadskommittén har sina förslag till förändringargenom av
den befintliga regleringen kapitalmarknaden åstadkommaförsöktav en
struktur med

konkurrens på destörre olika delmarknaderna,-
konkurrenslikställighetstörre-
anpassningsförmågastörre efter ändrade förhållanden,-

ökad-
systematik överskådlighetstörre och samt—

ökat konsumentskydd.—

För utförligare redovisning kommitténs allmänna överväganden hän-en av
visas till kapitel 5 och 6 i betänkandet.
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Internationellt samarbete

Integrationen med utlandet har gradvis blivit allt starkare för svensk ekono-
såvälmi, på de påreala de finansiella områdena. Flera utvecklingsdragsom

är med dem på utlandsmarknader,större där-noterasgemensamma som
ibland avregleringsprocessen och omorienteringen penningpolitiken.av
Bättre fungerande finansiella marknader har på kort tid vuxit fram.

Samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna har sedanägt rum
år 1925. Detta torde det äldsta samarbete mellan tillsynsmyndighetervara

kunnat påvisas. På det internationellastörre sådantplanet ärsom sam-
arbete betydligt datum. Det först efter svårigheterallvarligaav senare var
för tysk bank behovet kontakter mellan tillsynsmyndigheternaen som av
framstod alltmera nödvändigt. Med anledning härav centralbanks-som tog
cheferna inom IO-gruppens länder initiativ till bilda kommitté medatt en
uppgift fungera arbetsorgan för banktillsyn inom 10-gruppen.att Kom-som
mittén höll sitt första sammanträde i januari 1975 och har sedan dess hållit
fyra-fem år.sammanträden Vartannat år utvidgas kommitténsettper av

tillmöten omfatta alla tillsynsmyndigheter för på så fåatt vidaresättatt en
spridning kommitténs förslag. Kommittén etablerades förnämntsav som

söka undvika icke önskade effekteratt bankfallisemang och det förstaav
ärendet på dess föredragningslista blev söka skapa early warningatt ett

sådanasystem för situationer. Kommittén har därefter bl. utarbetata.
riktlinjer för tillsyn koncernbasis och för ansvarsfördelning mellan till-
synsmyndigheter vid tillsyn bankers utlandsetableringar. pågårJustav nu

arbete för försöka åstadkomma enhetligaett regler för kapitaltäckningatt i
olika länders banker.

Under tid har Sveriges relationer fåtttill EG ökad uppmärksam-senare
het. Bakgrunden långtgåendedeär planer ekonomiskt samarbete som
medlemsländerna inom gemenskapen offentliggjort. Målet föreär att ut-
gången år 1992 förverkliga gränslös inre marknad med i princip friav en
rörlighet för tjänster och kapital. På det finansiella området vill EGvaror,
avskaffa alla återstående hinder för etableringar och för utbyte finansiel-av

tjänster över Detta förutsättergränserna. dock måttvisst harmoni-ett av
sering medlemsländernas regelverk såvälför kreditinstitut värde-av som
pappersmarknader. Stora olikheter i regleringshänseende, finansiell teknik
och utveckling leder till snedvridningar dörrarna förnär öppnasannars
ökad internationell konkurrens.

En viss koordinering EG-ländernas strukturregler och tillsynsformerav
måste alltså komma ståndtill parallellt med den inre marknadens framväxt.

pågårHär arbete för åstadkomma grundläggandeett att en gemensam,
standard det gällernär marknadernas säkerhetskrav och skyddet för ex.
bankkunder och försäkringstagare. En viktig princip k. hemlandskon-rör s.
troll, innebär det primära tillsynsansvaret instituts filialeratt översom ett
eller dotterbolag förläggs hos myndigheter i moderföretagets hemland.
Målet ömsesidigt erkännandeär medlemsländernas såvittkravav avser
etablering, tillsyn och kontroll, så kreditinstitut eller försäkrings-att ett ett
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driva verksamhet inombolag får möjlighet fritt etablera sig ochatt gemen-
i varje enskilt land. Principenpå särskild prövningskapen, kravutan om

såledesetableringsreglerna skallhemlandskontroll och de liberala öppna
väsentligt ökadsnabbare utveckling ochEG:s finansiella marknader för en

konkurrens.
för tidigt draalltså påbörjats, detIntegrationsarbetet har är ännu attmen

fortskrida. bl.några det kommer Detbestämda slutsatser hur äratt a.om
imedlemsländernafråga tillsynsformervilka standardkrav ochöppenen

utgångslägetfår iSannolikt de länderdetalj slutligen kring. somenas
på finansiella mark-förhållandevis säkerhetskrav dearbetar med stränga

å sidan inte blinaderna uppmjukningar, det förefaller andraacceptera men
normbildande.de kommer bliliberala regelverken attmest som

Från så långt möjligt delta isvensk finns uttalat intresse försida attett
frågai starktEG:s integrationsprocess. Intresset dennaallt intensivare är

såväl från regeringen inäringslivet från regering och riksdag. Bl.a. harsom
integrationenproposition 198788:66 Sverige och den västeuropeiskaom

samarbetsområden.ambitionsnivå på Därlagt fast hög flera konkretaen
tjänste-den finansiellaberörs den fortsatta kapitalrörelseliberaliseringen,

skatteområdetutveckling, på Dehandelns harmoniseringen osv. senare
på finansiella mark-årens konkurrens deutveckling ökad internationellmot

denna utvecklingaktiv roll inaderna och Sveriges spelasträvan att en
framhålls särskilt.

fram förinternationaliseringDet perspektiv ökadmed tonarsom nu
står införinnebäraSverige och för i tordeVästeuropa attstort, en ny
Kommittén be-kreditmarknaden.period med snabba omvandlingar

vårautvecklingenEG:s inre marknad ochdömer framväxtenatt avav -
i dennaviktigaste drivkraftenrelationer till denna kan bli denegna -

övrigt inomoch utvecklingen istrukturomvandling. Samordningsarbetet
alltfördockmåste därför följas. Osäkerhetengemenskapen är ännunoga

systematisktmeningsfullt redan sökaför det skall sigatt te attstor nu
förändringarkreditmarknaden tillför den svenskastrukturreglernaanpassa

vill vidare understrykaEG. Kommitténinomplaneras eller övervägssom
fram till,utredningsarbetet lettde ställningstaganden, detatt egnasom

fortsatt inter-underlättasådan det tordekaraktärallmänt har ettattsett,
finansiellaEG på detharmonisering mednationellt samarbete och en

området.
de vikti-sammanfattningsvis beskrivaövergår härefter tillKommittén att

instituten.de olikabeträffandeenskilda förslagengaste

Bankerna

bankdefinitionNy

verksamhet ibankrörelsedefinierasEnligt bestämmelsergällande somnu
bank allmäntsådan räkningfråningår inlåning allmänhetenvilken som

andra bankerförhindraSyftet med definitionen änanvänder. attär att
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inlåning.bedriva bankmässig I denna del banks verksamhet ligger detav
nämligenstarkaste intresset banklagstiftningen tillgodose,attsom avser

skyddet för insättarnas medel. Definitionen emellertid inte tillfredställan-är
de, för enbartdels därför det bankerna kännetecknande inte äratt mest
inlåningen kombination in- och utlåning dels därförutan en av av pengar,

därutöver kännetecknas de tillhandahåller allmänhetenbankernaatt attav
brett finansiella tjänster. bakgrund oegentligtutbud Det häravärett motav

inlåningenbankrörelsedefinition endast kännetecken.iatt en ange som
Därtill kommer rörelsedefinitionen cirkeldefinition inteutgöratt somen
skapar någon kreditverksamhet, eftersom definitio-klar gräns mot annan

för alla känd Verksamhetsgren i bank, nämligen inlåningen.nen anger en
bankrörelsedefinition skall meningsfull bör den liksomFör att en vara

verksamhetsområde förbehållshittills det skyddas bankernaochsomange -
inlåningen. detta räcker inte för klargöra begreppet bankrörelse.Men att
Härför krävas definitionen alla de olika verksamheterskulle att angav som

då åtypiskt i begreppet bankrörelse, skulle andra sidan detryms men
förbehållna områdetskyddade för bank inte bli liktydigt med bankrö-och

relse endast begränsad del därav.utan en
Oavsett utgångspunkternavilka har kommittén funnit bankrö-är att en

relsedefinition utformas så fårinte kan den synvinklar till-allaatt ettur
innehåll.fredsställande Kommittén därför avstått från föreslåhar att en

definition begreppet bankrörelse. ändamålssynpunkterDe skulle haav som
legat till grund för tillfredsställande bankrörelsedefinition har kommitténen
funnit kunna tillgodoses dels allmän bankdefinition,genom en som anger
minimikraven för oktroj skall beviljas, delskunna bankverk-att genom en
samhetsdefinition, de för bank tillåtna verksamhetsområdena,som anger
dels bestämmelser ägarbegränsning i dels ockbank,genom om genom en
redaktionell §omarbetning straffbestämmelsen Sist-i 9 kap. 1 1 BRL.av
nämnda bestämmelse bör preciseras till uttryckligen gälla det skyddsvär-att

området, inlåningda nämligen på frånräkning allmänheten.
föreslårKommittén bank definieras fått regering-företagatt ettsom som

tillstånd oktroj driva den verksamhet bankverksam-iattens som anges
erbjudahetsdefinitionen. Häri ligger företag för få oktroj skallatt ett att

allmänheten allsidigt utbud finansiella tjänster, däribland möjlighetett av
till utlåning alltsåin- och Bankerna skall i fortsättningenävenpengar.av

breddinstitut.vara
föreslår denFör tillgodose insättarskyddet kommittén liksom enligtatt att
inlåning på frånnuvarande bankrörelsedefinitionen räkning allmänheten

förbehållen inlåningskall bankerna. Begreppet räkning har genomvara
fåttkommitténs motivskrivning klarare innebörd tidigare.änen

Bankernas verksamhetsregler

tillåtna verksamhetsområdetDet för bankerna i gällande BRL genomanges
verksamhetsdefinition. Denna kompletteras med förvärvsreg-antaletten

någonler, uppbyggda på principen bank inte får förvärvaatt annanen
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egendom den Påän uttryckligen i BRL. grund förvärvs-som anges av
reglernas restriktivitet det i praktiken dessa regler kommitär attsom ange
det för bankerna tillåtna verksamhetsområdet. Uppbyggnaden förvärvs-av
reglerna stelbent konstruktion,utgör har förhindrat bankerna atten som
delta i och för dem naturliga finansieringsformer.nya

Större flexibilitet

Bankernas och andra finansinstituts verksamhet förändras kontinuerligt
med såvälavseende inriktning former. Det nödvändigt dennaär attsom
utveckling kan ske i takt med förändringarna i samhället. För finans-ex.
bolagen har sådan utveckling kunnat ske smidigt inom för be-en ramen
fintlig lagstiftning medan för bankernas del det oftast krävts lagändringen
för verksamheten skall kunna utvecklas förnyas.och I fall haratt annat

Ävenbankerna varit via sina finansbolag delta i utvecklingen.tvungna att
här har emellertid bankerna påvarit begränsade grund den skillnad iav
verksamhetsförutsättningar råder mellan bankägda och icke bankägdasom
finansbolag.

Bankerna har i dag den påcentrala ställningen kreditmarknaden. Kom-
mitténs utgångspunkt så skall fallet i framtiden.är En förut-ävenatt vara
sättning härför påbankernaär smidigare för närvarande kansätt änatt ett

sin verksamhet till utvecklingen i samhället.anpassa

Nytt bankverksamhetsbegrepp

För uppnå flexibilitet och förstörre bankerna behållaskall kunna sinatt att
centrala ställning kreditmarknaden föreslår kommittén omläggningen av
bankernas verksamhetsregler. Förslaget innebär den föratt yttre ramen
bankverksamhet fortsättningsvis skalläven bankverksam-anges genom en
hetsdefinition. tillåtenRamen för verksamhet bör emellertid vidgas och
definitionen bör konkret det tillåtna verksamhetsområdet. Där-mer ange
med kan de regler vilken egendom bank förvärvahar rätt attsom anger som
och driva handel Utgångspunktenmed undvaras. vid avgränsningen av
tillåten bankverksamhet bör de skyddsintressen bankerna ärattvara som
skyldiga tillvarata i sin verksamhet, främst insättarskyddet, inteatt äventy-

Sålunda föreslår kommittén bankverksamhet definierasattras. som
inlåning på räkning från allmänheten,—
finansieringsverksamhet, innefattande utlåning,bl. a.-

finansiell verksamhet förenlig inlåningenmedärannan samtsom-
verksamhet särskilda skäl har samband mednäraettannan som av-

den övriga bankverksamheten.

Innebörden begreppet finansieringsverksamhet beskrivs framlängre iav
sammanfattningen. föreslagnaDen bankverksamhetsdefinitionen i ochär
för sig heltäckande. En med hjälp förarbetena riktigt gjord tolkningav av
definitionen tillåtnade frånavgränsar verksamheterna de förbjudna och
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fårvilken får Kommitténegendom bank inte förvärva.anger anseren resp.
såemellertid för grundläggande ochförbud vissa egendomsförvärv äratt

från skyddssynpunkt så viktiga, de förtydligande uttryckligen böri syfteatt
framgå främst det principiella förbudet för-lagtexten. Detta gäller motav

emissions-aktier och andelar och viss därmed jämförbar egendomvärv av
bevis, depåbevis aktiefond.och andel i Vidare bör uttryckligen lagtextenav
framgå efter-det förbjudet för bank förvärva fordringsbevis medäratt att

inteställd betalningsrätt och likartade bevis tillskott riskkapitalom somav
enligtavsedda för den allmänna marknaden. Däremot kommer detär

kommitténs förslag inte längre förbjudet för bank förvärvaatt attvara
sådana kanbevis avsedda för den allmänna marknaden. En bankärsom

fritt förvärva förlagsbevis. Om beviset har utfärdats banknäraex. av
företag tillståndkrävs dock alltid bankinspektionens till förvärvet.

föreslår således denKommittén generellt förvärvsförbud avseendeett
angivna sålunda fåregendomen. All egendom den förbjudsänannan som

bank fritt förvärva under förutsättning förvärvet inom denatten ramryms
den föreslagna bankverksamhetsdefinitionen utgör.som

Friare rörelseregler

Det förvärvsförbudet, föreslås §generella intaget i 2 kap. 2 BRL,som
behöver förses med några undantag för uppnå full överensstämmelseatt
med riktig tolkning bankverksamhetsdefinitionen. Sålunda bören av un-
dantag för förvärv aktier och andelar i företag förvaltar fastgöras av som
egendom eller förvärvats för bereda banken lokaler förtomträtt attsom
verksamheten 2eller för tillgodose därmed sammanhängande behovatt

§.kap. 3
En bank bör kunna välja organisatoriska eller andra skäl läggaatt utav

verksamhet till dotterbolag under förutsättning självbanken äger rätt attatt
bedriva från ocksåverksamheten. Undantag förvärvsförbudet bör därför

för aktie- och andelsförvärv i såväl företaggöras svenska utländskasom
med verksamhet bankverk-eller har anknytning tillutgör näraen som en

2samhet, organisationsföretag §. föreslås förkap. 4 Detta gälla ävens.
sparbanker således någonoch centrala föreningsbanker. inteI förslaget görs
skillnad olikamellan bankinstitutsgruppers möjlighet förvärva aktieratt
eller andelar i företag. Om förvärvet innebär kapitaltillskott ellerett en
ändring ägarförhållandena företaget tillstånd för-i krävs emellertid tillav

bankinspektionen betydelse,eller, förvärvet principiellvärvet ärav om av
regeringen. gällande banklagstiftning in-I har prövningskriteriumav som

tagits förvärv aktier får endast sådana ändamålske i företag, vilkasatt av
kan till för bankväsendet eller det allmänna. Dettanytta nytto-anses vara
rekvisit har inneburit vissa tillämpningsproblem. Rekvisitet förutsätter att
bankens intressen för organisationsförändring deskall vägas motegna en
allmänna intressen förändring. sådan avvägningtalar En harmotsom en
visat svårsig Med bevisbörde-nyttorekvisitet har följt vissagöra. ävenatt
problem, vilka från bankhåll uppfattats besvärande. Kommittén harsom
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neutraltprövningskriteriumfinna ärfunnit tiden nyttatt ett mersommogen
tillstånd tillinnebärförslagutformat nyttorekvisitet. Kommitténsän att

hinderskall inteorganisationsföretagförvärv aktier och andelar i ges omav
hurexakta reglerNågra preciserade ochfrån allmän synpunkt.möter om

främst det skälettillståndsprövningen föreslagits,skall ske har inte ettattav
det gällerliksomskall kunna ske. Här närhänsynstagande till utvecklingen

huvud ochbankverksamhetinnehålletbestämma i begreppet över tagetatt
anpassningflexibelverksamhet bördärmed för bankernas varaenramen

våroch isamhället i övrigtnäringslivet ochmöjlig till utvecklingen inom
riktlinjerangivit vissabetänkandetomvärld. Kommittén har dock i som

tillståndsprövningen. Ivägledande videnligt kommitténs mening bör vara
och för-tillstånd för sparbankernasintelikhet med gällande lag krävs

Förenings-Bankaktier i Sparbankernaseningsbankernas förvärv resp.av
föreslås inteorganisationsförvärv gällabankernas Undantaget förBank.

garantifondsbevis ochifrågaifråga aktier och andelarbara ävenutan omom
organisationsföretag.förlagsbevis, utgivna ettav

aktierförvärvförvärvsförbudet bör vidare undantasFrån det generella av
marknaden, i vilkenpå den allmännaingår aktieri emissionsom en av

ochaktier, andelar§, förvärv2 kap. 5emission banken deltar samt av
§.2 Slut-kap. 6fondkommissionsrörelseemissionsbevis för underlättaatt

egendomi allundantas förvärvfrån förvärvsförbudetligen bör stort settav
§.2 kap.fordran 7förvärvet för skyddasker att egenom

tillåts bank redan iegendomenundantagnafrån förvärvsförbudetDen
Kommitténs förslagi BRL.egendomen räknasdag förvärva att uppgenom

redanmedför bankerna närverksamhetsreglernatill omläggning attav
Sålun-finansieringsformer.får tillmöjlighetlagstiftningen träder i kraft nya

ochlös egendombedriva leasingtillåtet i bankenda blir det fullt utatt av
på grund för-förhindradebankerna i dag görafactoring, vilket är att av

verksamhetsreglerföreslå förändrademed ärAvsiktenvärvsreglerna. att
gällande lagutvidgning vad enligttillåta kraftigemellertid inte att somaven

uppbyggnaden verk-föreslagnafår bankverksamhet. Denutgöra avanses
förmed förbudbankverksamhetsdefinition ochmedsamhetsreglerna en

huvudsakliga syfte de gällan-vissa egendomsförvärv skall ha nusomsamma
ochsig in på riskfylldabankde nämligen förhindrareglerna, attatt ge

ingår därmed led ispekulativa verksamheter. Reglerna att tryggaett ensom
skyddet för insättarna.till det primärasäker drift bankerna med hänsynav

tillåtsdotterbolagBegränsat aktieägande genom
i emellertid önskvärtpå besitter detMed tanke de bankerna ärsomresurser

lång-företagsnärvarande medverka till vissade aktivt för kanänatt mer
bankernaförutsättning härförsiktiga anskaffande kapital. En är attegetav

på denne anpassadetillhandahålla kapital för specielltkundföretagetkan -
på kredit-från konventionella villkorskräddarsydda villkor, vilka avviker-

tillskottkombinationer kreditgivning ochmarknaden. Exempelvis kan avav
företags finansieringsproblem. Enlösning öpp-ägarkapital ettenvara
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ning för bankerna aktivt medverka i företagens kapitalanskaffning måsteatt
med hänsyn till olika skyddsintressen kringgärdas med restriktioner, vilka
bör så banklagstiftningensavvägas skyddsregler inte urholkas, samtidigtatt

bankerna tillräckligt med delta i erforderliga finansiel-utrymmesom attges
la lösningar för näringslivets utveckling. Kommitténs förslag deli denna
innebär ifrågavarande riskverksamheter skall avskiljas frånatt bankens

verksamhet och läggas i banken hel- eller delägt kreditmark-ut ettegen av
nadsbolag. I detta bolag skall för verksamheten gälla vissa begränsningar.
För dessa redogörs längre fram i sammanfattningen.

Förhandsbesked

Liksom för närvarande bör det i första hand påankomma bankerna själva
med stöd lagtext och motiv tolka gåratt mellan tillåten ochgränsenav var

otillåten verksamhet. Bankerna bör emellertid kunna förutse plane-om en
rad verksamhet tillåten. Uppstår osäkerhetär detta bör banken kunnaom
erhålla förhandsbesked från bankinspektionen huruvida verksamheten är

betrakta bankverksamhet. Kommittén föreslåratt uttryckligattsom en
bestämmelse härom införs i BRL:s tillsynskapitel. sådantEtt förhandsbe-
sked bör bindande. Det bör också kunna överklagas till regeringen.vara

Kapitalkrav i bankkoncemer

Nuvarande regler

Kommittén föreslår genomgripande förändringar rörande beräkningen av
kapitalkrav för bank. Kapitaltäckningsreglerna bygger på principen att
bankerna skall ha visst lägsta kapital i form kapital egna fonder iett egetav
sparbank i förhållande till placeringarna. Placeringarna delas enligt nuva-
rande regler in i fyra efter stigande riskgrad. Placeringar hänförligagrupper
till den första fordrar ingen täckning i kapital. placeringarFöregetgruppen
i de följande riskklasserna krävs täckning i kapital med fyratre eget en,
respektive åtta placeringarnas värde. Kapitaltäckningsreglernaprocent av
innehåller vidare särskilda bestämmelser beräkning kapital.egetom av
Enligt dessa får med kapital likställas dels %40 beloppeget ettav som

vissa angivna värderegleringsreserver, dels det nominella värdetmotsvarar
förlagsbevis och andra skuldförbindelser med efterställd betalningsrätt, iav

båda fallen dock högst till belopp det kapitalet. Detett motsvararsom egna
kapitalet och vad därmed får likställas bankens kapitalbas.utgöregna

Denna bas, den förutgör placeringsvolymen, såle-kanytterstasom ramen
des uppgånormalt till gångermaximalt det kapitalet eller detre egna egna
fonderna.

Enligt särskild bestämmelse skall med vissa undantag avräkningen - -
från detgöras kapitalet med det bokförda värdet tillskjutitsvadegna av som



Sammanfattning 17SOU 1988:29

utländska företagellerform till andra in-aktiekapital eller i somsom annan
avräkningsregelSyftet med denna ärnågon bankverksamhet.driver form av

insättareför bankenshållas till skyddkapital skallförhindra detattatt som
praxis till-kreditinstitut. Ifår riskkapital iinte samtidigt utgöra ett annat

eller dekapitaletfrån detså avräkning intelämpas regeln görs,att egna
från kapitalbasen.fonderna, den beräknadeutanegna

särskildakompletteraskapitaltäckningsbestämmelserNu nämnda reg-av
påendast siktereglerkapitaltäckning. Dessaler konsoliderad tar enom

utländskaandradotterbolag elleri utländskabanks innehav ägarandelarav
ellerför koncernkapitalkrav beräknasföretag och innebär att ett enen

kapitalkravbankgruppensellerbankgrupp. Vid beräkningen koncernensav
beräkningenplaceringar och vidingående företagsbeaktas samtliga däri av

värde-kapitalpå företagenskapitalbasen sammanräknas visst sätt samteget
konsolideringsförfarandetmed ärförlagslån. Syftetregleringsreserver och

liberalamycketi länder medetableringarbevaka de risker,att att som
därmedochsåmedför, inte blirkapitaltäckningsregler attstora gruppens -

fara.kommer ibankens säkerhetden svenska -

kapitalkravetreformerad beräkningEn av

så-kapitaltäckningsreglernaändringar iförslag rörandeKommitténs avser
konsolideradedetriskklassindelningenkapitalbasens beräkning,väl som

kapitaltäckningsförfarandet.
sådana värde-föreslås blandberäkningVad först gäller kapitalbasens att

räknasskallmed kapitalfår likställasregleringsreserver ävenegetsom
upplåtits nyttjande, dvs.till överav-på sådan egendomavskrivning lös som

kommitténsbank enligtSkälet härtillpå leasingobjekt. ärskrivningar att
och inteegendom i banken,leasing lösdrivaförslag skall kunna somav

intressebolag.dotter- ellerhittills endast ettgenom
förpraxis tillämpadefunnit det ividareKommittén har systemetatt

intekreditinstituttillskott i andra ärliknandeaktier ochavräkning av
från kapitaletdetinteavräkningentillfredsställande. Genom görsatt egna

förfinnsfrån kapitalbasen,fondernaeller de attutrymmeutan genomegna
finans-iellerbankkoncernorganisatoriska förändringar i aven gruppen

utsträckning byggaoch alltkapitalet i störreinstitut det upptunna ut egna
lånefi-medkapitalbasensammanlagdaeller finansgruppenden i koncernen

bankkommitproblem harnansierat Detta attkapital. accentuerasatt enav
flyttaoförhindradprincipår -ilagändring 1987 är utattennumera genom-

dotterföretag.tillbankverksamhetegentligcentral eller
behållameningsfulltdet intefunnit är attolika skälKommittén har attav

konkurrensneutralt sättpåintebl.Regeln kanavräkningsregeln. etta.
Kom-dotterföretag.ingårbankvarifinansiella koncernertill somanpassas

garantier förbättreskapaavskaffas. Förförelår regelnmittén därför attatt
föreslåskapitalstyrkatillräcklighållerskyddbankerna till insättarnasatt en

desamtidigtkapitaltäckningkonsolideradi stället reglerna somatt om -
svenskaandelsinnehav i allaochgälla aktie-skärps utvidgas till ävenatt-



Sammanfattning18 SOU 1988:2

företag någondriver form bankverksamhet. Därigenom förhindra:som av
bankerna i framtiden tillskott riskkapital kan öka rörelsevoatt utan nyttav

lymen föra delar verksamheten i bankenöver till särskild;attgenom av
dotter- eller intresseföretag och samtidigt öka lånefinansieratandelen kapi
tal.

Konsoliderat kapitaltäckningsförfarande

Konsolideringsprincipen bör utvidgas till omfatta etableringarsamtligaatt
svenska och utländska dotter- eller intresseföretag driver någon formsom a
bankverksamhet, uppgårbankens andel till lägst 20 % aktiekapitaleom av
eller motsvarande eller andelen fölägst 20 % röstetaletmotsvararom av
samtliga aktier eller andelar. Med företag någon formdriver banksom av
verksamhet slag finansiella institut enligt denavses samma av som nuvaran
de lagstiftningen, alltså enligt kommitténs förslag bank, kreditmarknads
bolag fondkommissionsbolag.och Företag stödfunktion till banlutgörsom
såsom data- eller transportföretag och liknande omfattas inte denav nu
ifrågavarande defintionen.

Den utvidgade konsoliderade kapitaltäckningen inte deersätter nuvaran
de, grundläggande bestämmelserna beräkning kapitalkrav förom av re
spektive finansinstitut för sig. Det kapitaltäckningskraveär avsett attvar
för moderbanken å sidan och för konsolideringsgruppen helhetena som ;
andra sidan tvåskall beräknas i skilda förfaranden. företagSamtliga

måste för sig uppfylla de kapitalkrav uppställs för respektigruppen var som
institutgrupp i BRL och KML. För utländska intresseföreta;dotter- ochve

skall, liksom enligt gällande bestämmelser, bankinspektionen beslutanu
fråga kapitalkrav och vad skall dess kapital.egetom som anses som

l konsolideringsförfarandet skall moderbanken vid varje tidpunkt upp
fylla, förutom det kapitalkravet, den del kapitalkravet i dotter- elleegna av
intresseföretaget bankens andel i företagets aktiekapitamotsom svarar
eller motsvarande.

Vid beräkningen det kapitalet får frittbanken tillgodoräkna oclav egna
bundet kapital dotter-upparbetats i och intresseföretagen efteeget som
tidpunkten för bankens förvärv aktierna eller andelarna i dessa. l enligav
het med kvotkonsolideringsprincipen får sådock endast del nämnd;stor av
kapital tillgodoräknas bankens andel aktiekapitalet ellemotsom svarar av
motsvarande i företaget. kapital fanns intresseföreEget i dotter- ellersom

redan fårvid förvärvet, inte tillgodoräknas. Från detaget summan av
sålunda beräknade kapitalet skall därefter avdrag ske för eventuelegna
goodwill uppkommit vid förvärvstillfället. Sådant avdrag skall endassom
ske beträffande företag dotterföretag till banken.ärsom

Med det fårkapitalet likställas värderegleringsreserver och föregna
lagslån bådai fallen dock högst till detbeloppett motsvararm.m. som egn;,
kapitalet på fådetta beräknats i konsolideringsförfarandet. Docksätt
endast sådana i dotter- intresseföretagenoch upparbetats eftereserver som
bankens förvärv likställas med kapital eller fonder. Reservereget egna son
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omfattas får sålundaförvärvet Förlagslåninte tillgodoräknas. och lik-av
nande skuldförbindelser mellan konsolideringsföretagen får inte likställas
med kapital och fonder. förlagslån fårReserver och hellereget egna m.m.
medräknas till högre belopp bankens andel kapitalet iän motsom svarar av
företaget, vilket följer kvotkonsolideringsprincipen.av

En på °o20 ägande- eller röstandel möjlighetgräns i vissaöppnar atten
fall undgå syftet med den utvidgade konsoliderade kapitaltäckningen, ex.

banker förvärvar kreditinstitut och bankernas ägan-gemensamt ettom sex
de- och röstandelar lika sådantI fall skall enligt kommitténsär stora.
förslag, tillståndsprövningeni samband med förvärvet, villkor kun-av som

uppställas andelen skall konsolideras och ägarbankerna.attna av var en av
Likaså sådantskall villkor kunna dåuppställas bank förvärvarett en en
andel understiger 20 % i finansinstitut, placeringenett stort tarsom om en
inte obetydlig del bankens i anspråk.av resurser

Det utvidgade konsoliderade föreslåskapitaltäckningsförfarandet bli till-
lämpligt på ingårfinansiell koncern vari eller flera bankeräven en en som
dotterföretag. föreslåsSamtidigt de nuvarande provisoriska reglernaatt om
kapitalkrav för moderföretag finansielli koncern Kommitténupphävs.en
har därmed skapat kapitaltäckningsregler helt konkurrensneutralaärsom
mellan skilda slag bankkoncerner.av

Riskklassindelningen

När det föreslårgäller riskklassindelningen kommittén denna utökasatt
med femte fordrar 24 °o kapitaltäckning. riskklass,Till dennaen grupp som
hänförs placeringar avseende handelslager i banks fondkommissionsrörelse.
Till 8 Yo-klassen har iförts placeringar factoringverksamhet placering-samt

i företag driver någon form bankverksamhet, sådanadock endastar som av
inte omfattas den konsoliderade kapitaltäckningen. sistnämndaDetsom av

innebär aktieinnehav understigande 20 % aktiekapitalet kredit-iatt ettav
institut normalt kommer fordra 8 °o kapitaltäckning. Större aktieinne-att
hav i sådana finansinstitut fordrar iingen kapitaltäckning. Dessa omfattas
stället den utvidgade konsoliderade kapitaltäckningen. Placeringar hän-av
förliga till leasing lös egendom föreslås ingå fordrar %i den 4av grupp som
kapitaltäckning. Slutligen föreslås kreditmarknads-fordringar för vilkaatt
bolag, fondkommissionsbolag fondhandlarbolag fordraoch inte skallsvarar
någon kapitaltäckning.

Garantikapital i sparbank föreningsbankoch

Sparbankerna saknar i dag egentlig möjlighet komplettera sinatt egen
kapitalgenerering med kapital utifrån. Under nuvarande skede med en
stark expansion hela kreditmarknaden har detta visat sig stortettav vara
problem för sparbankerna. Sparbanksföreningen har därför föreslagit att
sparbank fåskall kunna tillskott kapital till den nuvarande garantifondenav

utgivande k. garantifondsbevis.genom av s.
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möjlighetfunnit vägande skäl för sparbankernaKommittén har attatt ges
iakttagande kommitténsutifrån det kan ske medtillskott kapital avav om

har visatgrundläggande principer, bl. konkurrensneutralitet. Dettaa. om
dock fåändamålsenligt måste kapitaltillskottetsig möjligt. För attvara vara

räknas äkta kapital.egetsom
utgår frånkapitaltäckningsproblematikenKommitténs prövning i stort av

institut.skapas för olikakonkurrensneutrala arbetsförutsättningar skallatt
mening dekommitténsNär det begreppet kapital enligtgäller äreget

från företagssynpunktväsentliga generellt det utgöregenskaperna attrent
från placerarensden fullständiga företagarrisken, det ouppsägbartåratt

står godsådan definition isida avkastning inte garanterad. Enoch äratt
på tidmed de internationella övervägandenöverensstämmelse som senare

10-gruppen.inom den k.ägt rum s.
måste beträffande garantifondsbe-Vissa uppfyllasgrundläggande krav

visen:
någon inflytandeGarantifondsbeviset får inte i form dess innehavarege

sparbankens verksamhet.
någon andel i sparban-får ovillkorlig tillGarantifondsbeviset inte rättge

kens vinst.
får måste reduceraspå garantifondsbeviset inte lämnas ellerAvkastning

negativtdå negativt eller skulle blisparbankens rörelseresultat är om av-
inte avkastning kan härutöverkastning lämnades. Anledning attatt varage

på kapitaltäckning.Sparbanken inte uppfyller lagens krav
från sida.måste ouppsägbart placerarens4. Garantifondsbeviset vara

garantifonds-innehavaren sparbankernasDen gottgörelse lämnas avsom
be-avkastning. Sättetbevis kommitténs förslag formenhar enligt attav

bestämdNågon på förhandavkastningen bör kunna variera. ränte-stämma
fråga. avsiktsförklaringiutfästelse i garantifondsbeviset bör inte komma En

be-avkastningen ochi emissionsprospektet bestämmasättet att enom
samband mednivå analogi vad förekommer idömning dess i med nusomav

ske.aktieemissioner bör dock kunna
in-fram det gällerskall försiktigtKommittén närattanser man

funnitKommittén har därförhelt värdepapper.troduktionen nyttettav
storlek.°o reservfondenslämpligt begränsa garantifonden till 50att av

bevis tillskottförlagsbevis eller likartadeFör bankers förvärv avomav
medföretagriskkapital garantifondsbevis utfärdats bank elleravex. som
till-tillstånd. de skyddsintressenbanknära verksamhet krävs För att som

sådantbörinte skall trädas förgodoses kapitaltäckningsreglerna närgenom
uteslutettillstånd restriktivitet. bör därvidlämnas med Det attstor vara

förlagsbevis ellertillstånd förvärvasparbank föreningsbankeller attges
inom den institutgruppen.garantifondsbevis utfärdats banksom av en egna

marketföreslås uppträda k.Undantag gälla för företag skall som s.som
förmaker bevisen.

År förlagsinsatserefter förslag kooperationsutredningen1984 infördes av
jordbrukskasserörelsen.föreningar och lageni lagen ekonomiska omom

Ändringarna föreningardet möjligt för ekonomiskasyftade till göra attatt
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till sig riskbärande kapital från andrata även medlemmarna. Insatsernaän
görs förvärv förlagsandelsbevis med bindningstid minst femgenom av en av
år. Reglerna förlagsinsatser har sedermera överförts till föreningsbanks-om
lagen. Från kapitaltäckningssynpunkt har förlagsinsatserna jämställts med
förlagslån. Summan de nominella värdena förlagslån och förlagsan-av av
delsbevis har därvid likställts med kapital intill beloppeget ett mot-som

det kapitalet. Detta har i praktiken inneburit förlagsinsatser-svarar egna att
helt sin avsedda betydelse. Eftersom förlagslåntappat förutsättsna vara en

något billigare form kapital har förlagsinsatser aldrig kommit tillav an-
vändning.

Vid kommitténs behandling kapitaltäckningsfrågorna har Sverigesav
Föreningsbankers påFörbund tagit frågan förlagsinsatsernasnytt upp om
ställning från kapitaltäckningssynpunkt. Förbundet har därvid hemställt att
förlagsinsatser skall äkta kapital, och därmed likställas medegetanses som
obligatoriska frivilligaoch medlemsinsatser.

Kommittén har det betänkligt medge möjlighet intillansett att att ett
belopp obligatoriska och frivilliga medlemsinsat-motsvararsom summan av

medräkna förlagsinsatserna egentligt kapital. Som redanser, egetsom
påpekats nämligen förlagsinsatsenär bunden i endast fem år och kan

Ävendärefter placeraren tvåårigsägas med uppsägningstid. medupp av en
de begränsningar uppställts i nuvarande lagstiftning framstår insatsensom
enligt kommitténs mening alltför lösligt bunden till banken med hänsynsom
till de starka skyddsintressen finns i bankverksamheten. redanAtt alltsom
det nuvarande äkta kapitalet i föreningsbankerna uppsägningsbartäregna
innebär inte något skäl vidare efter linje.att nu samma

Kommittén har därför andraövervägt lösningar för förenings-att ge
bankerna möjlighet från andra medlemmar få tillskottän till kapital-att
basen egentligt kapital i likhet med den möjlighet kommitténegetav som

sparbankerna i form garantifondsbevis. En möjlighet för-ger attav vore
ändra de nuvarande förlagsandelsbevisen så dessa inte blir uppsägnings-att
bara från placerarens sida. Ett alternativ tvåhaannat att typervore av
förlagsandelsbevis, den Bådaouppsägbar. alternativentypenvarav ena vore
har kommittén avvisats. Det har inte lämpligt på marknadenansetts attav

såha artskilda värdepapper med samma namn.
Kommittén har i stället för den lösningen förenings-ävenstannat att

bankerna medges inrätta garantifond efterrätt detatt mönsteren som
föreslås för sparbankerna. Fondens storlek bör här -i medanalogi vad som
föreslås för sparbankerna begränsas till belopp hälftenett motsvararsom-

det övriga egenkapitalet.av

Ägande- och rösträttsbegränsning i svenska
bankaktiebolag

Bankerna skiljer i flerasig väsentliga avseenden från andra företag. De intar
central ställning i det ekonomiska och har sin huvud-utöversystemeten

sakliga roll sparuppsamlare och kreditgivare givits uppgifter verk-som som
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ställare statsmakternas ekonomiska politik och myndighetsutövare.av som
Bankernas till från Om-rörelsekapital härrör väsentlig del allmänheten.

upplånadekring 90 % balansomslutningen beståri bank in- ochav en av
medel. uppgårBankens kapital i regel till endast 1,5 °o balansom-eget av
slutningen. Bankernas kunder framför insättarna på heltallt är ett annat- -

beroende sin banks säkerhet och sunda vadutvecklingsätt än ärsomav
fallet för kunder till näringslivsföretag i allmänhet. En insättare anförtror
bankerna någonmedel säkerhet. Det därför oeftergivligt kravärutan ett att
insättarna bereds trygghet förlust insatta medel. insättare skallEnmot av

återbetalainte behöva ställning till bankens förmåga förränta deochta att
insatta medlen. Bankens roll ombesörja och för deär attsnarare ansvara
insatta medlens placering. Det härvid vikt för kreditväsendets funk-är av
tionsduglighet och därmed samhällsintresse, insättare haräven ett att ett

förmågaabsolut förtroende för bankernas fullgöra sina förpliktelser.att

Ägande och kreditgivning inteskall blandas

Svensk banklagstiftning påbygger sedan 1930-talet principen ägande ochatt
kreditgivning inte skall blandas. Detta sig uttryck i förbud för banktar att
förvärva näringsföretag påaktier i eller eljest sig sättatt ettengagera som
medför risk sammanblandningför mellan bankens primära verksamhet och
bankfrämmande verksamhet. Emellertid saknas regler förhindrar star-som
ka näringslivsintressen, industriell koncern, förvärva betydandeattex. en
aktieposter och därmed inflytande bank.avsevärt över en

Bankerna ingår måsteoch de koncerner vari banker oberoende ivara
förhållande till enskilda Inte minst därför den svenska kredit-motparter. att
marknaden ofrånkomligen kommer domineras begränsat antalatt ettav

påinstitut varje delmarknad det betydelsefullt särskilt bankerna kanär att
från påverkan frånfritt de icke-finansiella storföretagen. Vidagera ex.

kreditallokering och bestämmande villkor vid kreditgivning bör bankenav
ha friståendehelt ställning och dess oberoende inte riskeras atten genom
banken tillhör viss gruppering inom näringslivet möjlighetmed att styraen
eller eljest påinflytande bankens beslutsfattare. Vägande skäl talarutöva
därför enligt kommitténs mening för lagreglering förhindrar starken som en
ägarkoncentration i bank.en

Hinder koncentrerat ägandemot

Enligt direktiven åligger det kommittén lägga fram förslag till huratt ett
spritt ägande i bankerna skall säkerställas. Kommittén har diskuteratkunna

pådirekt i införa krav spritt ägande. Till ledning för tolkningenlagatt ett av
sådant begrepp skulle kunna knyta till det spridnings-ett man ex. an

kriterium uppställs villkor för introduktion börsposter vidsom som av
Stockholms fondbörs. För registrering på l-listan uppställs förA närvaran-

på uppgåde krav 000 börspostägare, varvid börspostens värde skall till1
minst basbelopp. Flertalet affärsbanker i dag börsintroducerade ochärett
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uppfyller alltså sådant på spridning ägandet. Undantagkrav utgörett av
Bohusbanken Sveabanken.och

Ett sådant spridningskriterium emellertid ingenting hur koncen-säger om
sålundaägandet i företaget. hindrarIngetär ägaretrerat stor atten vara

majoritetsägare. inflytande iEtt bättre förhindra koncentreratsätt att ett
bankenworking control direkt i lag hur ägandet iärtermer att stortangeav

får sådan uppnås också samband medMed lösning problem iattvara. en
svårtnybildning bank undviks. Det ligger i sakens det kannatur attav vara

tillförsäkra sådan ägarspridningredan vid etableringen bankatt av en en
krävs för börsintroduktion.som

tillgångförr tillEn bank under utveckling kommer eller behövaattsenare
påsådan nödvändiggör emissioner denkapital i utsträckning det öppnaatt

sådanaktiemarknaden. börsintroduktion framtvingar ägarspridningEn en
också, såsomKommittén framgår tagit ställ-berörts. har nedan,som nyss

ning möjligt bilda finansiella där bankför det bör holdingföretagatt attvara
ingår förefaller osannolikt sådana skulledotterbolag. Det koncernerattsom

frånkunna bildas tillskott kapital aktiemarknaden.utan av
på sprittMed till flertalet banker redan uppfyller kravhänsyn bl. atta. nu

detägande i diskuterade bemärkelsen har kommittén inte funnitden nu
på ställetnödvändigt införa krav spritt ägande. Kommittén har ii lagatt
förhindra ägarkoncentrationdet riktigast för stark attattansett envara --

uppgå.fårvartill ägandet i enskild bankdirekt i lag de högstgränserange en
Ägarstrukturen desvenska bankerna uppvisar variationer. Ii de stora

så några aktiein-ägandet spritt redanallra bankernastörsta är procentsatt
framstår praktiken med-nehav ägarandelen väsentlig och imedför att som

någonmotsvarande innehav exempelvisför inflytande. Ett iett stort av
någotinte betydande inflytande.provinsbankerna däremotger

påfrämst kravetför ägandet talar vissa skäl,När det gäller valet gränsav
samtligaväljer enhetligt procenttal förenkelhet i regleringen, ettatt man

Å så och mindreägarstrukturen olika ibanker. andra sidan störreär pass
finnasvårt, för inte omöjligt,banker mycketdet sägaär ettatt attatt

så frittpå gång skapar delsprocenttal, ägarut-ett stortgemensamt som en
ägandetsådan koncentrationförhindrarmöjligt dels attavenrymme som

integritet kommasjälvständighet och kanbankens äventyras.att

Två balanspunkter

ochskillnaden mellan störrefördaI anslutning till det här resonemanget om
gjorts iundersökningarframhålla,kommitténmindre banker vill att som
i olikaföretagcontrolworkingangående k. överandra sammanhang s.

ibegränsad ägarandelrelativtkrävsstorleksklass, tydligt har visat detatt en
litetIskall kunnasådan kontroll utövas.företag förmycket ettattett stort

makt-motsvarandeägarandel förbetydandeföretag fordras däremot en
position.

i vissaochfrån vissa synpunkterdetKommittén klart medvetenär attom
ingår starkiför företag det ägarkretsenlägen kan fördel attett envara en



Sammanfattning24 SOU 1988:29

ägarkonstellation, kan huvudansvaret för företagetsellerägare styr-tasom
också förutsättningarsådan ägarbild skaparning och finansiering. En att

inkompetenterforderlig handlingskraft och skyndsamhet bytamed ut en
Är däremot mycketföretagsledning. ägarsammansättningenstyrelse och

fårföretagsledningen allt-medföra styrelsen ochsplittrad, kan detta att en
Även dokumenterad inkompe-dominerande ställning. vidför stark och en

komplicerad utdragensådana fall bli ochkan det i atttens processen
ägarbegränsning inödvändiga personbyten. Riskerna medgenomföra en

utgångspunkter får överdrivas. Mot dessafrån dock intebanker här angivna
understrukit detmåste också kommittén förut kraftigtrisker vägassom --

och företagsled-för framträdande kravet, styrelsenspeciellt banker att
så vid beslutsfattandesjälvständig ställning, den sittningen skall ha atten

stå frånoch friatillgodose insättarnas och samhällets intressenfullt kanut
förenligt ägarinflytande.härmed inte

kommittén sökt finnaVid ägarbegränsningen harutformningen enav
sådan å och samhällsintressetsidan, det insättar-avvägning att, ena av

åpå självständighet tillgodoses and-bankledningensdikterade kravet samt,
till När deti vissa lägen med starka kansidan, fördelen ägare tas vara.ra

svårt finnadet visat sigfram till lämplig balans hargäller komma attatt en
föreftersom de ägarandelar, krävsför banker enhetlig lösning,alla somen

redovisatsinflytande och working control,väsentligt ärett som ovan —-
på Kommittén har därförpåtagligt olika beroende bankens storlek. ut-

utgår från balanspunkt för de bankernaarbetat förslag, störstaett som en
mindre.och för de medelstora ochen

det lämp-Utgående från olika balanspunkter har kommittén funnitdessa
så, högstägarbegränsningen bestämmesligt, i de bankernastörsta attatt

får flera iinnehas enskild eller10 % aktiekapitalet ägareägareenav av
och mindre ban-ekonomisk intressegemenskap. I de medelstoraväsentlig

ingår°o. Om bank imotsvarande procenttal 20kerna bör utgöra enen
moderföretag.finansiell skall ägarbegränsningen koncernenskoncern avse

framhållits ägarbild med stark eller ägarkons-Som kan ägareen enovan
anslutningfördelar för företaget. Itellation i vissa lägen innebära viktiga

före-med de olika maximiinnehav,härtill vill kommittén betona att som
samverkanmindre det i regel räcker medslagits för och banker,större en

motsvarandetvå i bank förmellan till fyra de största ägarna attenav
från underuppnås. Exempel svenskt näringslivfördelar skall kunna senare

gårår krisläge mobilisera ägarsamverkanvisar det i väl attatt ett nyssen av
företagsledning medför byta styrelse ochavsedd omfattning att ut en

otillräcklig kompetens.
särskilja dediskuterat olika kriterier förKommittén har vidare störstaatt

slutligen förfrån de medelstora och mindre och harbankerna stannat en
på definieras i BRL.utgår från bankens kapital dettareglering sättegetsom

finansiell skall regleringenOm bank dotterföretag i koncernär ett enen
har därvid funnitutgå från moderföretagets kapital. Kommittén atteget

sådanmiljard Medlämpligen bör kronor. gräns-gränsen utgöra en en
PKbanken och Svenskadragning GotaGruppen AB, S-E-Banken,kommer
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Handelsbanken omfattas den ägarbegränsningen. I övrigasträngareatt av
affärsbanker, vilkas kapital för uppgårnärvarande till beloppegna som
ligger långt under miljard kronor, kommer ägarbegränsningen liggaatten
vid 20 °o.

Ekonomisk intressegemenskap

Vid tillämpningen ägarbegränsningen bör inte endast storlekenav av en
enskild innehavägares i vissa fall flera sammanlagdaäven ägaresutan
innehav tillmätas betydelse, dånämligen väsentlig ekonomisk intressege-
menskap föreligger mellan aktieägare. Begreppet väsentlig ekonomisk in-
tressegemenskap och likartade återfinnsbegrepp områdeninom flera i
svensk lagstiftning, bl. i 2 §§kap. 16 och §17 BRL och i 22 FkL. Vida.
tillämpningen ägarbegränsningen bör begreppet innebördav ges samma

i nämnda lagrum.som

Rösträttsbegränsning

Med de föreslagna för aktieinnehav blirgränserna ellerägares ägar-en en
inflytande förhållandevisbankenöver Maximiinnehaven börstort.grupps

därför kombineras med regel sikte på begränsning rösträt-taren som en av
vid bolagsstämma.ten

En likartad regel finns redan i nuvarande lagstiftning. §Enligt 8 kap. 3
BAL kan nämligen ingen för eller andrasrösta aktier för sammanlagtegna

femtedelän de aktier påföreträds någotintestämman,mer en av som om
följer bolagsordningen. Regeln direkt Överförd från §är 9 kap. 3annat av

ABL. Avsikten med regeln öka möjligheternaär för aktieägare medatt
mindre aktieinnehav på sig gällandestämman degöra störreatt gentemot
aktieägarna.

Enligt kommitténs mening bör med hänsyn till den särställning som-
bankerna har i samhället den högsta förgränsen utövanderösträttens-

i lag. Kommitténs överväganden bör ligga förgränsenanges attom var
förhindra alltför starkt inflytande för enskild har resulterat iett ägare, att
kommittén förslår regel innebär fåri de bankerna ingenstörstaatten som

förutöva femrösträtt än det företrädda antaletstämmanprocentmer av
aktier. I de mindre bankerna bör ligga vid tio det pågränsen procent av

företräddastämman antalet aktier. Det bör anmärkas de föreslagnahäratt
reglerna för rösträttsbegränsning i banken olika storlek i utsträck-storav
ning ansluter sig till vad redan gäller enligt bankernas bolagsordningar.som

Undantag från ägarbegränsningen

frånUndantag huvudregeln ägarbegränsning bör för ochgöras statensom
svensk banks aktieinnehav. Bankers organisationsförvärv alltidprövas av
bankinspektionen. Tillstånd sådanttill förvärv skall inte hinderges om

från allmänmöter synpunkt. sådantEtt fall kan förvärvet bedömsattvara
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till skada för inom branschen. här börkonkurrensen Fallvara avsessom
såsom från utgångspunkter. Likasåhittills bankpolitiska bör banker-prövas

förvärv frånbransch- eller Centralorganisation undantas regelnnas genom
förslagägarbegränsning. organisationer skall enligt kommitténsDessaom

inte få åt isig verksamhet strider reglerna banks rörelseägna motsom om
BRL. bank-Regeln ägarbegränsning bör inte heller gälla för utländsktom
företags bankaktiebolag bank. För detinnehav aktier i bildat utländskav av
fall bank ställetdotterföretag i koncern gäller begränsningsregeln iären en
moderföretaget.

Det praktiska förfarandet

Om någon tillåtnaförvärvar aktier förvärvaren före-skallutöver gränser
läggas månaderinom bankinspektioneneller den tidatt sex senare som
bestämmer tillåtnade aktier den Före-överstiger gränsen.avyttra som
läggandet kan förenas med kon-vite. För inspektionen skall kunnaatt

föreslårtrollera efterlevnaden kommitténreglerna ägarbegränsningav om
anmälningsskyldighet införs för den förvärvar aktieratt motsvaran-en som

de två banks eller, denna dotterföretag i finansiellärprocent omav en en
koncern, moderföretags aktiekapital.ett

Kommitténs förslag ägarbegränsning torde föranledakomma att attom
några de nuvarande i bankerna tvingas aktier förägarna attavyttraav
uppfylla de fastlagda utgångspunkt frånFörslaget kommer medgränserna.

aktuella förhållanden träffa några Skånskai Bohusbanken,ägareattnu
ÖstgötaBanken, Enskilda GotaGruppen väsentligtBank AB. Det ärsamt

bereds möjlighet drabbasägarna aktierna behövaatt att avyttra utan att av
ekonomisk skada. Det vidare väsentligt aktiemarknaden inteär utsättsatt
för störningar. Kommittén dessa krav bäst blir tillgodoseddaattanser

tillämpas bestående ägarförhållanden fem årreglerna förstattgenom
efter det den kommittén föreslagna ilagstiftningsreformen kraft.trättatt av
Under förutsättning kommitténs förslag träder kraft januari 1990i den 1att
får möjlighetdärmed sig till de fram till denägarna reglernaatt anpassa nya

januari1 1995.

Dispens

Därutöver möjlighetbör finnas efter särskild framställning till regering-att
erhålla sådandispens. En dispensmöjlighet bör emellertid användas meden

restriktivitet. såledesDispens bör kunna lämnas endast särskilda skälom
föreligger. Sådana skäl bör föreligga exempelvis då förbättradanses en
konsolidering nödvändigbedöms för banks fortbestånd ochatt trygga en
andra möjligheter erhålla frånriskvilligt kapital tillskottänatt storagenom

inte står tillägare buds. Dispens bör kunna lämnas för möjliggöraäven att
önskvärd rekonstruktion bank eller samband banki med atten av en ny

bildas. I särskilda fall övergångs-bör dispens kunna för lösaäven lämnas att
problem i enskild bank.en



Sammanfattning 27SOU 1988:29

Utländskt ägande i svenska banker

Kommittén tiden för tillåta ägandeutländskt iattanser nu vara mogen
svenska banker. Detta nödvändigt bl. med hänsyn fortgåendetill denär a.
internationaliseringen bankväsendet. Utländskt ägande bör emellertidav
tillåtas endast i sådan omfattning den inhemska kontrollen bankvä-överatt
sendet i kan behållas. Vid awägning mellan olika intressen harstort en
kommittén funnit högst tjugo aktiekapitalet och högst tioatt procent av

röstetalet för samtliga i fåaktier svenskt bankaktiebolag börprocent ettav
ligga i utländsk ägo.

De förut föreslagna reglerna ägande- och rösträttsbegränsning skallom
också gälla för utländska besvärandeFör kontrollapparatägare. att utan en
möjliggöra handel med svenska bankaktier utomlands bör enligt kom-en
mittén endast högst så andel aktier jämteägaresstor motsvararsom en
närståendes innehav dei bankerna tio aktiekapitaletstörre procent av- -
fritt kunna förvärvas ocksåutländska intressen. En begränsning börav

till femgöras röstetalet för samtliga aktier. fråga ytterligareIprocent av om
utländska förvärv aktier till de nämnda tjugogränserna procentav upp nyss

aktiekapitalet och tio röstetalet bör emellertid särskiltkrävasprocentav av
tillstånd regeringen eller bankinspektionen.av av

Enligt kommittén bör varje enskild bank bestämma bankens aktier tillom
viss del skall kunna utländska intressen. Bankerna bör därför iägas av
förekommande fall in bestämmelser i bolagsordningen innebördta attav
högst de nämnda procentandelarna aktierna och röstetalet kan ligga inu av
andra svenska händer och viss del därav också fritt förvärvasän kanatt

teckning överlåtelse.eller Bankaktiebolagen sålunda möjlig-börgenom ges
het fullt med inskränkningareller införa den lagenliga förrättenatt ut
utländska intressen förvärva iaktier bolaget. ABL:s bestämmelseratt om
bundna och fria aktier bör därvid tjäna förebild för möjliggöraattsom en
öronmärkning aktier bank tillståndsärskilt vill placera iutanav som en
utländskt ägo.

Några intressefrågor i bank

Kommittén har funnit många banker på olika indirekt isigsättatt engagerar
företagsverksamhet. Detta förekommer framför inom för dealltren ramen

verksamheter bedrivs vissa bransch- eller centralorganisationer försom av
banker eller olika bankers pensions- och personalstiftelser. Banklagstift-av
ningens principiella förbud i allmän företagsverksamhetmot engagemang
har i dessa fall i praktiken genombrutits. Samma skyddasintresse som

förbudet för bank åsidosättassig företagande kanägna ävenattgenom
för banker i olika näringslivsföretagsplatsatt representantergenom ges

styrelser. Kommittén föreslår med anledning härav banklagstiftningenatt
kompletteras med vissa regler möjliggör upprätthål-stringentettsom mera
lande det principiella förbudet allmän företagsverksamhet.motav
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pensions- och personalstiftelserBankernas

kommitténpersonalstiftelser harpensions- ochVad först gäller bankers
industri- ochi olikakonstaterat dessa innehar betydande aktieposteratt

påfallandetill väsentlig delinvestmentföretag. aktieplaceringar liggerDessa
kommiti många fallintressesfär. Stiftelserna harofta inom respektive banks
ömsesi-för tillförsäkra sigbli affärsmässigt instrument bankenatt attett en

näringslivet.dig anknytning till vissa ägargrupperingar i
hur dessfrån betydelseFör banken det risksynpunkt inte heltär utan

frigjorttillgångar. bank nämligen intepensionsstiftelse placerar sina En har
pensions-tillgångar tillsig från sina pensionsutfästelser avsättaatt engenom

måste bankenmån tillgångar förslår därförstiftelse. Stiftelsens inteI den
riskfylldatillgångar. Alltförför pensionsförpliktelserna med sina egnasvara
och desssålunda bankenplaceringar i stiftelsen kan överytterst ut

näringspolitiskfrånBankstiftelsernas aktieplaceringar vidareinsättare. är
bankernasbetydelse. Med hänsyn till sär-synpunkt principiellstorav

får alltförsamhällsintresse bankerna inteställning det viktigtär attett
ägargrupperingarna i näringslivet.starka bindningar till de stora

föreskrivitför pensions- och personalstiftelsernaBankinspektionen har
sprid-erforderligförsiktighet och medaktieplaceringarna skall ske medatt

förrekommendation, innebärning riskerna. gränsenDenna attsomav
samtligaförvid fem röstetaletinnehav i enskilt företag sätts procentett av

alltsåansluterrekommenderadeaktier, iakttas stiftelserna. Den gränsenav
för försäkrings-nuvarande lagstiftningen gällertill vad enligt densom

innehaemellertid inte stiftelserna kanbolagen. Denna hindrargräns att upp
koncen-aktiekapitalet i enskilt bolagtill drygt tredjedel attett genomen av

stiftelsernaaktier. Det förekommer ägerförvärvet till röstsvaga atttrera
diskuterade% aktiekapitalet i enskilda företag. Dentill 25 nuupp av

näringspolitiska skälför försäkringsbolagen tillkommit bl.hargränsen a. av
verksamhetsig iför förhindra försäkringsbolag ärattatt ett somengagera

beträffande försäk-Kommittén harfrämmande för försäkringsrörelsen.
förhållande aktiekapi-också i tillringsbolagen föreslagit begränsningatt en

vidlämpligt dennainföras. Kommittén har funnit gränstalet skall sättaatt
åbe-harKommittén de skältio aktiekapitalet. attprocent somanserav

ocksåför försäkringsbolagen ärför den föreslagna begränsningenropats
föreslår därför stiftelsesför stiftelserna. Kommitténgiltiga att enga-en

förröstetaletföretag får högst femi enskilt procentett motsvara avgemang
tio aktiekapitalet.samtliga aktier, dock aldrig än procent avmer

personalstiftelsernaföreslår beträffande pensions- ochvidareKommittén
bankinspektionen.stå endastframdeles skall under tillsyndessaatt av

bankstif-Följaktligen tillsyn länsstyrelseskall den allmänna utövarsom
pensionsutfästelser1967:531 tryggandetelserna enligt lagen m.m.,om av

föras till inspektionen.över
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Bankernas medlemsorganisationer

Vad härefter gäller bransch- eller Centralorganisation för banker, saknas i
den gällande banklagstiftningen regler hindrar dessa driva verk-nu attsom
samhet förbjuden för bankär eller bankkoncern. Eftersomsom en en
medlemskap i sådan organisation inte förutsätter regeringens eller bank-en
inspektionens tillstånd, har möjlighet för bankerna kringgåöppnats detatt
principiella aktieförvärvsförbudet och andra regler begränsar bankrö-som
relsen låta organisationen driva sådan verksamhet för-att ärgenom som
bjuden för bank. dettaI sammanhang bör erinras berörda organisa-attom
tioner Svenska Bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen och Sveri--

Föreningsbankers Förbund slutna föreningar i denär meningenges att-
inga andra subjekt banker tillhörandeän viss sådana instituten grupp av

medlemäger rätt i respektive organisation. Detta innebäratt vara att
organisationernas Verksamhetsinriktning sådanauteslutande in-styrs av

dikteras medlemsbankerna. Organisationernastressen olikasom av enga-
får därmed stark indirekt anknytning till den bankverksamhetgemang en

drivs medlemmarna, starkareavsevärt föreningarnaänsom av om vore
föröppna antal sinsemellan olikartade medlemskategorier.ett stort

Möjligheten sig i företagsverksamhet tillåteninte föratt ärengagera som
bank har utnyttjats Svenska sparbanksföreningen månoch i viss ävenav av
Sveriges Föreningsbankerns Förbund. Dessa organisationers iengagemang

olika investmentbolag har bl. till syfte ägarinsatser knytaattex. a. genom
industri- och andra näringslivsföretag till sparbanks- respektiva förenings-
banksrörelsens strategiska intressesfärer. Flera lokala fåttsparbanker har

stark sådanaanknytning till investment- och utvecklingsbolag. Bankernaen
självahar i många fall aktivt medverkat vid tillkomsten dessa bolag.av

Ägandet aktier i bolagen har förlagts till något dotter- eller intresseföre-av
till Svenska sparbanksföreningen. Dotter-tag och intresseföretagen har i sin
tagit krediter, bl. konvertibla förlagslån,tur hos lokalaupp a. genom spar-

banker för finansiera verksamheten. Sparbankerna månoch i vissatt även
föreningsbankerna såledeshar kringgående lagstiftningen kom-genom av

få sådanamit i enskilda näringslivsföretag kan jäm-att engagemang som
med direktaställas ägarintressen, och strider grunderna för BRL:smotsom

principiella aktieförvärvsförbud.
enligt kommitténsDet är mening förenat påtagligmed fara fören en

utveckling bankväsendetosund vissa banker eller bankerav om grupper av
kringgår banklagstiftningens regler och sålunda åsidosätter väsentliga
skyddsintressen i bankverksamheten. Om sparbanks- föreningsbanks-och

tillåtasskullerörelserna med lagstiftarens goda minne driva verksamhetatt
förbjuden för bank, kan det inte uteslutasär utvecklingen skulleattsom

kunna leda till förutom sparbanks- och föreningsbanksrörelserna låteratt-
verksamheternämnda expandera andra banker ellerävenatt grupper av—

banker söker liknande möjligheter kringgå den centrala regel i banklag-att
stiftningen, aktieförvärvsförbudet sådanEn utveckling kanutgör. isom
förlängningen leda till allmänt minskad respekt för och mindreen en nog-
räknad inställning till banklagstiftningens viktiga skyddsregler.
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förbud förvärvför principiellatill grund BRL:sDe motiv, ligger motsom
bankfrämmande verksam-sigandelar i företagaktier eller ägnarsomav

också degällandei hög gradkommitténs meninghet, sig enligtgör
ifråga. Enligt vadcentralorganisationerbransch- och är somvarom nu

dikterasi dessa föreningar intressenverksamhetenanförts styrs somavovan
förhållandesådant intefinns undermedlemsbanker. Detrespektiveav

bransch- eller central-undanta dessanågot bärande motiv försakligt att
andelsförvärvsförbudet.aktie- ochfrån det principiellaorganisationer

kommitténanmärkas enligt de reglersammanhang börI detta att som
bankfri sektor förmindre k.föreslagit i KML skall öppnas att genoms.en

finansieringssyfte.och andelar ikreditmarknadsbolag förvärva aktierett
placeringsförvärv, deanvändas förinte kunnaDenna fria sektor skall utan

måste så finansierings-och andelarnaförvärvade aktierna snartavyttras
tillåts vid sidan den fria sektorn,uppnått. Om banksyftet blivit utanatt, om

organi-riskkapitalmarknaden densigbegränsning genom egnaengagera
begränsningdenmed den fria sektorn ochsationen, kommer syftet av-

skyddsint-till olikaföreslås förfelas. De med hänsyndenna sektor attsom -
fria sektorn skulle lättuppställs beträffande denstrikta regler somressen

med-i denkringgås otillåten verksamhet kunde förläggaskunna egnaom
lemsorganisationen.

till den slutsatsen,det anförda kommitKommittén har grund attav
bransch-innebördbestämmelsebör kompletteras medBRL att enaven

sådanfår bedriva verksamhetför banker inteeller Centralorganisation som
bör ankommabestämmelser banks rörelse. Detstår i strid med BRL:s om

efterlevs.övervaka bestämmelsenbankinspektionen att att

Personunioner

näringslivs-frågan representation i olikagäller bankersVad slutligen om
förekommer ikonstatera dettahar kommittén kunnatföretags styrelser, att

sådanaframför allt iStyrelseuppdragen förekommautsträckning.stor synes
Enligt gällande reglerbanks intressesfär.företag tillhör respektive nusom

för-anställd i bankenoch delegatverkställande direktör ärär somannan
verksamhethuvudsakligastyrelseledamot i företaghindrad att varsvara

består förvalta aktier.bl. i atta.
i nämndatill uttryckdelar den uppfattning kommerKommittén som

bankrepresentation förekommer i bl.klart olämpligtregler. Det är att a.
betydelse ifrån havilka strategisk synpunkt kaninvestmentbolag, storen

koncentreradebakgrund det alltnäringslivet. Motdet svenska merav
betydelse i dagförbudetnäringsliv tordeägandet i svenskt än störrevara av

emellertid förbudetlagregleringendå genomfördes. En brist idet ärän att
delegatdirektör ellerendast verkställandetillbegränsatär att annanavse

styrelse-omfattas inteEnligt lagens ordalydelseanställd i banken.ärsom
ellererhåller delegatsuppdraghan ärordförande förbudet, även omav

undersökning harlöpande förvaltning. Kommitténsengagerad i bankens
i gradordföranden högockså styrelseordföranden och vicevisat bankersatt
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finns sådanarepresenterade i styrelsen för företag med förbudet.som avses
Bankverksamhet har liksom andra verksamheter med tiden blivit alltmer

komplicerad. Det därför svårttorde någon förankring i denatt utanvara
praktiska verksamheten kunna leda arbetet i styrelsen och delta i de för
banken riktiga besluten. Ett uppdrag styrelseordförande inskränker sigsom
därför inte alltid till enbart leda och övervaka det egentliga styrelse-att
arbetet. I stället förutsätts denne anställd i bankenatt utan att vara— -
därutöver eller mindre aktiv del i bankens förvaltning och i dettar en mer
löpande arbetet i denna. En styrelseordförande i bank intar därjämte i vissa
fall framträdande både utåtroll för banken och interntrepresentanten som

policyskapare, inte bara för banken för hela bankkoncernen. Deutansom
skäl, ligger till grund för förbudet för verkställande direktör ochsom annan
delegat anställd i banken vissaär styrelseuppdrag, siggöratt mottagasom

bakgrund härav i lika hög grad gällande också för här avseddmot s.
arbetande styrelseordförande i bank. Lagtexten bör därför kompletteras så

styrelseordförande omfattas förbudet,även under förutsättningatt attav
denne fullgör arbete för bankenäven i inte oväsentlig omfattning.annat
Med arbete arbetsuppgifter någotinte har omedelbartannat avses som
samband med uppdraget ordförande, olika delegatsuppdrag. Tillsom ex.
följd sådantkravet, arbete skall fullgöras i inte oväsentlig omfattning,attav
torde styrelseordförande tjänstgör i banken på hel- eller halvtid regel-som
mässigt komma omfattas förbudet. Motsvarande bör gälla vice ord-att av
förande i bank.en

Förbudet styrelseledamot i företag bör emellertidatt vara som nu avses
sådanainte gälla företag dotter- eller systerföretag till banken.ärsom

föreslårKommittén därför frånundantag förbudet för styrelseupp-görsatt
drag ingåri bolag i koncern banken.som samma som

Kapitalmarknadslagen

finansieringsverksamhetBegreppet

Kreditmarknadskommittén föreslagithar generell definition begrep-en av
finansieringsverksamhet, har anslutning definitiontill dennärapet som som

för närvarande finns i FiL. Finansieringsverksamhet består enligt kommit-
téns förslag i lämna eller ställa garanti för kredit eller på sättatt annat
medverka till finansiering. FiL:s definition tillkom i tid då finansierings-en
företagens snabba utveckling stod i för lagstiftarens uppmärksam-centrum
het. Företagens huvudsakliga dåverksamhet factoring och leasing. Detvar

därför naturligt exemplifiera medverkan till finansieringatt attvar genom
särskilt förvärv fordringar upplåtelseoch egendom tillnämna lösav av
nyttjande. Det har önskvärt finna generell ochansetts attnu en mera
heltäckande definition finansieringsverksamhet. Liksom för närvarandeav

utgåbör definitionen från kreditgivningen den delen finan-centralasom av
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tillgarantigivning och medverkanbörHärtill läggassieringsverksamheten.
generellt börförvärv fondpapperfinansiering. Kommittén har ansett att av

inte hellerkonsumentförmedling kredit till änundantas, samt att annanav
bör dockkredit till konsumentdefinitionen. Förmedlingbör omfattas avav

förbudet för andra auktorisera-kringgåendenför hindra änomfattas att av
kommit-konsumentkrediter. En konsekvensde institut lämnaatt avannan

fastighetsleasingfastighetsrenting kommerdefinition blir k.téns att s.nya
definitionen.omfattasatt av

Tillståndskravet

aktie-finansieringsverksamhet,yrkesmässigt skall bedrivaFör den som
penningmark-penningmarknadskommission ellermarknadskommission,

Tillståndtillstånd.förslag krävaskommitténsnadshandel kommer enligt att
såväl formellTillståndsprövningen börbankinspektionen. vara avges av

kon-tillståndsprövningen syftar tillformellaDenmateriell attnatur.som
kanpreciserade krav uppfyllda. Detlagstiftningenhuruvida vissa i ärstatera

ansökan,handlingar fogats tillfråga formellt riktiga attattomex. vara
tillstånds-Den materiellamed lagbolagsordningen överensstämmer m.m.

tillståndsbeviljande myndigheten har göraprövningen innebär den attatt en
för verk-allmänna kriterierlagstiftningen angivnahuruvida ibedömning

på sådanauppfyllda. Exempelinnehåll inriktning kanochsamhetens anses
förbli till skadaverksamheten inte kantillämnadekriterier denär antasatt

avseddaden härKommittén har funnitintressen.väsentliga allmänna att
behovsprövning.någotinnefatta inslaginte skallmateriella prövningen av

Tillståndsmyndig-på prövning.kvalitativhelt inriktasDen skall i stället en
samhälls-förutsättningar finns förföreslås rimligabl. tillseheten attatta.

fått tillstånd enligt KMLverksamheten. Bolagintresset blir beaktat i som
kan gällasåväl lagstiftning. Detmåste följa denna lagförutsättas annansom

lagstiftningkreditpolitiskkonsumentskyddslagstiftning,skattelagstiftning,
garanti förbli rimligTillståndsprövningen börvalutalagstiftning.eller atten

samhällsområden Eninte motverkas.väsentligamålsättningen inom andra
ledning ochverkställandeden kunskapbedömningen blirgrund för om

prövningen blirskaffat sig. Ett inslag ibankinspektionen attägare sesom
beträffandeställda kravhögtverkställande ledningentill den motsvararatt

och egenskaper i övrigt.den personliga kompetensen

auktoriserade institutkonsumentkreditgivning iAll

leve-gälla för de k.tillståndskravet generelltfrån kommerUndantag att s.
samband medbetalningsanstånd i direktdvs. kredit ellerrantörskrediterna,

tillstånd.krediter krävs aldrigdessaeller tjänst. Förförsäljning av en vara
konsumentfinansieringsverksamhet riktad änNär det gäller mot annan

dåfrån tillståndskravet verksam-undantagföreslår kommittén därutöver
FiLomsättning. Redan50 milj.kr. iomfattning understiger närhetens

milj.kr.vid 25skullebankinspektionen sättastillkom föreslog gränsenatt
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Kommitténs förslag innebär all konsumentkreditgivning skall iägaatt rum
auktoriserade institut. Skyddsintresset för verksamhet kreditersom avser
till andra konsumenter minskasän Det frågablir häravsevärt. avtalom
mellan professionella aktörer. Kommittén har denna bakgrund intemot
funnit något hinder höja för frizonengränsen till högre nivåmot att änen
för närvarande.

När det gäller konsumentkrediter bör ingen frizon medges. Starka konsu-
mentskyddsintressen talar för endast seriösa aktörer tillåtasskall bedrivaatt
sådan verksamhet. Finansieringsverksamhet riktad konsument kom-mot

därmed förbehållen auktoriserade institut.attmer vara

Näringslivsföretagens likviditetsförvaltning

Kommittén allmänt näringslivsföretagen bör ha möjlighetatt ägnaanser att
sig åt likviditetsförvaltning, till och omfattning naturlig iärarten som
förhållande till företagets storlek och omfattning. Genom det redan dis-
kuterade undantaget alla fri frånsettsektor konsumentkrediteratt-ges en -
bedriva finansieringsverksamhet till nettovärde 50 milj.kr. Kom-ettupp av
mittén har emellertid funnit det andra undantag bör finnasutöveratt ett
område där bankinspektionen efter särskild prövning kan finna skäl atten
undanta finansieringsverksamhet skulle falla under lagens till-som annars
lämpning, där verksamheten inte kan ha självständigt syfte vidsägas ettmen
sidan företagets huvudsakliga verksamhet. Tanken bakom denna formu-av
lering företagensär likviditetsförvaltning hållasskallatt utanför reglering så
länge det sig naturlig sådan.rör Aktiveras emellertid för-som om en
valtningen de likvida medlen inom företag på sådant sättettav ett att
verksamheten i blir jämställa med kreditinstituts finansierings-stort att ett
verksamhet finns det inget skäl hålla denna verksamhet utanför tillsynatt
och kontroll. Ekokommissionen påväckte sin frågantid det kundeom
finnas skäl ställa den kreditgivning under tillsyn frånsker företag,att som
stiftelser och intresseorganisationer. Kommittén har all finansie-ansett att
ringsverksamhet bör behandlas konkurrensneutralt Detta inne-sätt.ett
bär de berörda inte kan sig konsumentkreditgivningatt ägnanu utan att
flytta verksamheten i särskilt bolag tillstånd därtill.ut Inomett gettssom

för likviditetsförvaltningnormal kan företagen emellertid,ramen som nyss
beskrivits, stiftelsernaäven och organisationerna bedriva viss finansie-samt
ringsverksamhet efter frånmedgivande bankinspektionen flyttautan att
verksamheten till kreditmarknadsbolag. Om bankinspektionen inteett
medger verksamheten kan drivas tillståndsärskilt måste denna föratt utan -
det fall tillgångarnanettovärdet i verksamheten överstiger 50 milj.kr.av -
flyttas och bedrivas i kreditmarknadsbolag.ut ett

Ytterligare undantag

Undantag från tillståndskravet bör ytterligare för sådana föreningargöras
drivs vinstsyfte och vilkas ändamål endastutan tillgodoseär med-som att

Ävenlemmarnas finansieringsbehov. i detta fall bör bankinspektionens
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bedrivasskall kunnaför verksamheten sär-medgivande föreligga utanatt
tillstånd.skilt

aktiekapitalMinsta

fondkommissions-kreditmarknadsbolag ochfå tillstånd måsteFör ettatt ett
fondhandlarbolagpå 10 milj. kr. medanminsta aktiekapitalbolag ha ettett
i koncern kanaktiekapital. För dotterbolag25 milj. kr. iskall ha lägst en

aktiekapi-medge lägreföreliggerbankinspektionen synnerliga skäl ettom
övergångsperiodunder lagensmindre bolagtal. Ett skäl kan att ettvara

strukturrationaliseringåstadkommainförlivas föri koncern att avenen
tidsbegränsad.marknaden. Dispensen bör vara

Utländskt ägande

Är iandelarrättssubjekt förvärvainfördes förbud för utländska1983 attett
infördes i avbi-Förbudetfinansbolag och fondkommissionsbolag.svenska

fåskullei Sverigepå frågan utländska bankers etableringdan att enom
lösning.

dotterbanker ietableraSedan år utländska banker1986 rättäger att
enligt kom-kreditmarknadskommittén. Det finnsefter förslagSverige av
beträffandeutlänningsförbudetbehållamitténs mening inte skällängre att
föreslårfondkommissionsbolag. Kommitténkreditmarknadsbolag och att
infördesförbudetgällde innandessa företag i likhet med vad som --

lagenbetyderi allmänhet. Detbehandlas svenska företag attsom
gälla.kommer1982:617 svenska företagutländska förvärv attom av

omfattasför företagTillståndsprövningen denna lag bör,enligt avsom
åvila bankinspektionen.KML,

kreditaktiebolagenSärskilt de nuvarandeom

ändamåltillaktiebolag hardefinieras i lagKreditaktiebolag attsomsomnu
för denandrautgivande obligationer ochdriva lånerörelse och att genom av
bedrivaupplånaförskrivningar medelrörelsen avseddaallmänna attutan

kapitalanskaff-såledesdefinition det enbartbankrörelse. Enligt gällande är
Enfrån kreditinstitut.kreditaktiebolagen andraningssättet särskiljersom

frånvarit finansbolagen har utestängtsföljd denna definition har attav
marknadsupplåning.

på kreditmark-utgångspunkter lagreglernaEn kommitténs är attav
anpassningså medgerområde flexibilitet, denadens skall präglas att enav

framstår därförförhållanden i takt med utvecklingen. Dettill ändrade som
utgångspunktkreditinstitut meddefinieramindre lämpligt i lag typatt en av

från kredit-delupplåning därigenom vissa andrai dess och utestänga en av
upplåning harlång kortmellan ochmarknaden. Därtill kommer gränsenatt

marknadenhomogeniseringsuddas i takt medvisat tendens att ut avenen
gällerupplåning lika vadför har blivit alltmerinstrumentenoch med att
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effektiv löptid och förräntning. Flera kreditaktiebolagen lånar också i alltav
utsträckningstörre medel på den korta marknaden.upp

Kommittén har därför det finns någotövervägt kriteriumannatom som
på meningsfullt särskiljer kreditaktiebolagensätt frånett andra kreditinsti-

Vid genomgång de faktorertut. kreditaktiebolagenen ansettsav som ge
deras karaktär kapitalanskaffningen, den kreditpolitiska regleringen och-
kreditaktiebolagens eller mindre offentliga prägel till följd ägandemer av
och ändamål har kommittén funnit dessa faktorer inte talaratt numera-
med styrka tidigare och det inte meningsfulltär defini-samma attsom att
tionsmässigt urskilja viss finansieringsverksamhet för denna skall be-att
drivas i specialinstitut. Kommittén föreslår därför tillståndskrävandeallatt
finansieringsverksamhet vid sidan den bedrivs bankerna ochav som av
hypoteksinstituten skall bedrivas i företagsformen kreditmarknadsbolag.
Härigenom uppnås också önskvärd förenkling lagstiftningen.en av

En obligationsmarknadöppnare

Förslaget innebär bl. de bolag de nuvarande finans-att motsvarara. som
bolagen inte längre från obligationsmarknaden,utestängs under förutsätt-
ning bolagen har den storlek och finansiellaatt styrka krävs för attsom
bolaget skall marknaden obligationsemitterandeaccepteras institut.av som

Det har emellertid hävdats utsträckt emittera obligationerrättatt atten
medför risk marknaden försämras obligationeratt med be-en attgenom
tydande kredit- och ränterisk börjar emitteras. Eftersom väsentlig,en om

avtagande,än del kreditaktiebolagens utlåning går till finansieringav av
viktiga långsiktiga investeringsprojekt, skulle det finnas skäl särskiltatt

dessavärna bolags finansieringsverksamhet slåoch vakt obligatio-om om
finansieringsinstrument. Kommittén har därför ocksånen som övervägt om

det finns skäl särskilja instituten vid auktorisationsprövningenatt attgenom
uppställa särskilda krav beträffande kreditmarknadsbolags långfristigaett
finansiering för bolaget skall få obligationsmarknaden anspråk.iatt ta
Sålunda har kommittén diskuterat lösning innebär ävenatten som om
kreditaktiebolagen inordnas företagsformeni kreditmarknadsbolag, sådan
långfristig finansiering bedrivs i kreditaktiebolagen och därmedsom nu
förknippad obligationsupplåning i fortsättningen hållasäven skulle åtskild
från finansieringsverksamhet i den långfristiga finansiering-annan samt att

finansieringsändamål med artskilda säkerheter inte skulle få blandas ien ett
och institut. förutsättningEn för tillstånd långfristigtill utlåning ochsamma
emission obligationer skulle då bolaget i allt väsentligt bedrevattav vara
långfristig finansieringsverksamhet och i denna inte blandade finansierings-
ändamål med artskilda säkerheter. fleraAv skäl har kommittén emellertid
funnit uppdelning kreditmarknadsbolagsatt påverksamhet långetten av
och kort finansiering skulle blinärmast administrativ uppspjälkning utanen

den åsyftade avskärmningen skulle uppnås.att Exempelvis långskulle och
kort finansiering sådanmedäven lösning alltid kunna påblandas kon-en
cernbasis. Kommittén det bör ankomma på varje enskilt institutattanser att
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kom-Somlämpligast.organisationslösningvilken ärsjälvt bestämma som
övergångemellertidfårutvecklatsammanhangmittén i närmare enannat

obliga-på bekostnadverksamhet aldrig skeblandadfrån specialiserad till av
Även således inteauktorisationsprövningentionsköparnas intressen. om

uppfyllerdetspeciella rättighetererhållerbolagskall medge mot attatt ett
denna be-ibegränsningarochverksamhetsinriktningenvissa krav, kan

särskildaExempelvis kanförhållanden. statenstämmas angeexternaav
fåskallkreditmarknadsbolaguppfyllda förvillkor skall ettattsom vara

räntegaranti.lån medfinansieringbostadsbyggandetsdelta i attgenom ge
styrmedel föranvändasauktorisationsprövningen kunnabörDäremot som

blandasintesäkerheterfinansieringsändamål med artskildatillse attatt
in-allmäntkommitténvilketinstitut,inom och ettvaraett ansersamma

obligationsköparna.tillmed hänsyntresse
KALfår följdtillkreditaktiebolagenbeträffande attKommitténs förslag

i denfinnasi ställetkommerMotsvarande bestämmelserupphävs. att nya
vite. Destraff ochbestämmelser, tillsyn,KML:s kapitel gemensammaom

auktorisations-iligger främstavseendeni dessasakliga förändringarna att
AB, iInvesteringsbankSverigesförhållandetiprövning införs och det att

bankinspek-ställs underkreditinstitut,andraförlikhet med vad gällersom
tionens tillsyn.

kommerrörelsereglerförslag bolagens attkommitténsVidare innebär att
dockbolagsordningar,institutensKML förframgå 4 i ställetlag kap. avav

finnas iskallfortsättningsvismatchningsregler, ävenmed undantag för som
bolagsordningarna.

vilkarörelsereglerna,föreslagna presente-kreditmarknadsbolagenDe för
förändringarsakliganågra drastiskaleda tillavseddanedan, inteär attras

nuvarandeenligtgällerförhållande till vadkreditaktiebolagen iför som
medupplåningsrättsreglerna ersättsförändringen blirregler. Den största att

tillgångssidan. konkurrensneu-på Avsiktekapitaltäckningsregler tarsom
bestäm-kapitaltäckningsreglermed atttralitetsskäl förutsätter ett system

uppnå dettalikformiga. Förkapitalbaserrörande institutens är attmelserna
§ 82 8enligtSBABsärbehandlingen st.skattemässigabör den mom.av

SBABstället börupphävas. Iinkomstskattstatlig1947:576lagen om
värde-tillavsättningarmöjlighetkreditaktiebolag göraliksom övriga attges

regleringskonto.

rörelsereglerKreditmarknadsbolagens

ochkreditaktiebolagenfinansbolagen,kommerkommitténs förslagEnligt
finan-ellerfastighetsrentingbedriveraktiebolagvissa allmänna annansom

kreditmarknadsbolag.företagsformenundersamlassieringsverksamhet att
bolagen,förrörelsereglerkap. KML,utformningen 4Vid upptarsomav

för bankernarörelsereglerna ut-haft de föreslagnakommitténhar som
delkreditaktiebolagensförinnebär förslagetgångspunkt. Som sagtsnyss

För fi-verksamhetsförutsättningarna.begränsning inämnvärdnågoninte
uppstramning ivissrörelsereglernaföreslagnabetyder denansbolagen en
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förhållande till nuvarande reglering, med undantag för kapitalkrav intesom
alls innehåller några bestämmelser verksamhet.om

Enligt vad kommittén föreslår får kreditmarknadsbolag bedriva fi-ett
nansiell verksamhet därutöver endast utföra tjänstersamt förenligaärsom
med sådan verksamhet. Bolaget får alltså inte blanda den finansiella verk-
samheten med industriell verksamhet eller andra verksamheter liggersom
utanför det finansiella området. Kreditmarknadsbolagen skall liksom vissa

de nuvarande finansbolagen kunna breddinstitut, inget hindrarav vara men
de koncentrerar sin verksamhet och bliratt specialinstitut. Inomrena ramen

för den föreslagna regleringen finns möjlighet utforma kreditmarknads-att
bolagets verksamhet så, den omfattar vad i allmänhet brukaratt som
bedrivas i k. merchant bank.en s.

I likhet med vad gäller för bankerna bör kreditgivning och ägande isom
princip inte få blandas Kommittén föreslår därför generelltsamman. att ett
förbud förvärva aktier och andelar och därmedatt jämförbar egendom
emissionsbevis, depåbevis och andel i aktiefond införs också för kredit-
marknadsbolagen. Med hänsyn till skyddsintressena inte likaär starka iatt
dessa bolag i bankerna, skall bolagen kunna sigägna verksamhetersom
med risktagandestörre i bankernasän kreditgivning. Det generella för-
värvsförbudet har därför försetts med omfattande undantag vadänmer som

fallet beträffandeär bankerna. Utöver undantag för förvärv aktier ochav
andelar i vissa fastighetsförvaltande bolag, förvärv aktier och andelar iav

k. organisationsföretag, förvärv emissionsaktier och förvärvs. av av egen-
dom för skyddande fordran, föreslår kommittén kreditmarknadsbolagattav
skall kunna förvärva aktier och andelar i syfte medverka till företagsatt ett
långsiktiga anskaffande kapital. Ett kreditmarknadsbolag skallegetav ex-
empelvis kunna pådelta capitalmarknaden och medverkaventure med
aktieförvärv i samband med rekonstruktion och fusion företag. Kredit-av
marknadsbolaget får emellertid inte över för verksamheten ita ansvaret ett
kundföretag. För förhindra detta har tillåtnadet innehavetatt aktierav
begränsats till tredjedel såväl aktiekapitalet röstetalet fören samt-av som
liga aktier i företaget. Aktierna eller andelarna skall finan-näravyttras
sieringssyftet uppnått.är Förvärvet får således inte övergå till bliatt ett
placeringsförvärv. Någon längsta innehavstid föreslås inte, aktiernamen om
eller andelarna innehas längre tid fem år från förvärvetän föreslår kommit-
tén innehavet skall kräva kapitaltäckningatt med 100 procent.

Beträffande undantaget för förvärv emissionsaktier, dvs. aktierav som
ingår i emission på den allmänna marknaden, föreslås såsominte, gälleren
för bankerna, någon dispensregel för innehav aktierna år frånutöver ettav
förvärvet. I föreslårstället kommittén kapitalkravet ettårsfristensefteratt
utgång höjs från 8 till 24 °o. Detsamma föreslås gälla kreditmark-ettom
nadsbolag dotterbolagär till bank emissionsaktierövertarsom en som
moderbanken förvärvat enligt BRL.
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kapitaltäckningsreglerKreditmarknadsbolagens

funnitkommitténkapitalkrav, harkreditmarknadsbolagensNär det gäller
upplåningsrättsreglernuvarandekreditaktiebolagensochfinansbolagensatt

kreditmark-förföreslår kommitténI ställettill KML.överföras attinte bör
kapitaltäcknings-införskreditinstitutövrigaförliksomnadsbolagen --

risk-låneportföljensdärmed tillochplaceringartillhänsynregler tarsom
medöverensstämmelsemöjligautformats ihar störstaprofil. reglerDessa

det gällerNärför bankerna.skall gällaförslagkommitténsenligtvad som
Kredit-avseenden.åt iemellertid reglernasigskiljerriskklasserna ett par

verksamheterriskfylldavissabedrivaskall kunnamarknadsbolagen som
börsådana verksamheterKommitténbankerna.tillåtna förinte attär anser

sådan risk-föreslårpå 24 % ochkapitaltäckningskrav att enmotsvara ett
föreslårfångasskallriskverksamheterklass införs. För även uppatt nya

uppsamlingsklassutformas24-procentsklassenkommittén att som en
BRL.8-procentsklassen imotsvarande sätt som

ochaktierinnehavkreditmarknadsbolagensframgått skallSom avovan
aktiernakapitalbasen,ifull täckningfinansieringssyfte krävaandelar i om

härav harår. anledningfem Medtidinnehafts längre änandelarna hareller
100 °o.riskklassockså införtskreditmarknadsbolagenför en

aktiemarknadsbolag harpåbetalningsrättefterställdmedFordringar an-
8-procentsklassen.därför hänförts tillnormalrisk ochinnebärasetts en

villkorslånÖvriga harvinstandelslån ochförlagslån ansetts somsamt s.
24-procentsklassen.tillsåledes hänförasoch skallriskfylld verksamhetmer

bestämmelserockså särskildaföreslår kommitténi BRLEfter attmönster
kredit-införs förkreditjävenhandskrediter ochsäkerhetskrav,formelltom

fondhandlarbolag.ochfondkommissionsbolagmarknadsbolag,

bankägda bolagFriare regler för

såväl bankägdagälla förskall i principrörelsereglernaföreslagnaDe som
såvarit iharKommitténskreditmarknadsbolag. strävan atticke bankägda

verksamhetsförut-bolagdessamöjligtutsträckning sammastor gesom
mednödvändigtemellertiddetvissa verksamheterFör ärsättningar. en

ingår koncernikreditmarknadsbolagsärbehandling ensomsammasomav
skyddsintressenolikamed hänsyn tillverksamheterbank. gällerDetta som

någraUtanventure-capitalverksamhet.banken,får bedrivas iinte ex.
kreditmarknads-bankägdaverksamheter isådanagällerbegränsningar vad

skullebankholdingbolagkreditmarknadsbolag ägsibolag eller ettavsom
urholkas.kunnaskyddsreglerbanklagstiftningens

högtförhållandevisföreslåsriskverksamheterifrågavarandeFör ettnu
enbarttillräckligtemellertid det inte ärKommittén attkapitalkrav. attanser

kreditmarknads-bankägdareglera dekapitaltäckningsbestämmelsergenom
begränsningytterligareSomriskverksamheter.ifrågavarandebolagens en

fårnågon tidpunktvidriskverksamheter intedessaföreslår kommittén att
bankensöverstigerkapitalkravsammanlagt procenttreha avett som
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Ägsmoderföretagets konsoliderade kapitalbas. kreditmarknadsbolaget av
flera banker eller moderföretag bank,till skall därvid sammanläggning ske

bankernasmoderföretagens konsoliderade kapitalbaser i den mån dessaav
inte redan tagits i anspråk för åsyftade riskverksamheter. Om kredit-nu
marknadsbolaget dotterbolag tillär Sparbankernas Bank eller Förenings-
bankernas Bank föreslås sammmanläggning skall få ske med sparban-att
kernas de centrala föreningsbankernas kapitalbaser.resp.

Hypoteksinstituten

Hypoteksinstituten har gamla Institutens Organisationsform framståranor.
föråldrad och i behovär genomgripande En organisa-översyn.nu som av en

torisk förutsätteröversyn emellertid omfattande utredning, kanen som
i i det närmaste total omarbetningutmynna hypotekslagstiftningen.en av

Med hänsyn härtill kommittén organisatorisk böröversyn görasattanser en
i särskild utredning. Kommittén har emellertid funnit vägande skäl talaen
för omarbetning hypotekslagstiftningen inte framåtatt helt skjuts ien av
tiden modernisering genomförs i deutan att delar, haren ettnu som
omedelbart samband med eller anknytningnära till kommitténs reformför-
slag avseende likartade kreditinstitut.närmast Denna modernisering ärsom
angelägen och främst sikte införa regler likformiga med demtar att som
föreslås gälla för dessa andra kreditinstitut, bör genomföras ändring-genom

tilläggoch till den nuvarande hypotekslagstiftningen. Ett inarbetande iar
fårKML alltså anstå.

Kommittén föreslår hypoteksinstitutens upplåningsrätts-nuvarandeatt
regler med kapitaltäckningsreglerersätts sikte på tillgångssidan.tarsom
Reglerna har utformats i möjligastörsta överensstämmelse med förslaget till
kapitaltäckningsregler för kreditmarknadsbolagen. I avvaktan på organi-en
satorisk utredning instituten föreslås någraemellertid inte reglerav om
konsoliderad kapitaltäckning. För uppnå likformig behandlingatt en av
placeringar oberoende institut det nödvändigtär olika kreditinstitutsattav
kapitalbaser byggs motsvarande Härigenom ocksåsätt. läggs godupp en
grund för den vidare bearbetning kapitaltäckningsfrågan kan bliav som
följden internationella förslag området. För i möjligastörstaav att
utsträckning åstadkomma detta har kommittén tvingats fullständiggöra en
översyn hypoteksinstitutens fonder och dessasskattemässiga behandling.av
Denna har föranlettöversyn förslag till flertal förändringar i hypoteks-ett
lagstiftningen och skattelagstiftningen.

För stads- och landshypoteksorganisationernas vidkommande föreslår
kommittén därutöver förändringar avseende belåningsändamålen, aktieför-
värvsrätten, säkerhetskraven och likviditetshållningen. Sålunda föreslås att
stadshypoteksföreningarnas belåningsändamål skall ha sin utgångspunkt i
viss bebyggelse och inte den fastighetsrättsliga karaktären och kravet påatt
förekomst statligt lån för bidrarätten till finansiering lokaler förattav av
allmänna ändamål slopas. Vidare föreslås stadshypotekskassan och hy-att
poteksbanken liksom banker och kreditmarknadsbolag får möjlighet att
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organi-k.andelar iochtillstånd förvärva aktierbankinspektionensefter s.
organisations-sinaupplåningenföroch möjlighetsationsföretag att svara

koncern-dotterföretagsinaverkan lämnaskatterättsligmedföretag samt att
utgångspunkt isinskall hasäkerhetskraven attföreslåsVidarebidrag. att

påstadshypotekslagenibetryggande och kravetsäkerheterna skall attvara
fram-Härutöverbyggnadskreditiv slopas.förtillâggssäkerhetobligatorisk

stadshypotekslagen§i 11uppräkningennuvarandedenförslagläggs avatt
medlikvida medel ersättsplaceringsalternativ för kassans etttillåtna gene-

betryggande och mot-skall attpå placeringarnarellt krav enatt vara
föreslår kom-Slutligenhypoteksbanken.införs förbestämmelsesvarande

landshypoteks-§25och§stadshypotekslageni 8bestämmelsernamittén att
varjevidpå föreningarnafordringarbankenskassanslagen, att resp.

obligatio-utelöpandesamtligaminst beloppetmåstetidpunkt motsvara av
slopas.ner,

värdepappersmarknadenInstituten

sindetkommitténvärdepappersmarknaden har ansettdet gällerNär vara
idessainarbetaochi FkLreglernaallmänuppgift översyngöraatt aven

påhandelnbidra tillskallförslagethar varit attUtgångspunktenKML. att
möjligt.så effektivtbedrivasvärdepappersmarknaden kanden svenska som

förvidgademedparallellttillsyftar dessutomförslagKommitténs att ramar
olikadet iför kundernaskyddetstärka attpå marknadenaktörerna genom

aktörerna.kravställs högreavseenden

funktionerMarknadens

förmedlarmark-huvudsakifungeraraktiemarknadensvenskaDen som en
hand-funktiontill sin ärpenningmarknadensvenskamedan dennad, en

hurbildkommitténredovisarkapitel 9betänkandetslarmarknad. I aven
framtiden kanivärdepappersmarknadenpå svenskadenstrukturen vara

Dekanfondkommissionärerna utöva.olika funktionervilkauppbyggd samt
huvudregelnenligtframtidaikommittén systemfyra funktioner ettsersom

ochpenningmarknaden,ochaktiemarknadenkommissionsfunktionerär
handlar-kvalificeradformmarknad. Enpå respektivehandlarfunktioner av

officiella köp-ställerhandlaredvs.maker rollen,marketfunktion år somen
idetinnebärdeli denna ettFörslaget atttvåvägspriser.säljkurser,och

bankinspektio-tillståndskall krävashuvudregelnenligtframtida avsystem
handlarfunktio-bedrivatillståndfunktionernaför attattmenenvar avnen

bedrivamarknadpå denna äveninnebärmarknad rättpå respektive attnen
kommissionshandel.

kommission,sker ihandelnkännetecknasKommissionärsrollen attav
affärerhandlarenmedan gör egeträkning, motfördvs. i eget annansnamn

kommis-uppträdavaltföretagKommittén attlager. somatt ett somanser
börManpositioner.någrabörprincip inte rättsionär i äga att ta egna
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sålunda undvika den intressekonflikt ligger i uppträda kommis-attsom som
sionär med skyldighet tillvarata kundensatt intressen samtidigt som man
handlar för räkning. Egenhandeln kan få till följdegen kommissionsupp-att
draget inte fullgörs på det för kunden fördelaktigaste Närsättet. det gäller
bolag valt handlarfunktionen finns inga skyddsintressensom motiverarsom

hinder kommissionsaffäreratt mot uppställs. I handlarmarknad renodlasen
relationerna mellan kunden och handlaren kunden alltid harattgenom att
utgå från handlaren i intresse.att Handlarfunktioneneget på aktie-agerar
marknaden kan i framtiden behöva vidareutvecklas i likhet med dagens
penningmarknad, vilket torde förutsätta aktiehandlaren tillåtsatt ha ett

handelslagerstörre i dag.än I sådant börett k. blankningsystem s. vara
tillåten och den nuvarande bruttoberäkningen handelslagerbegränsning-av

bör troligen omarbetas så nettoriskberäkningen införsatt eller lager-att
storleken relateras till kapitalbasen.

Förutsättningar för fortsatt utveckling

Kommittén föreslår konkreta regler för de fyra nämnda funktionerna.tre av
När det gäller handlarfunktionen på aktiemarknaden, och vidareutveck-
ligen denna market making, har kommitténmot funnitav det föratt
närvarande saknas bl. nödvändiga handelsregler på fondbörsen,a. samt att
de tekniska system genomlysninggaranterar marknaden måstesom en av
utvecklas innan den svenska aktiemarknaden såredo förär genomgripande
förändringar. Därför har kommittén funnit det bör ankomma påatt värde-
pappersmarknadskommittén den finner tillräckligaatt, skäl föreligga,om
skapa lagtekniska förutsättningar för fullfölja tankegångarnaatt inför-om
andet handlarfunktion aktiemarknaden. När det gällerav en de nuvaran-
de fondkommissionärernas roll på aktiemarknaden innebär kommitténs
förslag i huvudsak endast gällande regler i FkLatt överförs till KML ochnu

kommissionshandeln påatt aktiemarknaden i den lagstiftningen be-nya
nämns aktiemarknadskommission. Kommittén föreslår dessutom detatt
skall införas krav på auktorisation för de kommissionärer och handlare som
vill bedriva verksamhet på penningmarknaden dessaäven skallsamt att
regleras bestämmelserna i KML.av

Enligt kommitténs mening fondkommissionärär termen missvisandeen
beteckning framför påallt de aktörer uppträder handlare påsom som
penningmarknaden. Dessa fondkommissionärer bedriver så gott ute-som
slutande handel med värdepapper för räkning och endastgör i undan-egen
tagsfall kommissionsaffärer. Kommittén föreslår därför de bolagatt som
uppträder handlare på penningmarknaden fortsättningsvis benämnssom
fondhandlarbolag. Benämningen fondkommissionsbolag bör förbehållas de
bolag uteslutande bedriver kommissionshandel på penningmarknadensom

de bolag kommissionärersamt är på aktiemarknaden, dock medsom rätt
hålla visst handelslager.att ett
dennaI sammanfattning upprättshålls i det följande inte fortsättningsvis

distinktionen mellan nämnda bolag fondkommissionsbolagutan termen



1988:29SOUSammanfattning42

intefondhandlarbolag när annatomfattar anges.även
skall,verksamhetdrivaKMLtillstånd enligtför attkravetallmännaDet

verksamhetenpenningmarknaden, attelleraktie-det gällersig varavare
kapitalkravolikauppställsDäremotaktiebolag.i allmäntelleri bankdrivs

funktionernavilkaellervilkenberoendefondkommissionärernapå av
utöva.dessa attavser

kapitalanskaffningFondkommissionsbolagens

föreslår kom-inlåningfondkommissionsbolagensförBeträffande formerna
skallFondkommissionsbolagenkvarstå.skalli FkLhuvudregelnmittén att
meddemedeldebank insätta mottaripå räkningochavskiljagenast

möjlighetengällande attdenEmellertid börredovisningsskyldighet. nu
fondkommissions-gällabörställetavskaffas. I atthuvudregelnbortavtala

bankinspek-harbolagetmedelavskilja kundsbehöverinte en avbolag om
blirfordrankundensvarigenomgarantiellerförsäkringgodkändtionen

ifondkommissionsbolagOmbolaget.ikonkurseventuell ettsäkrad vid en
ochvärdepapperköpmed dennessambandikundåtkreditdag avenenger

kundenmedavtalträffa attkan bolagetkrediten,förlämnasdessa pantsom
föreslårKommittén attvärdepapperen.återpantsättaskalldet rättäga att

i fram-bolageninnebärupphöra. Dettaskall attrebelåningtilldenna rätt
sambandikunderna pantsattvärdepapper,deanvändainte kantiden som

Dennarörelsekapital.anskaffandevidsäkerhetkreditgivning,med avsom
dettaViktigt ibetydelse.iår minskatpå sam-harupplåningsform senare

konsekvensernajuridiskadeåterpantsättningvidockså,manhang är att en
Kommitténkonkurs.går ibolagethändelsedenföroklarakundenför är

svenskapå denaktivaärfondkommissionärerdevidare somattanser
verksamhetsinde förså kreditvärdigabör attvärdepappersmarknaden vara
kommitténsDetkapitalförsörjning. ärformdennaberoendeinte är avav

be-konkurrensneutralitetsskäl börfondkommissionärernamening att av
finans-utgivandeverksamhetsinfinansieramöjlighet avredas genomatt

marknaden.allmännadenavsedda förieringsinstrument

Intressekonflikter

förmedlauppgifthuvudsakligajämte sin atthar,Fondkommissionärerna
värdepappermedhandlamöjlighetvärdepapper, attoch köpförsäljning av

kommissionä-risk förlatentföreligger attHärigenomräkning.för enegen
in-Förutomintressen.kundensframförhandelsinprioriterar egenren

riskmotsvarande närfinnsegenhandelnmedsamband enitressekonflikten
Somkommissionsuppdrag.inärstående ärfondkommissionären ettparttill

kommissionslagårs1914isjälvinträdereglernatillkomplement omett
fondkommis-införsregel närmotsvarandedärförföreslår kommittén att en

kommissionsaffär.imedsamband parternaharsionären nära enaven
fondkommis-föreligga,sambandsådantinnebär närregelDenna ansesatt,
därmed jäm-självinträde ellerskallpå avräkningsnotan attsionären ange
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ställd situation föreligger. Härigenom uppmärksammas på detpart atten
inte frågaär renodlad kommissionsaffär.om en

I framtida där samtliga tidigareett nämnda fyra funktionersystern införts
och genomlysningen marknaden förbättrats, föreligger avsevärt störreav
förutsättningar för närvarandeän för bättre och fullständigare lösningen av
intresseproblematiken.

För bedriva egenhandel har fondkommissionärernaatt hållarätt att ett
handelslager i värdepapper. Förutom kapitaltäckningsregler finns, detnär
gäller aktier, konkreta regler begränsar lagerstorleken. Kommitténsom
föreslår frånhöjsgränsen 50 milj. kr. till 100att milj. kr. samtidigt som
nyetablerade fondkommissionärer föreslås få vidgade möjligheter hållaatt
aktier i lager. Begränsningen för dessa kommissionärer bör frånhöjas 4
milj. kr. till 25 milj. kr.

Etiska regler

Vid jämförelse med vissa utländska värdepappersmarknader har kom-en
mittén funnit de svenska yrkesetiska reglernaatt bör systematiseras och
skärpas. Eftersom det enligt kommitténs uppfattning finns behov av en
regelbok, innehållande de viktigaste yrkesetiska reglerna, förankradeväl
bland fondkommissionärerna, detär angelägen uppgift för bl.en a.
branschorganisationerna utarbeta sådan. Därför föreslår kommitténatt en

branschorganisationerna åläggs samrådatt i med bankinspektionenatt upp-
regelbok,rätta vilken komplement till gällande lagstiftning ochen som

praxis det nyinförda begreppet god fondkommissionssed verklig inne-ger
börd.

Kapitaltäckning

Den nuvarande kapitaltäckningsregeln i FkL innefattar två riskklasser, dels
20 % kapitaltäckning för placeringar i aktier och därmed jämställda värde-

dels °o6 kapitaltäckning för övriga placeringar. Kommittén före-papper,
slår dessa riskklasser höjs till 24 respektiveatt 8 %. För fondkommissions-
bolagen innebär detta i praktiken skärpning kapitalkravet meden av om-
kring 30 %. Motsvarande krav föreslås för bankernas fondkommissions-
verksamhet. För bankerna innebär förslaget kapitaltäckningskravet föratt
placeringar låni säkerhet i aktier noterade vid fondbörs frånmot höjs 4 till
8 %. De föreslagna kapitaltäckningsreglerna har utgångspunktsin i kom-
mitténs såsträvan skapa konkurrensneutrala regleratt möjligt. Kom-som
mitténs uppfattning kostnadenär för kapitaltäckningenatt konkurrens-av
skäl skall densamma verksamheten bedrivs bankoavsett ellervara om av

fondkommissionär. Förutom förslaget procentuella höjningar iannan om
riskklasserna förordar kommittén fondkommissionsbolag i sin kapitalbasatt
skall medäga rätt kapital likställa förlagslånatt intill beloppeget ett som
högst bolagets kapital.motsvarar eget
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finansförvaltningFörsäkringsbolagens

bedriverförsäkringsbolagen ärde störstafinansieringsverksamhetDen som
för-Samtidigt ärmånga bankers.medjämförbarstorleksordning väli

Isamhället.iaktieägarnaenskildadebland störstasäkringsbolagen numera
sammanblandningbetydandesåledesförekommerförsäkringsbolagen en

demedigår stick stävvilkenkreditgivning,och en avägandemellan
kreditmarknaden islår fast förkommitténprincipergrundläggande som

kreditmarknadenpåverka utanförsäkringsbolagentillåtsVidare attövrigt.
kapitalkrav,frågaibankernaför bl.gällerbegränsningarde oma.som

kreditjävenhandskrediter, m.m.
åtskillnad mellanförförutsättningarorganisatoriskaskapaFör enatt

och förverksamhet ävenattförsäkringsbolagenskreditgivning iochägande
olika in-för dereglerkonkurrensneutralaskapaså långt möjligti övrigt

den för-intekommittén övervägtharkreditmarknaden, avstituten om
borde be-framtidenifinansieringsverksamhetenbedrivnasäkringsbolagen

skulleintresseföretag,ellersärskilda dotter-uteslutande somdrivas genom
kreditmarknadsbolag.vara

iförändringorganisatorisksådanfunnitemellertidharKommittén att en
hänseenden.åsyftadeeffekt inämnvärdnågonfåskulleinterealiteten nu

och dotter-moder-mellanföreliggersambandtill dethänsyn näraMed som
sådanenbartomöjligtpraktikeninämligen att endet genomföretag är

detskulleVidarekreditgivningen.frånägarintressena varasärskiljaåtgärd
försäk-denförkapitaltäckningsreglersärskildainföra avmeningslöst att

konkurrens-skildaDefinansieringsverksamheten.bedrivnaringsbolagen
kredit-och andralivförsäkringsbolagmellanföreliggerförutsättningar som
påhandförstainämligen inte attgrundar sigkreditmarknadenpåinstitut

kapitaltäckningskrav utanbestämmelserfrånfria m.m.,livbolagen är om
konsolide-livbolagensberäkningfrågasystematik iFRL:s avomytterst

ringskapital.
angivnadevarkenslutsatsentill denkommit attsåledesKommittén har

åtskillnad mellanönskemåletellerkonkurrensneutralitetsskälen enom
motivstarkatillräckligtkreditgivning utgörtraditionellochägarintressen
finan-försäkringsbolagensbestämmelsetvingande attinföraför omatt en

Övervä-kreditmarknadsbolag.tillförasskall översieringsverksamhet ett
fåbörframdelesförsäkringsbolagen ävenföri ställetskäl talargande att

försäkringsrörelsen.del iintegreradverksamhetifrågavarandedriva ensom
tillståndinnefatta ävenfår därvidförsäkringsrörelseförKoncessionen anses

finansieringsverksamhet.bedrivaatt

kreditmarknadsbolagverksamhet iFörsäkringsbolags

kommittén harde intresseniutgångspunktmedsigKommittén somanser -
striktförsäkringsbolagensigböra motsättainte att avtillvaraatt ta -

ibolagenfinansieringsverksamhetdenflyttarskälorganisatoriska somut
förutsättningundergivetvis attdotterbolag,särskilttillbedriverdag ett
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försäkringsinspektionen finner sådan organisatorisk förändring förenligen
med bestämmelserna i FRL. Kommittén förutsätter därvid dessa kredit-att
marknadsbolag inte möjlighet driva verksamhet sådanatt änges annan som

tillåten för försäkringsbolagenär själva. Således bör det uteslutet förvara
kreditmarknadsbolag,ett försäkringsbolag,är ägt sig åtett ägnasom av att

factoring och leasing finansiera sin verksamhetex. samt att genom upp-
tagande lån på den allmänna marknaden. Det bör ankomma för-av
säkringsinspektionen tillsynutöva verksamhetenatt över i dessa kredit-att
marknadsbolag håller sig inom för vad tillåtetär enligt för-ramen som
säkringsrörelselagstiftningen. Den för försäkringsbolaget beviljade konces-
sionen bör inte så vidsträckt innebörd den innefattar tillståndges en att
jämväl för kreditmarknadsbolagets finansieringsverksamhet. sådantEtt bo-
lag skall omfattas KML:s regelverk. Därav följer bl. för bolagetsav atta.
verksamhet krävs tillstånd KML:s bestämmelsersamt att i övrigt rörande
aktieinnehav, enhandskrediter och kreditjäv blir tillämpliga på kreditmark-
nadsbolagets verksamhet.

Viss begränsning aktieplaceringarnaav

Med hänsyn till kreditmarknadens funktion det nödvändigtär principenatt
åtskillnad mellan ägande och kreditgivning så långtom möjligt upprätthålls

också i försäkringsbolagens verksamhet. Försäkringsbolagen bör inte till-
låtas på skersätt samtidigtatt sig såvälägna omfattande aktieplace-nu
ringar finansieringsverksamhet. En tillfredsställandesom lösning icke-av
sammanblandningsproblematiken kan emellertid inte åstadkommas utan att
de olika konsekvenserna för försäkringsväsendet dessförinnan noggrant
utreds. Därvid bör omfattningen och alternativa former för försäkrings-av
bolagens aktieplaceringar Hänsyn måsteprövas. också till den inter-tas
nationella utvecklingen försäkringsväsendet. sådanEn utredning börav

innefattaäven granskning den pågående utvecklingen varigenomen av nu
bl. bank- och försäkringsverksamhet i allt större utsträckninga. integreras
med varandra inom för respektive instituts verksamhetsområde.ramen

Förslag till fortsatt utredning

Nu frågornämnda ligger utanför kommitténs utredningsuppdrag. Kommit-
hartén därför sig förhindrad föreslåansett regler detatt möjligtgör attsom

upprätthålla principen åtskillnad mellan ägande och kreditgivning ocksåom
i försäkringsbolagens verksamhet. Kommittén förutsätter emellertid att re-
geringen initiativ till dessasnarast tar mycket väsentliga frågoratt utreds.
Detta är grundläggande förutsättning för enhetligt och därmeden såatt ett
långt möjligt konkurrensneutralt regelsystem skall kunna genomföras på
kreditmarknaden.
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lösningprovisoriskEn

ägande ochsammanblandningentilltagandehejda den alltmerFör avatt
det nöd-kommitténfinnerverksamhetförsäkringsbolagenskreditgivning i

utredningsarbetetföreslagnadetresultatetavvaktanivändigt att av nyss
innehamöjligheterbolagensreglerna attskärpningföreslå viss omaven

siglösningprovisoriskgällerdet härEftersomplaceringsaktier. anseren
finnerKommitténskärpning.föreslå någon radikalinte börakommittén

innebärfemprocentsbegränsningen, att ettnuvarandesåledes den somatt
fårmedgivande ägaförsäkringsinspektionensförsäkringsbolag inte utan

röstetalaktiebolag än ettaktierna i motandel omstörre ett som svararav
kunnatills vidarebörsamtliga aktier,förröstetaletfemhögst procent av

andelenförmed gränsdock kompletterasbörbibehållas. regelDenna aven
överstiga tiobörintekommitténs förslag procent.enligtaktiekapitalet, som

möjlighetförsäkringsbolagsenskildainföras förtakgenerelltbörVidare ett
föreslår därförKommitténhuvud attplaceringsaktierinneha över taget.att

%överstiga 20fårinteplaceringsaktierbolagensvärdetbokfördadet avav
balansräkningen.fastställdaenligt dentillgångarsamlade senastbolagets

inneha pla-möjligheterförsäkringsbolagensnivån för attföreslagnaDen
har denriksbolagkoncernernivån hos deöverstigerceringsaktier som

därförkommerplaceringsportföljer. Förslagetaktier i sinaandelenstörsta
någratiden behöver görainom denbolagen närmasteföranledainte attatt

bestående aktieinnehav.förändringar av

penningmarknadenpåplaceringarFörsäkringsbolagens

penningmarknaden harpåplaceringarförsäkringsbolagensdet gällerNär
marknadpå dennabedrivitbolagenhandeldenfunnitkommittén att som

placeringspolitikfrån denskiljer sigprincipiellt inte1980-taletunder som
kreditmarknaden.på den kortatillbakadecenniersedan flerahaftbolagen

del detvissplacerabolagennödvändigt föralltid varit attharDet aven
hållakunnadärigenomförmarknadenpå den kortakapitalet attförvaltade

utvecklingårensDelikviditetsberedskap.betryggande senaste pen-en
ändradeväsentligtinneburitförsäkringsbolagenför attningmarknaden har

medgivitvilketkapitalförvaltning,bolagensförskapatsförutsättningar en
Trotsfinansförvaltningen.hantering att ut-rationellochlönsam avmer

den kortakapitalplaceramöjligheterförsäkringsbolagensför attrymmet
denbl.åren till följdunder de attväsentligtmarknaden ökat senaste a.av

betydelse,mindrefått relativtplaceringarbolagenssektornbundna enav
placeringspolitikbolagenshandenvidundersökningarkommitténs attger

kommitténsEnligtförändrats.marknaden inte nämnvärtpå kortaden
föreslå särskildaanledningnågonnärvarande inteför attuppfattning finns

penning-placeringarförsäkringsbolagensreglerarbestämmelser som
marknaden.
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koncernerFinansiella

dotterbo-ingåbankaktiebolagfårBALprovisorisk regel iEnligt ett somen
detOmmoderbolag.bankbolag ärendasti koncernlag annatettomen
Förbestämmelsen.frånundantagmedgefår regeringenskälsärskildafinns

angåendesärskilda reglerinnehåller BALmedgivitsundantagdet fall att
ledningochtillsynrörelse,koncernföretagens m.m.

möjlighetlagstiftningendet ivärdefulltdetfunnitKommittén har att ges
förvärde bl.Det kanfinansiella koncerner.bilda slag a.vara avatt avnya

sigskaffamöjligheterfårdeaffärsbankerna attmindre er-de att nya
bör kunnasådant attEtt sättpersonalresurser.ochforderliga kapital- vara

ochfinansinstitutandra slag attblandsamarbetspartnerssökerbanken av
moderföretag.banken ärfinansiell koncerni attdessa sluts utanensamman

kandettatillåtasbör ärbankkoncerner attslagskäl tillEtt attannat avnya
ibankkoncernermellankonkurrensenökasättkomma gynnsamtettatt

Sverige.

Konkurrenslikställighet mellan bankkoncerner

En självklar förutsättning för tillåtasslag bankkoncerner skallatt nya av
måste dock de skyddsintressen tillgodoses banklagsstift-attvara som genom
ningens skyddsregler också kan tillgodoses i den icke traditionellt uppbygg-
da bankkoncernen. En förutsättning måste olika slagattannan vara av
bankkoncerner likartade verksamhetsförutsättningar. skallBankernages
således kunna konkurrera på så långt möjligt lika oberoende detvillkor av

på vilket de organiserade i koncern. ytterligare förutsättningsätt är Enen
måste kommitténs förslag ägarbegränsning bank skall gällaattvara om av
för moderföretag i bankkoncern, detta inte bank.ett ären om

Kommittén har funnit de särskilda angående finansiel-reglerna i BALatt
koncerner i allt väsentligt väl anpassade till de nämnda förut-är nu

sättningarna för slag bankkoncerner. Genom reglerna banksattnya av om
rörelse, tillsyn bank och banks ledning i tillämpliga delar gälleröverom om
för moderbolaget i bankkoncern, dettasig bolag bank ellerär etten vare en
holdingbolag, och övriga företag likai koncern behandlasattgenom en

huruvida dessa dotterföretag deeller till den bank elleräroavsett syster-
ingårbanker i koncernen, föreligger enligt kommitténs mening till-som

räckliga garantier för de skyddsintressen förekommer i bankverk-att som
samheten blir tillgodosedda i koncern där moderföretaget inteäven ären

Genombank. denna reglering skapas dessutom förutsättningar för konkur-
rensneutralitet mellan olika slag bankkoncerner. Kommittén motav anser
bakgrund härav ingårdet principiella förbudet i BAL bankatt mot att en

dotterbolag i koncern, där moderbolaget inte bankbolag, börär ettsom en
upphävas.

l stället bör såsom framgåttgälla, i avsnittet ägande- ochovan om
rösträttsbegränsning i svenska bankaktiebolag, regeringen, i sambandatt
med prövning frågan huruvida dispens frånskall lämnas den kommit-av av

föreslagnatén ägarbegränsningen, har ändamåletställning till medatt ta om
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koncernbildningen ellertill för bankväsendet detkan nyttaanses vara
allmänna. Om ändamålet majoritetspost aktiermed förvärvet iav en en
bank banken knytsskapa finansiell koncern, varigenom tillär att en ex.

kapitalresurser, kundunderlag,vidgad specialistkompetens, breddatnya en
effektiv administation något konkur-eller kan stärka bankensannat som
rensförmåga, beviljas.bör dispens regelmässigt

Vid måste också idenna prövning emellertid tillses koncernen dessatt
helhet kommer präglas stabilitet, säkerhet och sundhet i verksam-att av
heten. därmedAnnars kan allmänhetens förtroende för banken och bank-
väsendet rubbas. Dispens bör givetvis inte meddelas det i koncernenom
kommer ingå bankfrämmande verksamhet.företag sigägnaratt som
Försäkringsrörelse bankfrämmandehar hittills betraktats verksamhet.som
Kommittén fråga föremål för förnyadeförutsätter denna blir över-att
väganden i sammanhang.annat

också förhållanden,Vid dispensprövningen bör hänsyn till andratas
såsom överskådligkoncernens organisation skall enhetlig och föratt vara
såväl inverkakunder myndigheter. bankkoncern bör inte hellerEnsom ny

påmenligt lämplig bankväsendet i sig storleks-struktur stort,en vareav
eller antalsmässigt.

Vad gäller i koncernen bör beaktas moderföretaget,ägarstrukturen att
bör holdingföretag, tillräckligt inflytandehar överett stortettsom vara

dotterföretagen. Om moderföretaget inte tillräckligt starka ägarintres-har
påi dotterföretagen kan detta grund rösträttsbegränsningar isen ex. av—

bolagsordningen försvåra fråneffektiv organisatorisk styrning moder-en-
företagets sida. Det torde emellertid inte möjligt kräva samtligaatt attvara
dotterföretag redan inledningsvis vid koncernbildningen skall helägdavara

moderföretaget. sådant långtgåendeEtt krav skulle nämligen kunnaav
förhindra försvåra strukturomvandling påeller onödigt i övrigt önskvärden
kreditmarknaden.

ingårKommitténs förslag endast där bankaktiebolagkoncerner somavser
dotterföretag. Det torde praktiken inte möjligt organisatoriskti attvara
inordna föreningsbank dotterföretag i bankholdingkoncern. Enen som en
sparbank ingå koncernkan inte och kan därför inte heller iägas av annan en
på moderföretag. på grund härav avståttKommittén haränsättannat som
från förslaget bankaktiebolag.utsträcka till gälla andra banker änatt att

Kommittén föreslår härutöver vissa förändringar i BAL:s regler rörande
koncernbidrag koncernen ingående företagen rörandemellan de i samt
kapitaltäckning i bankholdingkoncerner.

Eftersom lagstiftningen hindrar från dela vinstinte dotterbank att uten
till moderföretaget, deninnebär gällande begränsningen rätten attnu av
lämna koncernbidrag i realiteten på koncernföretagensendast hämskoen
möjligheter vidta skattemässiga dispositioner. För den traditionellavissaatt
bankkoncernen finns någon motsvarande begränsning. Detinte angelä-är

lagstiftningen onödigt deninte sig den eller andraget att gynnar vare ena
Påbankkoncernen beroende vilken grundOrganisationsform den har.

härav då begränsningen från kontrollsyn-och i praktiken saknar betydelse
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punkt föreslår kommittén den upphävs.att
Kommittén föreslår vidare de nuvarande reglernaatt i BAL kapital-om

krav i bankholdingkoncerner, enligt vad kommittén funnit ärsom avsevärt
strängare deän för närvarande gäller för traditionella bankkoncerner,som
upphävs. I stället föreslås, tidigare anförts, bankholdingkoncernersom att
skall omfattas det utvidgade konsoliderade kapitaltäckningsförfarande,av

enligt kommitténs förslag skall gälla för traditionellasom bankkoncerner.
Reglerna kapitalkrav kommer därmed bli helt konkurrensneutralaom att
mellan skilda slag bankkoncerner.av

Tillsyn m.m.

Kommittén bestämmelsernaatt tillsyn, straffanser och vite börom vara
utformade så instituten på de framtidaatt marknaderna behandlas så enhet-
ligt möjligt och i möjligaste mån regleras likalydandesom bestämmelser.av
Vid utformningen KML:s regler tillsyn, straff och vite har kommitténav om

det lämpligt utgångspunktansett att använda bestämmelserna isom BRL.
Kommittén föreslår endast fåtal förändringarett vad gäller tillsyn banköver
medan genomgripande åtgärder föreslås för övrigamer institut.

Den kommittén föreslagna framtida strukturenav kreditmarknaden
bygger på den principiella uppfattningen samtliga regleradeatt institut bör
stå under offentlig tillsyn bankinspektionen. Kommittén föreslår därförav

den nuvarandeatt särställningen för Skeppshypotekskassan och Investe-
ringsbanken i detta avseende upphör och dessaäven institutatt ställs under
inspektionens tillsyn.

Bankinspektionen äger rätt efter uttryckligt bemyndigandeatt, i varje
särskilt fall, utfärda generellt tillämpbara Sådanrättsregler. k. föreskrifts-s.

har inspektionenrätt erhållit i mycket begränsad omfattning. Dennaen rätt
kompletteras med inspektionens befogenhet inom sitt ansvarsområdeatt
utfärda allmänna råd något uttryckligt bemyndigande.utan Kommittén
föreslår föreskriftsrättenatt utvidgats till omfatta de enhands-att s.
krediterna. Avsikten härmed inspektionenär möjlighetatt upphöjage att
de allmänna råd utfärdats såvitt enhandskrediter till föreskrifter,som avser
så för de sällsynta fallatt kan tänkas ifrågakomma inspektionen harsom
reella befogenheter tvinga institutatt träda tillbaka frånett alltföratt en
riskfylld placering.

När det gäller bankinspektionens befogenhet rikta kritik institutatt mot
och ingripa osund utveckling verksamhetmot har kommittén föreslagitav
bestämmelser med FkL:s regler förebild. Kommittén föreslår därförsom att
inspektionen, jämte andra ingripandemöjligheter, skall äga rätt meddelaatt
skriftlig erinran, anmärkning och påpekande det i framtiden skallsamt att
föreligga uttryckligt samband mellanett dessa befogenheter och de s.
sundhetsparagraferna.

jämförelseI med den nuvarande lagstiftningen innehåller förslaget till
KML flera generella och flexibla verksamhetsdefinitioner.mer Kommittén
föreslår även definitioner liknade karaktär i banklagstiftningen.nya Förav
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på framlägger kommitténtillmötesgå krav förutsebarhetallmänt ettettatt
från försäkringslagstiftningen.förhandsbesked efter förebildförslag om

den i dag tillämpadeinnebär i sista hand,Kommitténs förslag näratt
och instituten inte fungerat,samrådsmodellen bankinspektionenmellan
den ha berättigatefter skriftlig ansökaninspektionen skall antasav som

verksamhet kräver till-förhandsbesked huruvida vissintresse meddela en
ochstånd. Förhandsbeskedet kan alltid överklagas till regeringen om en

hänskjutafråga principiell betydelse skall inspektionenansökan avavser
ärendet regeringen.till

bankinspektionen i behov betydandehar funnitKommittén äratt av
tillsynsområde tillsynsuppgifter harInspektionens ochresursförstärkning.

förslag beröråren väsentligen utvidgats. Kommitténs olikaunder de senaste
påframtida roll den svenska kapitalmark-många inspektionensi avseenden

kraftigt förstärks.förutsätter inspektionensnaden och förslagen att resurser
dess uppgift i detaljdel inte funnit detKommittén har i denna attvara

personalorganisationens utbyggnadföreslå beträffandeförändringar ex.
vid redovisatillsynsavgifterna, harberäkningenoch stannat attutanav

resursförstärkning.tillkommande behovaktuella ochinspektionens av

och särskilda yttrandenReservationer

och Anders Sahlén har lämnatLedamöterna Kurt Malmgren gemensamen
rösträttsbegränsning i bank. Deägande- ochreservation beträffande anser

lika för alla banker ochrösträttsbegränsningen skallägande- ochatt vara
I särskiltägandet och 5ligga vid 10 rösterna. ettprocentprocent avav

fråganinstämmande Sahlén tagityttrande medhar Malmgren upp omav
förhandbesked.

namnfrågan förFischer berör i sitt särskilda yttrandeSakkunnige Gösta
de finansbolagen och kreditak-skall nuvarandeden bolag ersättatyp av som

uppehåller ägande- och rösträttsreglerna förtiebolagen. sig vidare vidHan
ingående koncerner kapi-banker, aktiekapitalskravet för dotterbolag i samt

förlagslån.för placeringar italkravet
sitt yttrande ägande-i särskilda ochJanssonSakkunnige Rune tar upp

rösträttsfrågan för bankerna.
yttrande flertalSakkunnige Curt G. Olsson berör i sitt särskilda ett

konkurrensfrågor ochInledningsvis mellan banker för-frågor. hantar upp
frågorytterligare han berör samhällsrepresentanter isäkringsbolag. De är

ägande-styrelser, garantikapital i sparbank, ochbankernas dotterbolags
verksamhetsförut-bank, bankägda kreditmarknadsbolagsirösträttsregler

hypoteksinstituten, kapitaltäckning i fondkommissionsbolag ochsättningar,
enhandskrediter.bankinspektionens föreskriftsrätt avseendebanker samt

frågornaRydh garantikapital i sparbank,Sakkunnige Jan tar omupp
sidoföre-ibankaktiebolag, svenska bankersägarbegränsning i engagemang

fråganför bank dessutombransch- eller Centralorganisation samttag genom
ordförande, och delegatför ordförande, vice VDförbud att varaannanom
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ledamot i företag huvudsakliga verksamhet består bl. i förvaltaattvars a.
aktier.

Sakkunnige Per Schierbeck behandlar frågan föreningsbankernas för-om
lagsinsatser, ägarbegränsning i bankaktiebolag, svenska bankers engage-

i sidoföretag bransch- eller Centralorganisation för bank, hypo-mang genom
teksinstituten, försäkringsbolagens finansförvaltning och kreditmarknads-
bolagens obligationsutgivningsrätt.

Experten Per-Ola Jansson ägande- och rösträttsregler i banktar samtupp
frågorflera berör värdepappersmarknaden, däribland inlåning på kon-som

i fondkommissionsbolag, rebelåning värdepapper,to kapital-pantsattaav
täckning i fondkommissionsbolag och banker upplysningsplikten.samt

Experten Magnus Neuberg behandlar kommitténs förslag upphävaatt
straffriheten för brott banksekretessen.mot

BjörnExperten Wolrath berör försäkringsbolagens finansförvaltning,
ägarbegränsning i bankaktiebolag frågor rörande finansiella koncer-samt
ner.
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Summary

General

According its of reference, the task of the Creditto Market Commit-terms
consists of overall review of thetee entire credit market, with the aim ofan

effectiveestablishing rules of operation for the various of financialtypes
institutions involved. The of reference require that the banks shouldterms
retain their central role in the market, but also that the operations of various
institutions should be able coincide allow competitionto to extent, tosome
between the various categories of financial institutions. In their practical
applications, these rules of operation should the possibleto greatest extent
establish neutral competitive conditions.

The description of the problems stated in the of reference, togetherterms
with the results of analysis and other work in the of investigations,course
indicates that structural problems confined solelynot toare twoone or

of the market. On thesegments the general revealed bycontrary, pattern
investigations that rapid developments, particularly during the dec-past
ade, have created substantial number of problems of adaptation anda
competition, both in various sub-markets and in the market whole, andas a
these problems have proved difficult resolve. The of this hasto consequence
been that only the of rules fornot each specificstructure but alsosector,
regulation itself of number of and factorscentral in the market,a common

untimely and damaging efficiency.are seen as to
The difficulties in establishing suitably organized and efficientlya oper-

ating credit market from the need balance the needemanate for competi-to
tion against fundamental objectives of protection, including theconsumer
need the stability ofto the ofguarantee One result of thissystem payments.
balancing has been that strict regulation has cramped potential forprocess
development in central of the market, especially insectors the banking

At the time,system. other forms of enterprise and financing have beensame
able develop comparatively freely.to

Thus, of the main questions that the Committee has had addressone to
whether uniformity in the operatinggreater conditions for different cate-
gories institutionof be established, without jeopardizing the centralcan
objectives of protection. Another has been whetherconsumer greater orga-
nizational freedom be achieved for the companies that thecan operate
market.
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stability.itsrequirementsstrictThe financial tomust meetsystem as
protectionparticular,inincluding,protection,ofBasic objectives consumer

required for thatfunctioninstruments-of-paymentand thefor depositors
thebanks. Inactivities of thethejustify special rules to governpurpose,

strictsubjectalso beservices, thesefinancialof professional tomustcase
in-availability forinformation andof solvency,requirements in terms

spection.
designstrivehas beenCommittee’s workin theguiding principle toA to a

in orderactivities,ofmarket-orientation tofacilitatingof rulessystem
flexibilitytheprovidingcompetition whileeffective toprovide forscope

innovativeandrapidThecircumstances.in externalrespond changesto
such flexibility.ofimportanceunderline thedevelopments of recent years

demandsadaptablereadilyhave beoffered willThe of services totorange
containhavewilland thefinancial services,for various kinds of tosystem an

lowin-built stimulus cost.to operate at
encouraged variouswill bedownwardFlexibility and costsonpressure

each otherwithallowedinstitutionof financial competeto overtypes are
possible,farfor avoiding,Thiscredit market.large of the as asarguesareas

ofoperationalthedemarcation betweenofsharply defined lines areas
Committee hastheConsequently,institutions.ofvarious categories —
allowed theof referenceof itsassumptionsthe terms oper-contrary to —

thethanoverlapinstitutionsfor various extentational greatertoto aareas
companiesbank—ownedandbankseffect allowThe topresent.atcase

creditstockjointtheoperation, andwider of presentto mergeareas
institutionalsingleintocompanies categorycompanies and finance a —

in-central functionscertainsincecompanies. However,credit market are
thatof such importanceprotectionobjectives ofvolved, areconsumer

avoided.beregulationsspecial cannot
shouldthat thereof importanceCommittee,view of theIn the utmost

exist banks that
influential interests;independently ofactcan—

that ininvestmentform ofwith liquidprovide depositors acan—
practice risk-free;

ofwithprovide Swedishresult the pay-meanseconomy acanas a—
itsof SwedenBankfor theand outtoment act carrymeanscan as a

andpolicies,monetary
withfor example,in connection,fulfil certain other roles cur-can—

control.of crisiscontrols and various meansrency

thusbanks shouldcooperativebanks andCommercial banks, savings con-
Theycredit market.the Swedishposition incentraltinue to occupy a

depositsrightallowed the solehitherto, be accountshould, acceptto onas
Sweden. EfficiencyBank offrom thepublic and borrowfrom the arguesto

broadthe opportunityshould also be giventhat banks competeto over a
viabanksof theactivitiesthrough thefinancial markets, eitherof orrange
theinfor innovationtherecommended thatcompanies. scopegroup
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activities of banks should be extended. In the opinion of the Committee, the
rules acquisitions, established by the Swedish Banking Compa-current on

nies Act and stating that the only acquisitions permitted those specifiedare
in the Act, constitute restriction flexibility. thereforea on recom-
mended that the law be amended the effect that acquisition thatto notany
expressly prohibited under the shall be permissible.Act

At the time, the need for independent banks requires that clearsame a
line of demarcation be maintained vis-a-vis non-financial companies,must

byonly restricting ownership and voting rights in the banks, but also bynot
retaining the fundamental prohibition share acquisition. The bankson
should broadly-based financial institutions. They should be underact as an
obligation provide for the general public’s for financialneed services.to
However, in the risk capital market they should only be allowed to operate

limited for example, by participating in share issues and by theto extent,a
acquisition via companies of shares and other instruments of riskgroup
capital for financing purposes.

In the of financial activities outside banking enterprises, the forcase case
specific regulation generally weaker. However, in the view of the Commit-

such activities also be social and public scrutiny. Problemstee, must toopen
efficiencyof and stability in financial markets derive largely from uneven

distribution of information and inadequate for risk evaluationresources on
the of investors and borrowers. The need for better accessibilitypart many

and improve the distribution of, information therefore ofto, tomeasures
considerable importance. Nevertheless, the problems of information and
risk in particular the level of the households, beassessment, cannoton
solved adequately by of this alone. Certain regulatory in-typemeasures
terventions competition therefore This alsoto govern are necessary. was an
important factor behind the strict rules of the banking legislation that was
passed satisfy the need for depositor protection.to

The Committee recommends that requirement should be introduced toa
the effect that all professional financing activities major scale betoon a —
precise, involving lending in of 50 million Swedish kronor shouldexcess —
be subject authorization. However, exemptions could be granted in theto

of lending for example, within the financial administrationcase oper--
ations of major, non-financial corporations that forms limited parta very—
of the company’s overall operations. Loans households, withto consumers
the exception of suppliers’ credits, should be available from authorizedonly
institutions. This regulation mainly based objectives of governmenton

policies. Greater for checking clear abuses the fringes ofatconsumer scope
the credit market the of non-bona-fide in this in-has,part operatorson

been considered factor of importance than the desirestance, greater toa
avoid that might restrict competition.measures

important underline that the requirement authorizationseekto to
intended limit competition in the market. Review of applications fornot to

authorization should involve considerationthe only of certain requirements
regards the company’s organization and shareholders’management,as eq-
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should be subjectrequirement that theuity, well the tocompanyas as
quantita-ofInspection Board. No elementSwedish Bankinspection by the

should be applied.establishmentstive restriction toas
ofapplied policyof consistentlydifficult conceiveEven to a
itsdetail inexplains inCommitteecompetitive neutrality the greateras—

impor-considered ofneverthelessthe Committee has paramountreport —
companiesand otherin which banksthat, in the markets competetance

identicalpossible beshould thewith each other, the rules extentgreatestto
subjectactivity should beConsequently,for different of institution.types an

whichinstitutional form inof thethe regulation regardlessto same
impor-being particularlyofconducted. This equality treatment emerges as

Committeecapital Theconcerningin of the regulationstant terms cover.
for all in-regulationsuniform capitalhas thus proposed largely cover

endeav-Committee has alsothestitutions in capital market. However,the
ofin otherpossible neutralityoured achieve the maximum aspectsto regu-

lation.
non-financialrelationdistinction inCommittee considers that theThe to

creditof otherstrictly in thebe drawnactivities does havenot to caseas
foundhasThe Committeedoes for the banks.institutions not anyas

institutionsfor creditproprietary restrictionsjustification introducingfor
lendingownership andOn other hand,banking theoutside the sector.

institutionscreditinstitution:be mixed in theshould normally not same
in realinvestacquire shares for investmentshould permittedbe totonot or

involved, thisinstitutionsbank-owned creditSince banks andproperty. are
necessity for depositorin View of theprinciple be maintained, protec-must

enabledesignedproposalsCommittee’stion and independence. The toare
of the credit marketinstitutions inother authorized to competemost sectors

possibletheenterprises underwith the banking greatest extentto ——
impor-ofefficiency, alsoconditions. of marketidentical In greatterms

lendingused forcompanies should beborrowing by suchthat totance
ownership in-and turned into long-termand households,companies not
for inspectionrequirementsCommittee, theview of thevolvements. In the

princi-for maintaining thejustificationeffective supervisionand strongare
credit institutions.and lending in allownershipple of separating

prob-complicatedcompaniesinsuranceIn this connection, represent a
lending,engaged in extensive, long-termcompanies currentlylem. Such are

duringmajor investments in sharescarriedbut they have also recentout
ofwithin the Committee’sonly partlyThis complex termsmatteryears.

according thework whichof itsreference. in theHowever, tocourse -
administration within insurancefinancialdirective also compa-encompasses

recommending thatjustification forfoundnies the Committee has strong—~
companies shouldof suchrelating the operationsessentialcertain tomatters

in-Pending suchconstitutedbe examined by appropriately anmeans.an
of provisionalonly numberCommitteevestigation, the regu-aproposes

companies.shareholdings by suchlations concerning
in thecentraland information alsoof inspectionThe requirements are
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of professional Securities trading and broking. The technical forcase means
trading securities undergoing rapid development, and the situation inare
this of the capital market the subject of several studies.part at present
Consequently, the Credit Market Committee’s proposals regarding securi-
ties trading partly provisional. CommitteeThe has nevertheless consid-are
ered recommend certain with view establishingto tonecessary measures a

clearer distinction between the broking activities of stockbrokers and theira
capital procurement.

Greater standardization of legislation
Legislation governing non-bank financial institutions today character-not
ized by major of standardization. of variousdegree Regulation theany
institutions has about needs for legislation arising in theto meetcome

of development. Historical factors been responsible forhaveprocess a
situation in which the institutions, joint stock creditvarious mortgage com-
panies and finance subject and ofcompanies all laws systemsto separateare
regulation. In the been considered inappropriate varioushaspast, on
occasions the passing of the Finance Companies for exampleAct,at to- —

theco-ordinate the various laws. However, in the view of the Committee,
conditions under which the institutions should be madeoperate now as
equal the objectives effectiveof protection allow, to promoteas consumer
competition different of institutions.typesamong

To achieve higher of standardization in the thelevel regulatory system,a
Committee thus considers for the regulations governing non-necessary
bank financial institutions be arranged under single law. Unliketo presenta
legislation, directly the and activities of thewhich concentrates on purposes
various institutions via special such legislation should be designedstatutes,

provide possible, uniform regulation of the variousoverall and farto as as
activities in the non-bank credit market that deemed worthy of protec-are

should, fundamentally and systematically, betion. The legislationnew
that rules should apply thebased the assumption the to typesamesameon

from whichof institutional frameworkactivity, regardless of the operates.
criteria, proposals forthe basis of theseThe Committee submits, a newon

CMA. proposals include rulesTheselaw, the Capital Market Act to
the equiv-companies which will becompanies, thecredit marketgovern

credit companies.and joint stockcompaniesalent of the financepresent
institution,andstockbroking companiesThe will alsoAct a newencompass

recommends that the lawsstock trading companies. The Committee present
Stockthe JointCompanies Act,governing such institutions the Finance—

abolished.should beCredit Companies and the Stockbroking ActAct -
considersCommitteeThe Capital all activities that theMarket Act covers

stockbroking,should be Such activities financing,covered by regulation. —
definedmarket broking and dealing thereforemarketmoney money are-

in the description of various activities will beAct. A detailed themore
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thatdefines the companiesThe alsofound elsewhere in this Actsummary.
stockbrokingcompanies,different activities: credit marketconduct the

givenaddition, definitionstrading companies. lncompanies and stock are
includescompanies. The Actfor of the banks and insurancethe institutions

considered bene-Committee hasfor companies. Therules allcommon
regulations of thebase possible forficial largeto create a common asas
comprehensibilitythis promotinginstitutions of the capital market, way

simplificationwould be considerableuniformity. further resultand A a
forof different lawsof today, consistingvis-a—visthe regulatory system

in the main withrules coincideinstitutions. Although thedifferent current
provi-differ in certain details. Theother, they do, however,each common

obtain authorization,requirementsions those governing thecomprise to as
equity and certainshareholders’from this requirement,well exemptionsas

herein. Thethe institutions referredrelating allother regulations toto
operation for thespecific rules ofsections of the contain thesubsequent Act

concludesstockbroking companies. The Actcompanies andcredit market
fi-punishments andspecifying supervision,provisionswith the common

nancial penalties.
theregulation forofexistingin theproposals for changesWith its system

endeavoured arriveCommittee hasMarketthe Credit atcapital market, to
offering:structurea

sub-markets;variouscompetition in thegreater—
neutrality;competitivegreater-

in circumstances;respond changesflexibility totogreater—
internationalization;increased—

withtogetherand simplicity,standardizationgreaterv
protection.increased consumer—

will bedeliberationsgeneralCommittee’sof thedetailedA accountmore
of its5 and 6found Chapters report.

cooperationInternational

in-stronglybecominggraduallybeenSwedish hasThe moreeconomy
realboth of theininternationalwith thetegrated terms economyeconomy,

ofseveralexperiencedhasSwedenof the financial aspectsand sector.
international markets,majorinthose taking placeidenticaldevelopment to

policy.ofand re—alignmentof deregulationincluding the monetaryprocess
period.shortmarkets haveefficient financialMore grown up over a

supervisory existed sinceauthorities hasCooperation between the Nordic
betweenof cooperation1925. This be the oldest exampleto super-appears

cooperation of this kindinternationalvisory authorities. In wider, context,a
German bankuntildid begin until considerably later. notnot was a

betweengrowing need forencountered serious problems that the contacts
heads of theresult, thesupervisory authorities appreciated. As awas

the initiative bycountries Group of Ten tookCentral Banks for the in the
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forming committee working organization supervisingfor theto servea as a
banks in the countries of the Group of Ten. The Committee held its first
meeting in January 1975 and has held 4 5 meetings since then.a year—
Every second of the Committee’s meetings enlarged includetoyear, one
all supervisory authorities, in order achieve wider dissemination of theto
Committee’s recommendations. mentioned in above, CommitteeAs the the

established seek the undesirable of bankto to preventwas consequences
failures, and the first item its agenda establish earlyandto tryon was an
warning for such situations. Since then, the Committee has drawnsystem up
guidelines for supervision level, and for division ofcorporateon a respon-
sibility supervisory authorities for supervision of foreign operationsamong
established by banks. At work under the establishment ofpresent, onway
uniform forregulations capital in the banks of various countries.cover

Sweden’s relations with the European Community have been therecently
subject of increased attention, which has been inspired by far-reachingthe
plans for economic cooperation announced by member countries of the
Community. The stated aim is, by the end of 1992, establish border-to a
free internal market allowing, in principle, free of goods,movement ser-
vices and capital. In the financial the EC intends abolishing allsector,
remaining obstacles the establishment and cross-borderexchange ofto
financial services. However, this will require certain of harmoni-a measure
zation of the regulatory in member countries, for both the creditsystems
institutions and the securities markets. Otherwise considerable differences
in regulation, financial techniques and developments will result in market
distortions when the doors increased international competitionto are
opened.

Therefore, certain degree of co-ordination of the structural regulationsa
and supervisory be established in the EC countries, in parallelsystems must
with the growth of the internal market. With this aim, work in toprogress

basic standard provide the required security in thecreate toa common,
markets, well protection for of banks and insurancecustomersas as compa-
nies, for example. important principle revolves around country-of-An
origin control, which that the primary responsibility for supervisionmeans
of the institution with authorities inbranches subsidiaries of therestsor an
the Company. aim provide for mutualof the Parent Thecountry to

member countries, in of establishment,recognition of the demands of terms
credit institution insurancesupervision and control, that companyorso a

Communi-be itself and its business within thewill free establishto operate
Theinvestigation in eachwithout being subject country.ty, separateto

rules for establishmentprinciple of country-of-origin control and the liberal.
the Europeantherefore intended the financial markets intoare open up

Community increasedfor rapid development and considerably compe-more
tition.

Thus, although of earlythe work integration has begun, remains too to
draw hard-and-fast conclusions how likely Fortotoany as progress.

theexample, of negotiations between member countriesoutcome concern-



12 Summary 1988:29SOU

remainsand supervisoryof standard requirementsing details systems open
relativelyinitially operatingthe countriesconjecture. all probability,Into

markets will havetheir financialrequirements instrict security acceptto
thathand, doesalthough, the otherof restrictions,easing not appearon

which theautomatically be thosewillliberal regulatorythe systemsmost on
standards will be based.

expressed in participa-has beenconcerned, interestfar SwedenAs as
EC.integration within theintensifying work ofin theting far possibleas as

well theand industry,within businessThere interest partstrong as onas
Swedish g0vernment’sparliament. Theandof the Swedish government

BillParliamentaryfor example, inmanifested,interest has been a
whichIntegration,198788:66 Sweden and West Europeanentitled

cooperation.ofseveral specificof ambition inestablishes high level areasa
of theexpansionof capitalliberalizationThese include further movements,

Theof taxation,harmonization in theservices,trade in financial etc.area
in thecompetitionincreased internationaltowardstrend of recent years

suchactive inendeavour playand Sweden’sfinancial markets partto an
emphasized.particularlydevelopments are

emerging in Swe-increased internationalizationperspective ofThe now
usher inwhole, likelyEuropeden, and in Western to a newappearsas a

thatCommittee’s viewcredit market. Theperiod of rapid changes in the
and devel-market theCommunity’s internalof the Europeanthe growth —

become therelations with that marketof Swedens mostopment may-
thereconstruction. Consequently,this structuralimportant driving force in

within theof of changeand other thework of co-ordination aspects process
uncertaintymonitored. However,be closelyCommunity will have to re-

justification thisfor there bemains far to system-at stagetotoo great any
creditSwedishregulations governing theadapt the structuralatically seek to

EC. Theconsidered within theplannedthat beingmarket changesto orare
that itsthe conclusionslike underline thatCommittee would further to own

facilitateof perhapsproduced, generally suchwork has tonaturea asare
EC in thewith thecooperation and harmonizationfurther international

financial sector.
specificimportantwill summarize itsCommitteeAt this point, the most

institutions.variousconcerning therecommendations

The banks

businessesbankingdefinition forNew

activ-definedbanking businessregulations,According current as anto a
suchthe publicdeposits fromaccepting ofincludes the accountsity which on

definitionof theTheused by the bank. togenerallythat purposeare
accordingdeposit-takersfrom operatingbanksparties other thanprevent as
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banking practice. in this sphere of the banks’ activities that theto most
important interest served by banking legislation found, namely the protec-
tion of investors’ deposits. However, the definition inadequate, partly
because the characteristic feature of banks solely the accepting ofmost not
deposits but combination of the accepting of deposits and the lending ofa

and partly because banks also characterized by the fact that theymoney, are
provide the public with broad of financial services. On this basis,a range

inappropriate for the definition of banking business only to statea
deposit-taking their characteristic feature. In addition, the definition ofas
the business circular definition which does distinguishrepresents nota

fromclearly other credit activities, since the definition indicates branch ofa
bank operations that known all, that is, deposit-taking.to

For definition of banking businesses be meaningful, should, hastoa as
been the til indicate the of business that be protectedtocase now, area
and reserved for banksthe deposit-taking. However, this sufficientnot—

define the of banking business. adequateAn definition wouldto term
require the inclusion of all the different operations typically within the scope
of the banking Onbusiness. the other hand, however, the beterm toarea
safeguarded and forreserved banks would then be interpreted thenot as
sole of banking businesses, but limited thereof.merely partpreserve a

Irrespective of whatever basis chosen for defining the the Com-term,
mittee foundhas impossible arrive satisfactory definition from allto at a
points of view. Consequently, has refrained from making any recom-
mendation definition for banking businesses. CommitteeThe hastoas a
found that the which would have been served by satisfactorypurposes a
definition of banking businesses be served partly by definitiongeneralmay a
for banks, indicating the minimum requirements for granting of charter,a
partly by definition of banking activities indicating the of operationa areas
permissible for banks, partly by regulations restricting ownership of banks,
and partly by editorial amendment of the penal provision of Chapteran

of the1 Banking Companies The provision shouldAct. latter besect.
redefined precisely specifically refer the for whichto to protec-more area
tion required, namely the accepting of deposits from theaccounton
public.

The Committee recommends that banks should be defined companiesas
that have received permission a charter from the Government conductto
their activities specified in the definition of banking activities. Suchas a
definition should include the requirement that, in order be grantedto a
charter, offer the public broad of financial services,mustcompanya a range
including the possibility of lending borrowing Thus, the banksor money.
should continue broadly—based financial institutions.to act as

T0 the objective of depositor protection, the Committeeserve recom-
mends that, under the definition of banking businesses, deposit-currentas
taking from the public should remain the of the banks.accounton preserve
Following the Committee’s written recommendation, the deposit-term
taking account has been defined closely before.thanon more
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the banksof operation forRules

defined in thethe banksof activity permittedThe currentto areareas
Thisof activities.form of definitionBanking Companies in theAct a

basedacquisitions,number of rulesdefinition supplemented by onona
thatother thanacquirethe principle that bank propertynot anymaya

of therestrictivenessOwing thedefined in the Banking Companies Act. to
practice haveregulations that inrules acquisitions, these tocomeon

of the rulesframeworkactivities for banks. Thedefine the permitted ofarea
fromprevented bankswhich hasacquisition constitutes rigid structureaon

their business.financing appropriateparticipating in of toareasnew

Increased flexibility
The activities of banks and other financial institutions constantly chang-are
ing, both in of emphasis and form. Such developments be ableterms must to
take place in with changes in society. In the of finance companies,step case
for example, has been possible for these changes take place smoothly,to
within the of existing legislation, whereas for banks, changes in thescope
law have often been before has been possible developtovery necessary
and their activities. Otherwise, banks have been compelled partici-renew to

in developments via their finance companies.pate However, hereeven
banks have been restricted due the different conditions applying theto to
operations by bank-owned and non-bank-owned finance companies.

Today, banks the central role in the credit market. The Commit-occupy
has proceeded the assumption that thistee should continue be thetoon case

in the future. This will be conditional partly abilitythe of the banks toupon
adapt their activities in line with developments in society flexibly thanmore
at present.

definitionNew of banking activities

To achieve flexibility and allow banks retain their central role ingreater to to
the credit market, the Committee recommends change in the rulesa govern-
ing the activities of banks. The recommendation based the assumptionon
that the framework for activities by banks shall continue be in-outer to
dicated by definition of banking activities. However, the of permit-a scope
ted activities should be extended and the definition should specify in more

the of permitted activities.concrete As result, the rulesterms, area a
defining the which banks permitted acquire and trade in,property toare
could be dispensed with. The basic consideration in the defining of permit-
ted activities for banks should be that the objectives of protectionconsumer
which banks obliged in the of their activities, principallytoare serve course
that of depositor protection, should be jeopardized. With this in mind,not
the Committee recommends that banking activities should be defined as:
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deposit-taking from the public;accounton-
financing activities, including lending, etc.;-
other financial activities compatible with deposit-taking, and—
other activities which, for specific connected withcloselyreasons, are—
the other activities conducted by the bank concerned.

The financing activities defined later in the Theterm present summary.
proposed definition of banking activities in itself all-embracing. in-An
terpretation of the definition correctly made using the relevant legislative
material will distinguish the permitted activities from those prohibited and
will indicate the properties that bank acquire. However,nota may or may
the Committee considers that the prohibition the acquisition of certainon

of fundamental, and from the viewpoint of securitytypes property so so
important, that these should, for the of clarification, be statedpurposes
precisely in the wording of the ThisAct. primarily, the funda-concerns,
mental prohibition the acquisition of shares and participations andon
certain other comparable therewith subscription right certificates,property
deposit certificates and shares in unit trusts. The wording of the shouldAct
also specifically that banks prohibited from acquiring subordinatedstate are
promissory similar certificates relating contributions of risknotes, toor
capital that intended for the general market. On the other hand,notare
banks should in viewthe of the Committee longer be prohibited fromno
acquiring certificates intended for the general market. For example, banka

be entirely free acquire debenture. However, the debenture hastomay a
been issued by closely associated with the bank concerned, thea company
permission of the Bank Inspection Board in circumstances beallmust
obtained.

The Committee thus general prohibition the oftypesproposes a on
indicated. Banks will be free acquire all other than theproperty to property,

thus prohibited, provided that the acquisition withintakes place thetypes
framework of the proposed definition of banking activities.

More liberal regulations for business

The prohibitiongeneral acquisitions, which recommended be in-toon
corporated into Chapter 2 of the Banking Companies needsAct,sect. to
be provided with number of exceptions orderin be fully compatibletoa
with interpretation of the definition of banking activities. In thiscorrecta

exception should be made for the acquisition of shares and partici-way, an
pations in companies that administer acquiredleasehold sitesproperty toor
provide the bank with premises for its operations, needs arisingto meetor
thereof Chapter 3.sect.

A bank should be able choose, for organizational otherto toor purposes,
delegate activities subsidiaries, provided that the bank in itself entitledto

conduct the activities. Consequently, exemption from prohibitiontheto on
acquisitions also be made in the of acquisitions of sharesmay case or
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participations in both Swedish and foreign companies that conduct activities
that constitute, closely associated with banking activities, orga-or are
nization seecompanies Chapter 4. recommended that thissect.
provision should also apply savings banks and cooperative banks.centralto
Thus, the proposal makes distinction between the abilities of differentno
categories of banking institutions acquire shares inparticipationsto or
companies. However, in the that acquisition capitalinvolvesevent an a
contribution change in ownership for the permis-structureor a company,
sion for the acquisition be fromsought the Bank Inspection Board,must or,
in the that the acquisition of prime importance, from theevent govern-

Current banking legislation incorporates the criterion that acquisitionment.
of shares take place only in ofthe companies whosemay case purpose may
be considered beneficial the banking the general public. Appli-to system or
cation of the principle of usefulness has involved certain difficulties. The
principle implies that, in the of organizational change, the bank’sevent an

interests be weighed against public interest that againstmustown any argues
change. Such of consideration has proved difficult toany a process carry
The principle of usefulness has also been accompanied by certainout.

problems of proof, which the banks have felt have been burden. Theto a
Committee considers that the time right establish criterion thatto a new
designed be neutral than the principle of usefulness. Commit-Theto more
tee’s recommendation such that authorization for the acquisition of shares
and participations in organization companies shall be granted unless there

do from the the public Nopoint view interest.not toany reason so
detailed, precise rules the method by which applications shall betoas
reviewed have been recommended, mainly allow developments beto tonew
taken into For these in the of determining theaccount. purposes, as case
meaning of the banking activities in general, and thus the frame-term
work for the activities of banks, for flexible devel-toscope a response

within business and industry, and within society general, wellopments as
developments outside Sweden, should be allowed. Nevertheless, theas

Committee has indicated in its guidelines, thecertain which inreport
Committee’s View should facilitate the of forreview for applicationsprocess
authorization. As under legislation, permission requiredwill becurrent not
for acquisition of shares by savings banks and cooperative banks in Spar-
bankernas theBank Commercial Banking Company of the Swedish Sav-
ings Banks theand Foreningsbankernas Bank Commercial Banking Com-

of the Swedish Cooperative Banks respectively. proposed thatpany
exemption should only apply shares and participations, but alsonot to to

fund certificates and debenture certificates issued by organizationguarantee
companies.

prohibition acquisitionsBanks should also be from the generalexempt on
inof shares of of public-market issuesin the shares that sharepartcase are

which Chapter 5.the bank concerned participates Also exemptsect.
should certificatesbe acquisitions of shares, participations and subscription
intended acquisitions of allfacilitate stockbroking businesses. Finally,to

withshould generally be the acquisition takes placeproperty exempt. a
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view safeguarding the bank’s claim claims.to own or
Exemptions the prohibition the acquisition of alreadypropertyto on are

permitted banks today the specified in the Bankingthatto to extent are
Companies Act.

The Committees recommended changes the rules of operation willto
that the legislation acquires legal force, banks will be ablemean as soon as

forms of financing. Thus, banks will be permitted offerto operate tonew
services for leasing of movable together with factoring, whichproperty,
today they under the rules acquisition. The fornotmay on reason recom-
mending changes the rules acquisition is, however, permitto not toon a

expansion of what under existing legislation be consideredstrong may
banking activities. proposedThe for the rules of operation,structure con-
taining definition of banking activities and including the prohibition ofa
certain of acquisition, thus intended thetypes property to serve same
main the existing rules, that is, banks from becomingto preventpurpose as
involved in high-risk and speculative The rules thusventures. represent an
element of policy which seeks operations by banks withto assure secure
regard the primary objective of the protection of depositors.to

Limited share ownership via subsidiaries
permitted

In view of the banks, felt desirablepossessed by the however,resources
that they should be able in theassist actively thanto at presentmore
long-term acquisition of equity by certain companies. This would be condi-
tional the ability of the banks provide the client withtoupon company
capital specially arranged tailored differing fromterms,on conven-- —
tional in the credit market. combinations of lending andFor example,terms
contributions of equity capital solution the financingrepresent tomay a
problems of certain view of various objectives of security,Ina anycompany.
easing of for participate in capitalrestrictions banks actively procurementto

restrictions. Such restrictionscircumscribed byby companies bemust
regulationserosion of the protectiveshould consideredbe preventtoso as

sufficientallowing banksthe timebanking legislation, toat scopesame
permit development ofschemes thefinancialparticipate in the tonecessary

recommendationsCommittee’sthis thebusiness and industry. In respect,
separated from the bank’sbeconcernedrequire the risk operations to own

ownedpartlywhollyoperations delegated creditand be toto ora company
of such creditoperationsby the bank. Certain will apply therestrictions to

of thiscompanies, and these described in later part summary.are a

Prior notification

theAs should with primarily the banks themselvesat present, restcase
interpret the basis of the Act and the justification for the justAct,to on
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non-permitted activities. How-permitted andbetweenborder lieswhere the
activityplannedwhetherforeseeshould be ablethe banks to aaever,

be ableshouldarise, the banksuncertaintyShould topermitted anyone.
and whatBoardInspectionfrom the Banknotification toobtain prior

Committeeactivity. Theconsidered bankingactivity betheextent amay
incorporatedeffect should bethisspecific provisionrecommends that toa

concerningCompaniesBanking ActSwedishin theinto the chapter super-
possibleshould bealsoshould be binding.notificationpriorvision. Such

notification.of theconcerning the effecttheappeal governmenttoto

bankingforrequirementsCapital concerns

regulationsExisting
calculationtheregardingfar-reaching changesrecommendsCommitteeThe

thebasedrulesThe capitalfor banks.of capital requirements onarecover
oflevelcertain minimumwithbanks shallthat theprinciple operate a

reserves inbankbanks,in of savingsof equity thecapital in the form case
investmentsregulations,Underrelation their investments. present areto

of risk. Investmentsscaleaccording risingcategories,divided into four a
therequired insubjectfirstfalling within the not tocategory coveranyare

categoriesremainingthreein thethe of investmentsform of equity. In case
fourofrequired in theof equityin the formof risk, amounts one,cover
rulescapitalTheof the investments.of the valueand eight percent cover

equity capital.calculation oftheprovisions concerningspecialalso contain
40equalconsideredcapital beequityAccording these rules, toto may

specified valuationcorresponding certainof toamount reservespercent an
promissorysubordinatedand othervalue of debenturesthe nominalplus

thancorrespondingboth inhowever, in nottoamount morenotes, cases an
bewhichwithcapital, and theThe equityequity capital.the amount may

thewhich constitutesThis base,capital base.the bank’sequated, represents
normallythusvolume,for the investment tolimit amount aextreme may

capital bankequityof times themaximum three reserves.or
contributed inof thebook valuespecial provision, theUnder amounta

non-SwedishSwedishotherform,in othershare capital, to orsomeor
subjectshallof banking activity,formengaged in tocompanies some —

of this elim-The aimequity.eliminated againstbecertain exceptions —
forprotectionmaintainedshould bethatcapitalination rule preventto as

capitalemployed riskbeingsimultaneouslydepositors fromthe bank’s as
thatapplied in thethe rulepractice,credit institutions. Invia other way
thefrombutbankthe equitymade, fromelimination not reservesor

base.estimated capital
special rulesreferred above,capital rulesIn addition the toto cover

aimed solelySuchconsolidated capital apply. rulesconcerning at aarecover
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bank’s holdings of ownership participations in foreign subsidiaries otheror
foreign companies, and require that consolidated capital requirement bea
estimated for banking To calculate the capital require-corporatea or group.

for banking all investments byment companiescorporatea or group,
included therein taken into calculate the capital base theaccount; toare
companies’ equity capital, plus valuation and debenture loans,reserves are
calculated together according certain procedure. The of theto a purpose
consolidation procedure and that the risks involved into try ensure
operations established in countries with liberal capital rules,very cover are

large potentially jeopardize the group’s andnot therefore thetoso as —
Swedish bank’s security.—

Reform of the calculation of capital requirement
The Committee’s recommendations concerning changes in the rules govern-
ing capital refer the calculation of the capital base, the classificationtocover
of risk and the procedure for calculation of consolidated capital cover.

First, regards calculation of the capital base, Committeetheas recom-
mends that depreciation movable been made forthat haspropertyon over

that is, depreciation leased equipment, should alsouse etc.excess on— -
be included the valuation that be equated with equityamong reserves may
capital. The for this that, under the Committee’s recommendation,reason
banks should be allowed conduct leasing of movable within theto property
bank, and previously, only via subsidiary associatednot, as a or company.

Furthermore, the Committee has found that the applied insystem prac-
tice for elimination of shares and similar contributions in other credit
institutions unsatisfactory. Because elimination made against equitynot
capital bank but against the capital base, there throughor reserves, scope
organizational changes within banking of financial in-a group or group
stitutions for diluting the equity capital and, ever-increasing forto extent,an
building the total capital base of the banking financial usingup or group
loan-financed capital. This problem has been accentuated by the fact that —
following amendment of the law in 1987 banks in principlean are now-
free transfer essential banking activities subsidiaries.centralto toor

For various the Committee has reached the conclusion thatreasons, no
served by retaining the elimination rule. For example, thepurpose regu-

lation be adapted, that provides for neutral competitivecannot a way
conditions, apply financial in which banks includedto to groups are as
subsidiaries. CommitteeThe therefore recommends that the rule be abol-
ished. In its place and provide safer that the banks willto guaranteeso as a
maintain adequate capital their depositors,to protectresources recom-
mended that the rules for consolidated capital should be extendedcover —

the time being madeat strict also holdings ofsame toas more cover—
shares and participations in all Swedish companies that conduct formsome
of banking activity. This would, in future, banks from being ableprevent to
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increase business by delegating activities of bankvolumes sections of the the
special subsidiary associated companies, without fresh contribu-to or any

tions of risk capital, while increasing the of loan-financed capitalpercentage
the time.at same

Consolidated capital procedurecover

consolidation principle should be extended all establish-The to encompass
in the form of Swedish and non-Swedish subsidiary and associatedments

conducting form of business, provided thecompanies banking thatsome
bank’s participation 20 of the share capitalless thanamounts to not percent

equivalent, its participation corresponds less than 20the that toor or no
of the voting rights for all participations. Companiessharespercent or

conducting form of banking business defined the kinds ofsome are as
financial institutions referred by the legislation, that is,to current recom-as
mended by the Committee, banks, credit companies and stockbro-market
king companies. Companies that provide services banks, suchsupport to as

companies, companies, covered by theetc.,computer transport notare
definition.present

requirement does replace theThe extended consolidated capital notcover
calculation of capital requirementsexisting, fundamental provisions toas

envisaged that the capitalfor the individual financial institutions. cover
consolidatedfor bank the hand, and for therequirement the parent on one

the other, should be calculated bywhole two separateongroup as a
capitalcompanies in the individually, themethods. All meetmust,group

subject under thewhich the of institutionrequirements categoryto
the ofBanking Companies and the Capital Markets Act. InAct case

companies, the Bank Inspectionnon-Swedish subsidiary and associated
and what be consideredBoard that will determine capital requirements to

legislation.of concerned, underthe equity capital the currentcompany as
shallof consolidation procedure, the bankFor the the parent atpurposes

portion offulfil addition its capital requirement theall times in to own -—
associatedthe capital requirement applicable the subsidiaryto companyor

share capitalthat the bank’s share in the company’scorresponds to or
equivalent.

bank take intothe calculation of its equity capital, theFor mayown
created in the subsidiaryunrestricted and restricted equity capitalaccount

of shares partici-associated companies following the bank’s acquisition oror
according the consolidationpations in such companies. However, to quota

of capital be taken intoprinciple, only such portion the said accounta may
equiv-proportion of share capital, thethat corresponds the bank’sto or

subsidiaryEquity capital already existing in thein thealent, orcompany.
of acquisition be taken intoassociated the time notat ac-company may

begoodwill arising the time of acquisitionSubsequently, atcount. mayany
deductionsof equity capital thus calculated. Suchdeducted from the total

of bank.of companies that subsidiaries thebe made only in the aremay case
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Valuation debenture loans, be equated with equityetc.,reserves, may
capital, in both morehowever, correspondingamountcases, toan no
than the equity capital calculated for the consolidation procedure. How-as

only those in subsidiary and associated companiesever, thatreserves are
created after acquisition by the bank be equated with equity capitalmay or
bank Thus, included in the acquisition be takenreserves. reserves notmay
into Debentures and other instrumentsaccount. of debt valid between
consolidated companies be equated with equity capitalnot and bankmay

Reserves and debenture loans, be includedreserves. etc., not atmay
higher than those correspondingamounts the bank’s proportion of capitalto

in the calculated by the consolidation principle.company, quotaas
A limit of 20-percent share of ownership voting rightsa or opens up a

possibility certain for circumventing the of the extendedcases purpose
consolidated capital for example in the that six banks togethercover, event
acquire credit institution and the banks’ shares of ownership and votinga
rights identical. In such the Committee recommendsare event, thatan
should be possible, during review of application for approval of the acquisi-
tion, demand condition forto approval that such participations beas a must
consolidated by of the banks. Similarly, such conditionevery one owner a
could be imposed bank acquires participation amounting less thana a to
20 in financial institution in thepercent that the investment requiresa event

not-inconsiderable proportion of the bank’sa resources.
recommended that the extended consolidated capital procedurecover

should also be applicable in the of financial in whichcase a group one or
banks included subsidiaries. At the time,more are as same recom-

mended that the provisional rules governingpresent capital requirements
for companies of financialparent should be abolished. As result,groups a
the Committee has created of rules for capital that whollysystema cover
neutral in of the competitionterms between different of bankingtypes
concerns.

Classification of risk

As far the classification of risk concerned, the Committee recommendsas
that this should be extended by fifth in which capital of 24categorya cover

would be required. This of risk would includepercent investmentscategory
in trading stocks for the stockbroking businesses of banks. Investments in
factoring activities and investments in companies conducting form ofsome
banking activity although only those covered by the consolidatednot-
capital procedure have been included in the 8-percent Ascover category.-

result of the latter provision, shareholdings amounting less than 20a to
of the share capital of credit institutionpercent will normally requirea

8-percent capital Major shareholdings in such financial institutionscover.
will require capital Such shareholdings instead,not coveredany cover. are,
by the extended consolidated capital requirement. recommendedcover
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be includedshouldleasing of movablerelatingthat investments propertyto
proposed thatFinally,capitalrequiring 4-percentin the category cover.

andcompaniesstockbrokingcompanies,for which credit marketclaims
capitalrequireresponsible, shalltrading companiesstock not cover.anyare

andbankssavingscapital inGuarantee
bankscooperative

of capitalexpansionforrealtoday lackbanksThe savings meansany
circumstances,theInoutsidegeneration by capital from presentsources.

thismarket,creditwhole of thein theexpansion taking placewith the strong
SavingsSwedishbank. Thesavingsproblem for theproved majorhas a

shall bebankssavingsproposed thatthereforeAssociation hasBanks’
funds bytheiradditional capital forobtainpermitted present guaranteeto

fund certificates.ofthe issue guarantee
theexist whyconcluded that importantCommittee hasThe reasons

fromcapitalobtainingopportunity ofallowed theshould besavings banks
Com-observing thewhiledonethis beprovided thatoutside maysources

competitiveof maintainingthatprinciples, includingfundamentalmittee’s
appropriate,beproved be feasible. However,This hasneutrality. toto

genuineconsideredbecontributioncapitalpossible for thebe tomust
capital.equity

based thecapitalproblems ofreview of theThe Committee’s oncover
should beconditionscompetitive operatingneutralrequirement that cre-

capitalof equityfar thevarious institutions. Asated for the conceptas
itsgeneralquitethat inof the Committeethe view termsconcerned,

shouldof viewpointthe companysthat fromessential characteristics are
be irrevo-shouldrisk, thatentrepreneur‘sof thethe fullrepresent extent

beshouldcapitaland thatof the investor notcable the returnpart onon
of interna-the resultsbroadly withdefinition accordsSuchguaranteed. a
Group ofwithin therecentlytaken placetional deliberations which have

Ten.
requirementscertain basiccertificates,fundregards theAs guarantee

fulfilled:bemust
the holderform conferinfund certificateA notguarantee onanymay

bank.of the savingsinfluence the activitiesonany
rightunconditionalconferfund Certificate toA not aguarantee anymay

savings bank.profits of theshare in the
beissued,befund certificate musttheReturn notmustguarantee oron

deficit,banksavingsresult of thethe operatingreduced, whenever ora
furtherpaid.certificate Athewould be deficit return wereona a

would bethe certificatefor payingpossible justification returnnot ona
capitalrequirement forfulfil law’sdid thesavings bankthe cover.not

of thetheirrevocablebecertificatefund part4. The mustguarantee on
investor.
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According the Committee’s recommendation,to remuneration paid theto
holder of fund certificate issued by savings bank should beguarantee ina a
the form of capital. should be possible the in whichreturn toon vary way
the determined. There should be question ofreturn advanceno any
commitment of interest relating the fund certif-to payment toas guarantee
icate. However, should be possible make declaration of intent in theto a
issue the in which intendedprospectus be determined,to return toas way

well of its level, analogously with the practice inassessmentas as an current
connection with share issues.

The Committee considers that prudence should be the watchword, where
concerned.the introduction of completely of security Thetypeany new

Committee has therefore found appropriate limit the size of theto guaran-
fund 50 of the legaltee to percent reserve.

Acquisitions by banks of debentures similar certificates relating thetoor
obtaining of risk capital, including fund certificates issued byguarantee
banks companies involved in bank-related activities, shall be subjector to
authorization. In order that the interests of security served by the capital

rules should be infringed, considerable restrictiveness should benotcover
applied during the consideration of such authorizations, wherein there
should be question of the authorization of savings banks cooperativeno or
banks acquire debentures fund certificatesto issued by bankguaranteeor a
within the bank’s of institutions. recommended thatown group compa-
nies intending market makers for the certificates shouldto act beas

from this provision.exempt
In 1984, following recommendation by the Cooperative Commission,a

debenture investments incorporated into the Cooperative Societieswere
Act and the Agricultural Credit Societies Act. The amendments were
designed enable non-profit-making associationsto also risk-bear-to attract
ing capital from parties other than their members. The investments are
made through acquisition of debenture share certificates subject bindingto a
period of less than five The rules debenture investments haveno toyears. as
since been incorporated into the Cooperative Banks Act. From view-the
point of capital debenture investments have been equated with de-cover,
benture loans. The total of the nominal values of debenture loans and
debenture certificates have thus been equated with equity capital, toup an

corresponding the equity capital. In practice, thisamount has thatto meant
the intended of the debenture investments has been totally lost.purpose
Since debenture loans assumed be somewhat less expensive form oftoare a
capital, debenture investments have intonever come use.

During the Committee’s consideration of the problems of capital cover,
the Swedish Federation of Cooperative Banks has again raised the question
of the role of debenture investments from the point of view of capital cover.
In doing the Federation has claimed that debenture investments shouldso,
be considered genuine equity capital, and should thus be equated withas
compulsory and optional members‘ contributions.

The Committee has found of dubious merit allow the possibility ofto
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and optionalof compulsorytheequalincluding, amount toto sumup an
capital.equitygenuineinvestmentsdebenturemembers contributions, as

committedonlydebenture investmentspointedhas already beenAs out, are
subjectwithdrawn by the investorbeand thenfor period of five maya year

imposed byrestrictionswith theof Evenperiod of notice twoto years.a
Committee,of theis, in the viewof investmentlegislation, thiscurrent type

of securityobjectivesthethe bankfar committedloosely strongtotoo
factTheintobe takenbanking activitiesfound within account.to mereare

with-subjectcooperative banksin theequity capitalthat the genuine to
path.thefurtherfor proceedingnoticedrawal sameonanyno reasonon

providing theofconsidered otherCommittee hasAs result, the waysa
of genuinebasetheir capitalfor extendingwithcooperative banks means

opportunity thesimilar thefrom members,thanequity capital, other to
fundofthe formsavings banks inallowing theCommittee guarantee

certificatesexisting debenturealter thewould becertificates. One to soway
alternativeAnotherredeemable by the investor.that they would benot

whichcertificate, ofdebentureofwould be typecreate two types oneto
rejected by thebeenalternatives haveredeemable. Bothwould benot

specificallysuchappropriate havefoundCommittee. has been to twonot
themarket withdistinct securities the same name.on

cooperativewhich thesolution bysettledInstead, the Committee has on a
fund theestablishgranted the rightbanks will also be guaranteeto ona

fund analo-size of thebanks. Thefor the savingsrecommendedpattern —
limitedshould besavings banksrecommended for thegously with that to-

capital.equitythe bank’s othercorresponding halftoamountan

rightsand votingownershipRestriction of
joint stock banksin Swedish

Theyimportantcompanies in severalBanks differ from other respects.
given theand have beeneconomicimportant role in the systemoccupy an

savings depos-of administeringtheir main roleresponsibility, in addition to
economicof theinstrument carryingits and granting loans, outas an

authority.exercise of publicpolicies of and thegovernments
public.essentially from the Ap-banks derivesThe operating capital of

deposited andofbank’s total consistsproximately 90 of assetspercent a
than 1.5generally comprisesborrowed funds. Banks’ equity capital moreno

its depositorsof banks above all,of Theits total customerspercent assets. —
differentin quitegrowth of their bankdepend the security and sound aon-

enterprises inand industrialof of businessthan the customersway case
security.withoutfunds the bankgeneral. depositorA toentrusts any

provided withshould berequirement that depositorstherefore absolutean
needdepositor shouldfunds deposited.security against loss of A tonot

depos-the fundsinterest andconsider the bank’s ability to on, repay,pay
responsible for, investingattend and beited. The banks role rather, to to,
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funds deposited. this of importance the viability ofthe For toreason,
the credit and thus of society in general, that depositors should havesystem,
absolute confidence in the banks’ ability fulfil their commitments.to

Ownership and lending should be mixednot

Since the 1930s, Swedish banking legislation has been based the principleon
that ownership and lending should be mixed. This principle expressednot
in prohibition banks acquiring shares in commercial enterprisesa on or
otherwise becoming involved in that entail possibility of theways may a
banks’ primary activities, becoming mixed with activities alien banking.to
However, regulations exist powerful commercial interests, forto preventno
example in the form of industrial enterprises, from acquiring substantial
shareholdings and therefore, considerable influence bank.a over a

The banks and the of which banks form havepart, mustconcerns a an
independent standing in relation their because theNot leastto counterparts.
Swedish credit market will inevitably limitedbecome dominated by a num-

ofber institutions in each sub-market, banks inimportant for the
particular be able independently of influence, for example, oftheto to act
major, non-financial enterprises. allocation of credit and the determin-For
ing of for lending, bank should from entirely independentterms acta an
position, and its independence should be risk by virtue of the fact thatnot at

forms of businessindustrial grouping able control otherwisepart toa or
exercise influence the bank’s decision—makers. In the view of the Com-on
mittee, there important for legislative regulation that willare reasons pre-

ownership concentration within bank.vent strong a

concentrationPrevention of ownership
charged with sub-According of reference, the Committeetheto terms

widespread ownership ofmitting recommendations in whichto waysas
possibility ofCommittee discussed thebanks be assured. The hasmay

widespread ownership.requirement for Asintroducing direct legal aa
reference could beof suchguiding principle for interpretation concept,a

criterion imposedspread-of-ownershipmade, for example, theto as a
StockStockholmof trading thecondition for the introduction of units on

1Exchange’s Aadmission theThe requirement forExchange. tocurrent
of which theof trading,that 1,000 holders of unitsList there should exist

Today, theof than basevalue each unit should less amount.toamount no a
Stockholmthemajority of quotedcommercial banks have their shares on

widespreadkind forStock Exchange, and thus fulfil requirement of thisa
ownership. Two exceptions and Sveabanken.Bohusbankenare

nothing aboutHowever, spread-of-ownership of kindcriterion this saysa
nothingthe concentration of thereownership within the Thus,company.
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major from becoming majority effec-Ato prevent owner owner. morea a
tive of preventing concentration of influence in of workingtermsway
control would be specify in law, limit degree of ownership in theto a on
bank concerned by single This would also provide solutionparty. toa a
problems in connection with bank establishments. ofin the naturenew
the that, during establishment difficultthe of bank, bematter toa may

the of widespread admissiondegree ownership that required for toensure
the Stockholm Exchange.Stock

During establishment, bank will later require capitaltoa sooner or access
that will necessitate share issues the stock market.to extentan open

Introduction of shares the market will force kindthe of widespreadto
ownership referred here. As clear from the following, Committeetheto
has also found that should be possible form financial holding companiesto
in which banks included subsidiaries. unlikely that suchare as appears
enterprises could be created without contributions of capital from the stock
market.

In view of fact majoritythe that the of banks already the require-meet
of widespread ownership in Committeethe discussed here, thement sense

has considered introduce of wide-legal requirementnot tonecessary a
spread ownership. Instead, Committee thethe has concluded that most
effective ownershipconcentration ofto prevent strongmeasure any— —
would be specify in the maximum limits individu-law for ownership into an

bank.
The of ownership in Swedish considerablethe banks showsstructure

variations. In the largest banks, that share-ownership widespreadso a
holding of little few substantial, and in practicepercentas aas emerges as

substantial degree of influence. On the other hand,represents a a corre-
sponding shareholding in of the provincial banks does constitutenotany a
major influence.

As regards the choice of where limit for ownership, thereto set a are
certain them the demand for simplicity of regulation forreasons among— —
choosing standard for otherall banks. On the hand,percentage ratea
ownership in the large and the differsmall banks greatly thatstructures so
would be extremely difficult impossible arrivenot to attosay a——
standard which both ownershipwide forpercentage rate creates as a scope

possible and also ownership thatconcentration of such thepreventsas a
independence and integrity of the bank jeopardized.bemay

Two points of balance

Further the advanced here concerning the differencesto betweenarguments
large and small banks, the Committee would like that studies into stress
other regarding working control companies in various categoriesareas over
of size have clearly shown that relatively limited ownership share ina very
large companies required enable such control be exercised. On theto to
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in small companiesother hand, large ownership share tonecessarya
provide similar position of power.a

of view and inCommittee that from certain pointsThe clearly aware
itscertain situations, benefit from having owners acompany amonga may

responsibility forownership constellation able take mainstrong toowner or
ownership alsothe and financing. Suchcompanys structuremanagement an

speed,decisiveness andconfers the ability replace, with theto annecessary
hand, theotherincompetent board of directors If, themanagement.or on

board andthis in theownership widely spread, resultstructure may
suchand dominant position. Ingaining excessively strongmanagement an

of carryingexists, thewhen documented incompetence processcases, even
complicated andbecomethe personnel replacementout necessary may

frominvolved in limiting ownership in banksprotracted. However, the risks
hasexaggerated. the Committeethe above points of view be Asmust not
thebe weighed againstalready strongly underlined, these risks alsomust

board andof banks, for theoutstanding need, particularly in the case
of deci-independent that, in therolemanagement to so courseoccupy an

depositors andsatisfy fully interests ofsion-making, they able thetoare
compatible withproprietary interestssociety, and stand from notto apart

this objective.
endeavouredCommittee hasformulating ownership restriction, theIn the

dictated byneedarrive balance, the hand that themeetsto at on onea
independence of the bank’sdepositors’ and society’s interests for manage-

situations ofbenefits in certainwhilst the other hand allowing thement, on
concerned, hassuitable balancefar establishingAsstrong owners. as a

thethe banks, sincedifficult devise single solution for allproved to a
controlinfluence and workingownership required for substantialshares are

according themanifestly differenthas been described in the above toas ——
basedprepared proposalCommittee has thereforesize of the bank. The a

medium-sizedfor themajor banks andpoint of balance for the oneon one
and small banks.

hasCommitteeof balance, thebasis different pointsOn the of these
major banks theof therecommend that in theappropriatefound to case

of the sharemaximum of 10thatlimit should beownership percentset aso
majorsharingseveralsinglebe held bycapital owners aowner ormay a

thesmall banks,medium-sized andof thefinancial interest. In the case
bankthatthe20 Inshould becorresponding eventpercent.percentage a

apply theshouldrestrictionownershiptheof financial toforms part group,a
Company of theParent group.

incorporatingownershiphas been pointed above,As structureout aan
offersituations,in certainconstellationownershipstrong may,owner or

Committeethis theForimportant advantages theto reason,company.
holdingsmaximumbasis of the differentwould like emphasize that theto on

fourcooperation betweenrecommended for large and small banks, totwo
for similarof sufficientthe major of bank would generally beowners a

inadvantages be achieved. Examples from Swedish industry recentto years
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indicate that crisis situations, quite possible mobilize ownershipto
cooperation the mentioned above, orderto extent replace board ofto a
directors and that show inadequatemanagement competence.

The Committee has also discussed various criteria for distinguishing the
major banks from the medium-sized and small and has finally alighted on a
rule based the bank’s equity capital, defined the Banking Compa-on as
nies Act. In the that bank subsidiary of financialevent thea a a group,
rule should be based the equity capital of the Parent Company. For thison

the Committee has concluded that suitable limit should bepurpose, seta as
thousand million Swedish kronor. On the basis of such limit, Go-one a

taGruppen AB, S-E-Banken, PKbanken and Svenska Handelsbanken
would be covered by the stricter ownership restriction. Other commercial
banks, whose equity capital substantially less thanat present amounts to

thousand million kronor, would be subject the ownership restrictionone to
of 20 percent.

Community of economic interests

In application of the ownership restriction, should only be the size ofnot
individual owner’s holding that should be assessed but also, in certainan

the total holding of several especially when there signif-cases, owners, a
icant community of economic interest between such shareholders. The

of significant community of economicconcept interest, and similar con-
exists several of Swedish legislation,cepts, included Chapterinareas

16 and of17 the Banking Companiessect. andAct 22 of the Stockbro-sect.
king Act. During application of the ownership restriction, the concept
should be interpreted defined in the said legislation.as

Restriction of voting rights
Given the recommended limits for shareholdings, the influence of an owner

bank would be relatively large. Consequently, theor owner group over a
maximum shareholding rule should be combined with aiming restricttoone
voting rights the Annual General Meeting.at

A similar rule already exists in legislation. According Chaptercurrent to
3 of the Joint Stock Banks Act,sect. in fact cast votesno-one person can

of his others’ shares for total of thanrespect fifth of theown or a more one
shares represented GeneralAnnual Meeting, unless otherwiseat specified
by the company’s articles of association. The rule derives directly from
Chapter 3 of the Swedish Companies Act. Thesect. of the rulepurpose

give shareholders with small shareholdingsto opportunity gaingreater to a
hearing Annual General Meetings vis-â-vis the major shareholders.at

the opinion of the Committee that in view of the special position of-
the banks in society the limit for exercising voting rights should beupper-
specified in law. Committee’sThe deliberations where the limit shouldtoas
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be in order excessive influenceset to the of individualprevent parton
have led recommendation the effectto that, in the of theowners toa case

major banks, should be allowed exercise voting rightsparty tono corre-
sponding than five of theto number of shares representedpercentmore at
the meeting. In the of the smaller banks, the limit should becase set tenat

of the shares represented the meeting.percent should be observed thatat
the rules proposed here regards restrictions voting rights in banks ofas on
various sizes largely correspond prevailing practice according theto to
banks’ articles of association.

Exemption from ownership restrictions

Exemption from the main rule concerning ownership restriction should be
made for the shareholdings of the Swedish and Swedish banks.government
The organizational acquisitions of the banks subject in all circumstancesare

the approval of theto Bank Inspection Board. Authorization for such
acquisitions should be given in the of objection fromnot the pointevent any
of view of the public interest. Such objection be that the acquisitionan may

deemed harmful competition in the business. Casesto such theseas
should, before, be considered the basis of the requirements ofas on govern-

policy banking. Similarly,ment the acquisitions of banks via theiron spe-
cialist central organizations should be from theor ownershipexempt re-
striction rule. Such organizations should, according the Committee’sto
recommendation, be permitted in activitiesnot that conflict withto engage
the rules governing the banks’ activities, stated in the Banking Compa-as
nies NorAct. should the ownership restriction rule apply holdings byto
foreign banks of shares in joint stock banks established by foreign banks. In
the that bank the subsidiaryevent of the restriction shoulda group,a
instead apply the Parent Company.to

Practical procedure
Should acquire shares exceeding theparty permitted limit, the purchas-any

shall be obliged, within six months longer perioder specifiedor a me
Bank Inspection Board, sell the shares that exceed theto permitted limit.
This obligation be linked with financial penalty. To enable themay a
Inspection Board supervise compliance with theto rules governing own-
ership restrictions, the Committee recommends that obligation of noti-an
fication be introduced for those acquiring shares corresponding to two

of bank’s, in thepercent the bank subsidiary of financialeventa or a a—
company’s share capital.parentgroup a—

The Committee’s recommended ownership restrictions likely obli-toare
number of thegate of banks sell their shares complya present toowners to

with the limits established. On the basis of conditions, thepresent recom-
mendation will affect of the of Bohusbanken, Skånska Ban-some owners
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thethatÖstgöta importantAB.GotaGruppenBank andEnskildaken,
their sharessellingofopportunityprovided with thebeshouldowners

that theimportantFurthermore,financial loss.sufferhavingwithout to
considersCommitteeTheupheavals.be subjectshouldstock market tonot

existingrulesapplying theserved bywould best be tosuch instancesthat not
proposedreformlegislativetheafterfiveconditions untilownership years

Committee’stheAssumingeffect.intohasthe Committeeby recom-come
untilhavewill1990,force 1st January,acquire legalmendations ownerson

regulations.theadapt19951st January, toto new

Dispensation
appli-specialfollowingdispensationobtainingpossibility ofaddition, theIn

dispensationsuchHowever,available.should becation the governmentto
possibleshould beThus,restrictiveness. toofsubject policyshould be to a

justifica-Suchcircumstances.specialjustified byonlydispensationgrant
consolidationimprovedexample,exist, forconsideredshould betion to

andbankofexistencecontinuedthedeemed noato assurenecessary
fromcontributionsthroughother thancapital,obtaining riskpossibilities for

dis-possiblebeshould alsoavailable. granttoshareholders,large are
inplacetakeof bankrestructuringdesirablepensation enable to or,ato a

circumstances,specialbank. Inofformationtheconnection with newa
inproblemstransitionalenableavailablebeshould alsodispensation to a

bank beto overcome.

Swedish banksownership ofForeign
ownershipforeignripe allowthe timeconsidersThe Committee tonow

ofin viewpartlyfelt beThisSwedish banks.inparticipation to necessary
foreignHowever,bankinginternationalization of the system.the present

domesticallowsthatsuchpermittedbeownership should only extentto an
considerationFollowingmaintained.bebankingcontrol the system toover

ofmaximumconcluded thathasCommitteetheof various interests, a
of theofmaximumandcapital percentof the share tentwenty percent a

Joint StockSwedishof sharesnumberthe totalrelatingvoting rights to
ownership.foreignheld inallowed beshould beBanks to

and votingownershiprestrictionsconcerningrecommendedThe rules on
intrading in sharesenableT0foreignshould also applyrights to owners.

supervision,ofburdensomeplace withouttakeSwedish banks systernto a
offor maximumonlypermissibleCommittee, beview of theshould, in the a

holding in thepermittedcorresponds thewhichproportion of sharesthat to
ofclosely-associated interests percentplusby tenmajor banks owneran -
Aforeign interests.byrestrictionacquired withoutcapital bethe share to-
allrelatingrightsof the voting tofiveshould belimit also percentset at

acquisitionsforeignof furtherquestionregard thewithshares. However, to
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of shares the above-mentioned limits of ofto the sharetwentyup percent
capital and of the voting rights. special authorization shouldten bepercent
sought from the Swedish the Bank Inspection Board.government or

In the Committee’s view, each individual bank should decide whether
should allow proportion of the banks shares into the possession ofto entera
foreign interests. As result, banks should, where appropriate, includea
provisions in their articles of association the effect that than theto no more
above-mentioned of shares and voting rights be held inpercentages may
other than Swedish hands. and that certain thereof also bepercentagea may
acquired without restriction by subscription transfer. Thus. the jointor
stock banks should be given the opportunity. either fully subject toor
restrictions. introduce the legal right of foreign intereststo acquire sharesto
in the The provisions of the Swedish Companies concerningActcompany.
restricted and unrestricted shares should for this model topurpose serve as a
enable shares be earmarked those which bank wishesto allow beto toas a
passed into foreign ownership without special permission.

Certain conflicts of interests in banks

The Committee has found that several banks in indirectlymany ways are
involved in purely entrepreneurial activities. This exists primarily within the

of the activities conducted via certain specialist centralscope or orga-
nizations behalf of banks by various bank pension and personnelon or
foundations. In such the fundamental prohibition non-bankingcases. on
activities laid down in banking legislation has in practice been contravened.
The objective that served by the ban involvement by banks insame on
non-banking activities also be circumvented by the practice of givingmay

the boards of directors of various companiesseats in business andon
industry representatives of banks. ln view of these facts. Committeetheto
recommends that banking legislation should be given certain provisionsnew
enabling the fundamental ban enterprise activities be strictlytoon more
upheld.

Bank pension and fundspersonnel

As regards bank pension and personnel funds, the Committee found,has
first, that such funds have considerable shareholdings in various industrial
and investment companies. The major portion of such share investments are
conspicuously often found in the spheres of interest of the banks concerned.
In the funds have been used by banks commercial ofmany cases. as a means
guaranteeing mutual links with certain ownership business andgroups
industry.

To the banks, entirely without importance from the point of viewnot
of risk how their pension funds invest their For bank doesassets. nota
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setting asidebycommitments merelydischarge its pension toassets a
banksuffice, thedothe fund’sfund. Thus, thepension notassetsextentto
Anyvia itspension commitmentsbe responsible for its assets.must own

of riskexcessive degreeinvolvesinvestment by the fund that mayan
ofpointfrom theFurthermore,and its depositors.ultimately affect the bank
offundsthe bankin shares byand industry, investmentsview of business are

banks,of theof the special roleIn viewmajor, fundamental importance.
should becomethe banksof society thatstrongly in the interests not too

groupings in industry.major ownershipstrongly linked with
by thedown that share investmentBoard has laidThe Bank Inspection

and with theconducted prudentlyfunds shall bepension and personnel
the limitthatrecommendation, whichrisk. Thisspread of meansnecessary

of thefiveindividualfor shareholding in percentset atcompanyana
Thethe funds.observed bynumber of shares,rights for the totalvoting

insurancewhich appliescoincides with thatrecommended limit thus to
doesthe limitlegislation. However,companies under preventnotcurrent

incapitalthird of the sharejustcontrollingthe funds from to over aup
shares.acquisition low-voteconcentrating itsbyindividual companies to
capitalof sharetheholding 25of fundsThere percenttoupare occurrences

of insur-has, in thediscussed herecompanies. The limitin individual case
economicofestablished partly for thecompanies, been purposesance
activitiesinvolved inbecomingfromcompaniespolicy, insuranceto prevent

thecompanies,of insurancebusiness. In thealien the insuranceto case
introduced in relationshould also beproposed that limit toCommittee has a

limitthisappropriatehas foundcapital. The Committee atthe share to set
that theCommittee considersTheof share capital.theten reasonspercent

applycompanies alsoof insurancelimits in thequoted for the proposed case
fund inbythe involvementthatthe funds. thereforeto anaproposes

of thefivecorrespond thanindividual percentto no morecompany may
thanalthough in circumstancesvoting rights for all shares, tenmoreno

of the share capital.percent
furtherCommitteetheand personnel funds,With regard the pensionto

thesolelyshould be subjectinstitutionsrecommends that in future such to
generalConsequently, theInspection Board.supervision of the Bank super-

fulfil-theunder the lawadministrationsvision exercised by the county on
thetransferred1967:531 should beof pension commitments, toetc.ment

Bank Inspection Board.

organizations for the banksMember

concerned,organizations for banksfar specialist centralAs currentareoras
conduct-fromsuch organizationsbanking legislation lacks rules to prevent

Since member-bankinging activities that prohibited banksto groups.orare
the approval of theship of organizations does requiresuch governmentnot

of circum-opportunityBoard, banks have had thethe Bank Inspectionor
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venting the fundamental prohibition acquiring shares, and otheron regu-
lations restricting the business of banks, by arranging for the organizations

conduct the activities that prohibitedto banks. should be observedtoare
this point that the organizations concernedat the Swedish Bankers—

Association, the Swedish Savings Banks’ Association and the Federation of
Swedish Cooperative Banks closed associations in the thatare sense no—
organizations other than banks belonging certain of such in-to a group
stitutions entitled be members of the organization concerned. Thistoare

that the emphasis of the activities of the organizations governedmeans are
exclusively by such interests dictated by the member banks. Thus, theas are
various involvements of the organizations indirect linkstrong toassume a
the banking activities conducted by the members, considerably stronger
than the associations large number of mutually differenttowere open a
member categories.

The possibility of becoming involved in entrepreneurial activities not
permitted for banks has been used by the Swedish Savings Banks’ Associ-
ation and, certain also by the Federation ofto Swedish Cooper-extent,a
ative Banks. The involvement of such organizations in, for example, various
investment companies has been partly aimed establishing links betweenat
industrial and other commercial enterprises the strategic spheres ofto
interest of the savings bank and cooperative bank viamovements, own-
ership participations. Several local savings banks have established strong
links with such investment and development companies. The banks them-
selves have in actively assisted in the formation of themany cases compa-
nies. The ownership of shares in the companies has been delegated to a
subsidiary associated of the Swedish Savings Banks’ Associ-or company
ation. The subsidiary and associated companies have in raised credits,turn
for example through convertible debenture loans, from local savings banks

finance their activities. The savingsto banks and, certain alsoto extent,a
the cooperative banks have thus, by circumventing legislation, arranged to
acquire such involvements in individual business and industrial enterprises
that be equated with direct proprietary interests, and whichmay are
conflict with the principles of the fundamental prohibition share acquisi-on
tions stated in the CompaniesBanking Act.as

In the view of the Committee, the fact that certain banks ofor groups
banks able evade the provisions of banking legislation, and thusto toare
disregard essential objectives of protection within the bankingconsumer

implies clear risk of unsound developments in the bankingsystem, system.a
the savings bank and cooperative bank should be permitted,movements

with the of the legislators, conduct activities from which banksconsent to
prohibited, the possibility be ruled that this developmentcannot outare
result additionin expansion of the scale of the said activities by thetomay —

savings bank and cooperative in other banks ofmovements or groups—
banks also seeking evade the central rule of banking legislation, i.e. theto
prohibition the acquisition of shares. Such development in futureon a may
lead general decline in for, and less regard for,scrupulous theto respecta a
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important protective regulations provided by banking legislation.
The justification the fundamental prohibition ofthe acquisition shareson
participations in companies involved ofactivities alien those bank,toor a

is, in the view of the Committee, also highly applicable the specialist andto
central organizations under consideration from thehere. evidentAs
above, the activities of such associations dictatedgoverned by interestsare
by the member banks concerned. circumstances, ob-In such there no
jectively compelling justification for exempting such specialist centralor
organizations from the fundamental prohibition the acquisition of shares.on

should be observed this that, according the provisionsat stage to
recommended the Committee in Capitalthe Market small freeAct, a

should be opened forbanks acquire shares and participationssector to toup
financing via credit market companies. should be possiblenotpurposes
for this free be used for investment acquisitions, but the acquiredsector to
shares and participations would have be sold the financingto once purpose
had been achieved. banks be permitted, alongside the freeto sector,were

become engaged without restriction in the risk capital throughmarketto
their organizations. the of the free and restrictionthesectorown purpose —
of this that proposed would have failed. The strict establish-rulessector —
ed for the of serving various objectives of protectionpurpose consumer
the free would be easily evaded possible delegatesector towere
non-permitted activities the member organization concerned.to

On the above grounds, the Committee has reached the conclusion that
the Banking Companies should be additionAct amended by the of a
provision the effect that specialist forcentral organizations banksto or
should be permitted conduct activities conflict thethat with provi-not to
sions of the CompaniesBanking concerning the business of banks.Act
should be the duty of the Bank Inspection Board compliance withto ensure
the provision.

Personal associations

theof representation for banksFinally, with regard the questionto on
Com-and industrial enterprises, theboards of directors of various business

boardswide Representationmittee has found that this exists scale. onon a
of interests ofcompanies within the spherebe found mainly intoappears

and otherUnder rules, managing directorsthe banks concerned. current
boardsbarred from accepting thedelegates employed by banks seats onare

shares,activity consists of administration ofof companies whose main etc.
said regulations.which expressed in theThe Committee shares the view
for example, inshould be represented,clearly inappropriate that banks

strategic viewpointinvestment companies, which from occupy anmay a
backgroundAgainst theimportant role in Swedish industry and commerce.

industry,of ownership within Swedishof the ever-increasing concentration
today than whenthis prohibition would be importanttoappear even more
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introduced. However, shortcoming in the legislation that the banwas a
limited managing directors other delegates employed by the banks.to or
According the wording of law,the board chairmen covered by theto notare
ban, charged with the duties of delegate, engaged in theeven a or
day-to-day administration of the bank. The Committee’s investigations have
also indicated that the board chairmen and deputy chairmen of banks toare

represented the boards of those companies thatgreat extenta on are
intended be covered by the ban.to

In with other activities, banking has become increasinglycommon com-
plex with the of time. would therefore be difficult forpassage any person

be able the ofwork the board and participate in theto to correctmanage
decisions for the bank, without experience of the practical side ofany
activities. Consequently, the position of board chairman in allnot cases
limited exclusively managing and supervising the actual work of theto
board. On the that required in addition these dutiescontrary, to toperson

less active role in the administration of the bank and itsassume a more or
day-to-day affairs, without being employed by the bank. In certain cases,
the board chairman of bank also plays prominent both externally,parta a as

representative of the bank, and internally, policy-maker, only fora notas a
the bank but also for the whole of the banking Against thisconcern.
background, the behind the prohibition managing directors andreasons on
other delegates employed by banks from accepting certain board duties
apply equally strongly the working chairmen for banks described in theto
above. As result, the law should be amended by additional provisiona toan
the effect that working board chairmen should also be covered by the ban,
provided that such also perform other work inconsiderableto notpersons a

behalf of the bank. Other work definedextent duties bearingon notas
direct relation the work of board chairman, including various dele-toany
duties. As ofresult the requirement that suchgate work shall be perform-a

ed inconsiderable scale, board chairmen serving the banks innot full-on a a
part-time capacity would, the normal of be covered byor events,course

the ban. The should apply deputy chairmen of banks.tosame
The ban holding the position of board member in the companieson

referred here should however, apply such companies thatto not, to are
subsidiary associated companies of the bank. The Committee thereforeor
recommends that exemption from the ban should be allowed for board
duties behalf of companies in the the bank concerned.on same group as

The capital market act

The of financing activitiesconcept

The Credit Market Committee has proposed general definition of the terma
financing activities, closely based the definition found the Financeon
Companies Act. As proposed by the Committee, financing activities consist
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of providing, placing for, othercredits,guaranteesor or some way
assisting in arranging financing. The definition of the Finance Companies
Act arrived during period when the rapid growth in financingatwas a
companies the of attention for the legislators. the time, theAtat centrewas
main activities of these companies consisted of factoring and leasing. was
therefore natural exemplify assistance financing by referencein arrangingto
in particular the acquisition of debts of enjoyment ofand theto grant
movable has been considered establishdesirableproperty. to morenow a
general and all-embracing definition for financing activities. theAs now,
definition should be based lending of financingthe central aspecton as
activities. also felt the provision of and assistance inthat guarantees
arranging financing should be covered. Committee has consideredalso The
that the acquisition of shares and bonds should be omitted, andgenerally
the arranging of credit for parties than should also beother consumers
excluded from the definition. the arranging of credit behalf ofHowever, on

should be included evasion of prohibition thetheto preventconsumers on
provision of credit by institutions authorized creditother thanconsumer
institutions. further of the Committee’s definition will be thatA result new

leasing and renting will be by the definition.coveredproperty property

Licensing
wishingAccording the recommendation of the Committee,to toanyone

conduct financing brokingactivities, stock—market broking, money-market
professional required obtainmoney-market trading basis will be toor on a a

licence. Licences will issued by Bank Inspection Board. Review ofbe the
licence applications will take of both formal and material require-account

The formal review will aim establishing whether certainments. notat or
for formallylegislative requirements have been example, whethermet,

documents attached application, whether thehave been thecorrect to
association requirements, Thecompany’s articles of accord with legal etc.

material review make judgmentrequires the licensing authority toto asa
whether the specified legislation regards the andgeneral criteria in natureas

of activities considered been fulfilled. Examplesthe be havetopurpose may
of such criteria include be assumed that thethe requirement that may
activities, in practice, will harmful interests. Thebe essential publicnot to
Committee shouldhas concluded that the material review referred hereto

Instead, shouldinclude element of consideration of needfulness.not any
licensingentirely qualitative review. proposed that theconcentrate on a

authority should that reasonable exist for ensuring that theto meanssee
interests activities.of society be in the conduct of thetaken into account
Companies licensed under Capital required complyMarket Act be tomust
with both that and include legislation,Act other legislation. This taxmay

protection legislation, credit policy legislation foreignconsumer or ex-
change legislation. The of licence applications should providereview a
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reasonable that the objectives of other importantguarantee of societyareas
will be compromised. One of thenot grounds for the review should be the
information acquired by the Bank Inspection Board concerning executive

and factorA the reviewmanagement should be that theowners. to ensure
executive strict requirementsmanagement concerningmeets personal com-

and other characteristics.petence

All lending through authorizedconsumer
institutions

In general, exemption the requirement seek licenceto shall applyto toa
suppliers’ credits, i.e. credits respites for connected directlyor payment
with the sale of product service. Such credits will in circumstances bea or no
subject licensing. In the of financingto activities which aimedcase atare
parties other than the Committee also recommends exemptionconsumers,
from the licensing requirement, wherever the of activities less thanscope
50 million kronor. Even the time the Finance Companiesat Act entered into
force, the Bank Inspection Board recommended that the limit should be set

25 million kronor. The Committee’sat recommendation requires that all
lending should take place within authorized institutions.consumer The

objective of protection in the of activities relating credits for partiestocase
other than considerably reduced. What concerned hereconsumers are

between professionalagreements In the light of this fact,operators. the
Committee has found objection raising the limit for the freetono tozone a
higher level than at present.

In the of credits, free should be permitted.case Strongconsumer no zone
objectives of protection the that only bona fideconsumer support argument

should be allowedoperators conduct such activities.to As result, financ-a
ing activities aimed will be confinedat authorized institutions.toconsumers

Administration of liquid in commercialassets

enterprises
The Committee considers that commercial enterprises should generally be
able administer liquidto by whose andassets, nature extentmeans are
consistent with the size and of the enterprise. Through the above-scope
discussed exemption, all enterprises will be allowed free in whichsector toa
conduct financing activities with the exception of creditsconsumer— up—

value of 50 millionto kronor.net However, the Committeea has found that,
addition other exemptions, there shouldto be in which the Bankan area

Inspection Board should, following due consideration, find justifytoreason
exempting financing activities which would otherwise fall within the ofscope
the law, but which be said have independentcannot to besidean purpose
the main activities of the enterprise. The aim behind this formulation that
administration of the liquid of enterprises should be keptassets outside the
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enterprise’sof thenaturalthisregulation longof partaas asscope
withinof liquidadministrationshouldHowever,operations. assets an en-

beand largebyactivitythat thesuchbe activatedterprise maywaya
institution, therecreditactivities offinancingequated with the noa

andsupervisionoftheactivity outsideleaving thejustification for scope
raised theSwedish EconomyCommission thethecontrol. its time,In on

underplacingjustification forbethere mightquestion of whether super-
tradefoundations andenterprises,of credit bythe grantingvision orga-

shouldactivitiesfinancingconsidered that allCommittee hasnizations. The
conditions. Ascompetitiveneutrality ofthattreated inbe apromotesa way

withoutlendingconductconcernedthoseresult, not consumermaynow
addi-do Inlicensedcompaniesspecialsuch activitiesdelegating toto so.

companies,of liquidadministrationof normalwithin the assets,tion, scope
certainindescribed above,organizationsfoundations and engageasmay,

Board, withoutInspectionBankof theactivities with thefinancing consent
thethatIn thecompanies.credit marketactivities eventdelegating such to

conductedactivities beingtheBoard doesInspectionBank consent tonot
of thevaluetheactivitiesthespecific authorization,without netmust,

anddelegatedbemillion kronor,exceeds 50involved therein con-assets
credit marketducted via company.a

exemptionsFurther

associ-of suchmade in theshould also belicensingExemptions from case
solebusinesses, whosenon-profit-making tothat conductations purpose

themembers. In thisof their consentfor financingthe needs too,case,meet
beactivitiesobtained forbeBoard shouldInspection toof the Bank con-

licence.specificducted without a

capitalshareMinimum

stockbrokingandcompaniescredit marketlicence,be grantedTo compa-a
stockwhilemillion kronor,capital of 10shareminimumnies havemust a

million kronor.of 25capitalminimum sharehavecompaniestrading must a
BoardInspectionBankof thesubsidiariesofln the maygroups,case
conditions.specialjustified bycapitalof sharelower amountapprove a

smallofincorporationofbe in theconditionOne such companyacasemay
with viewfor the law,transitional period toduring theinto aa group

shouldexemptionsSuchmarket.rationalization of thestructuralachieving
period.limitedsubjectbe to a

ownershipForeign
legalprohibiting foreignSwedenintroduced inprovisionlegalIn 1983, wasa

stockbrokingfinance andSwedishacquiring shares infromentities compa-
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nies. The prohibition introduced pending solution the problem ofwas toa
the establishment of foreign banks in Sweden.

Since 1986, foreign banks have been entitled establish subsidiary banksto
Sweden, recommended by the Credit Market Committee.as In the view

of the Committee, there longer justification for retaining prohibitionno a
foreign interests concerning financeon and stockbroking companies. The

Committee recommends that such companies in the situation beforeas—
the prohibition introduced should be treated Swedishwas companiesas—

Consequently,general. the law foreign acquisitions of Swedishon compa-
nies, 1982:617 willetc. apply. Review of licence applications under this
law should, in the of companies covered by the Capital Marketcase Act, be
the responsibility of the Bank Inspection Board.

Special provisions concerning joint stockpresent
credit companies
In law, joint stock credit companies currently defined companiesare as
whose conduct credit business and, through the issue ofto bondspurpose
and other instruments of debt designed for its general business, borrowto
funds without conducting banking business. Under the definition,current

therefore only the method of acquiring capital that distinguishes joint
stock credit companies from other credit institutions. As result of thisa
definition, finance companies have been excluded from borrowing in the
market.

One of the Committee’s starting-points that legal provisions for the
credit market should be characterized by flexibility, permit adapta-sector to
tion changes in circumstances developmentsto take place. there-as new
fore fairly inappropriate that the law should define of creditappears types
institutions the basis of the in which they conduct their borrowing,on way
thereby excluding certain other institutions from of the credit market.parts
In addition, the distinction between long- and short-term borrowing has
shown tendency blur, in with homogenization of theto market andstepa
the increasing similarity of instruments of debt in of effective condi-terms
tions and interest Several of the joint stock credit companiesrates. alsoare

increasing usingto the short-term market obtain loans.extentan to
The Committee has therefore considered the of whether othermatter any

criterion exists for meaningful of distinguishing joint stock credita way
companies from other credit institutions. In its examination of the factors —
method of capital of regulation for the ofprocurement, means purposes
credit policy and the less public of joint stock creditnaturemore or compa-
nies due ownership and whichto considered determine thetopurpose are——

of the joint stock credit companies,nature the Committee has found that
such factors do have the force in the andnot that therepast,now same as

justification for using definitions distinguish between certain financingno to
activities order that they should be operated via specific institutions. The
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requiring licens-activitiesfinancingrecommends thatthereforeCommittee
shouldinstitutions,andconducted by banksing, alongside those mortgage

This willcompanies.creditstockform of jointbe conducted the corporate
legislation.relevantsimplifying theeffect ofadditional desiredhave the

bond marketA openmore

correspondingcompaniesrecommendation will be that toofOne result the
bondexcluded from thebewill longerfinance companiesthe present no

financialandthe sizecompanies haveprovided that suchmarket, resources
bond-issuingmarketby thebe acceptedrequired for the to as acompany

institution.
bondsissuerightextending theclaimed thatbeenHowever, to

theduedeterioratemarket willquality of thedanger that the toinvolves a
beginwillriskcredit and interestsubstantial tobonds involvingfact that a

ofproportiondeclining,thoughconsiderable,Sincebecome available. a
important,financemadecredit companiesjoint stocklending by to

providebewouldprojects, there tolong-term investment to reasonappear
andcompaniesof suchactivitiessafeguards the to protectparticular toas

hasCommitteeTheof finance.instrumentrole ofthe bond in its an
thedistinguish betweenwhether thereconsideredtherefore also toreason

financingconcerning long-termconditionsspecificinstitutions by setting out
of licencereviewduring thesatisfiedcompanies bein credit market to—

via thepermittedsuch companiesapplications before operatetoare—
under which,discussed schemethusCommittee hasbonds market. The a

adapted into theshould becompaniescredit corporatejoint stockeven
conductedfinancingcompanies, the long-termof credit marketform now

associated there-bond-borrowingcompanies, and thejoint stock creditvia
financingotherfrombe keptcontinuewith, would in future separateto
basedfinancingobjectives of long-termfinancingactivities, and the on

and thewithinmixedcould beof securitiesdifferent samenottypes one
andlendingof licences for long-termgrantingtheinstitution. In such case,a

thethatthe requirementconditionalof bonds would beissuing companyon
activitiesfinancingin long-terminvolved essentiallyconcerned would be

differentsecurities ofwithfinancing objectivesand did mix types.not
of thedivisionthatvarioushas found forthe CommitteeHowever, reasons a

financingand short-termcompanies into long-activities of credit market
the in-withoutadministrativedissipation ofwould represent resources

possiblebewould alwaysexample,achieved. Fortended protection being
underconsolidated basis,financingmix long- and short-term evento on a

responsibilitytheshould beconsiders thatCommitteesuch scheme. Thea
organizationalwhichdetermineitselfinstitutionof individual toevery
enlargedCommittee hasthesuitable. However,scheme the uponmost as
shouldactivitiesmixedspecializedfromelsewhere, the change to no

buyers.of bondinterestsdetriment of thethecircumstances take place to
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Thus, the authorization review should allow benot toeven a company
granted special rights in for compliance with certain requirements,return
the emphasis of the operations,company’s and limits thereon, bemay
determined by circumstances.external For example, the government may
specify certain conditions which be fulfilled before credit marketmust a

permitted participate in financing residential building throughtocompany
the provision of guaranteed-interest loans. On the other hand, the autho-
rization review be used of control that financialtomay as a means ensure

the basis of different kinds of securities mixed withinnotpurposes on are
the institution, which Committeethe considers being of generalsame as
interest with regard the buyers of bonds.to

The Committee’s recommendations the joint stock credit companiestoas
will result in the abolition of the Joint Stock Credit Companies SimilarAct.
provisions will, instead, be included in the chapter of the Capitalnew
Markets Act specifying general regulations, supervision, punishment and
financial penalties. The essential changes in these consist mainly ofrespects
the introduction of authorization review theand fact that the Swedishan
Investment Bank will be placed under the supervision of the Bank In-
spection Board, in line with that which applies other credit institutions.to

Moreover, the Committee’s recommendations will that the rules ofmean
operation for companies will be stated in Chapterlaw 4 of the Capital

ActMarket rather than in the articles of association of the institutions,
although with the exception of the rules for matching, which will continue to
be stated in the articles of association.

The rules of operation recommended for the credit market companies,
which presented in the following, designed lead drasticnot toare toare any
material changes in circumstances for the joint stock credit companies
vis—a—visthat which applies under regulations. The importantcurrent most
change will be that legal rules concerning borrowing will be replaced by
rules for capital based the side. Considerations of neutralassetcover on
competitiveness demand of rules for capital consisting ofsystema cover
identical provisions concerning the capital base of the institutions. To
achieve this, the special accorded the Commercial Bankingtreatment to
Company for the Swedish Savings Banks SBAB for taxation under sect.
subs. of 1947:5768 the law income shouldstate taxpar. on cease.
Instead, SBAB should, in with other joint stock credit companies,common
be allowed the possibility of making provision valuationto a reserve.

Rules of operation for credit companiesmarket

According the Committee’s finance jointrecommendations, companies,to
stock credit companies involved inand certain general companies that are

renting financing byother activities, will be covered theproperty or corpo-
credit market companies. In drawing Chapter 4 of therate term up

Capital Market Act, which deals with rules of operation for these compa-
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nies, Committee has used proposed of operation for the banksthe the rules
point of departure. mentioned above, the proposal concerning theAsas a

joint stock credit does major restriction thecompanies not represent onany
conditions under which the of finance companies,they In theoperate. case
the proposed of operation somewhat stricter regime inrules represent a
comparison with existing regulations, which, with the exception of capital
requirements, contain provisions whatsoever regards activities.no as

recommended by Committee, creditAs the market company maya
conduct financial activities, together with such services thatonly are com-
patible financial activitiestherewith. Thus, the mix itsnotcompany may
with industrial activities financial Theactivities other outside the sector.or
credit certain existing finance companies, bemarket companies likemay,
broadly-based them frominstitutions, but there nothing to prevent con-
centrating theactivities and specializing in certain Withinsectors. recom-
mended activities ofof regulation, there for designing thesystem scope
credit market companies consist of the activities that generallyto are con-
ducted by merchant banks.

in the of the banks, should be permissible for lending andAs notcase
proprietary interests be mixed. Thus, the Committee recommends thatto a
general prohibition the acquisition of shares and participation, andon

subscriptioncomparable therewith certificates, deposit certif-property
icates trustsand shares in unit should also be introduced for credit market
companies. protectionIn view of the fact that objectives of notconsumer are

in should besuch companies they in banks, the companiesurgentas as are
permitted become in risk-taking thanengaged activities involvingto greater
that of lending by banks. ban acquisitions has therefore beenThe general on
qualified with wider of exemptions with banks. Inthan thea range case
addition exempting the acquisition of shares and participations in certainto

acqui-companies and in organization companies, theproperty management
sition of issue claims, theshares and of in order safeguardproperty to
Committee recommends credit should be permittedthat market companies

acquire shares and participations with of assisting in thetheto purpose
long-term of shareholders’ equity for companies. For example,procurement
credit market companies should be able participate in the capitalto venture
market and share acquisitions connected with the reconstruction and merg-
ing of companies. However, credit market companies takenot overmay
responsibility for fromthe operations of client To thispreventa company.
happening, thirdthe permitted holding of shares has been restricted to one
of both inthe share capital and the voting rights represented by all shares
the financingShares and participations shall be sold thecompany. once

permittedhas been achieved. Thus, the acquisition be tonotpurpose may
period forthe role of investment acquisition. No maximumassume an

holding shares participations proposed, but in the that shareevent oror a
participation ofheld for period longer than five from the datea years
acquisition, subjectthe Committee recommends that the holding should be

capital requirement of 100to percent.a cover
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regards theAs exemption for acquisitions of issue i.e.shares, shares
forming of issue in the general market, thatproposed therepart notan
should be rule for banks allowing dispensation in the ofa as case— -
holdings of shares for than from acquisition. Instead, themore one year
Committee recommends that the capital requirement should be raised, after
expiry of the deadline, from The8 24 ruleto percent.one-year same
proposed in the that credit market that the subsidiary ofevent a company

bank should take possession of issue shares acquired by the parenta compa-
the Companiesunder provisions of the Banking Act.ny

Capital regulations for credit marketcover

companies
farAs the capital requirements for credit market companiesas are con-

cerned, Committeethe has concluded that the provisionslegal concerning
borrowing by finance companies and joint stock credit companies should

be incorporated into the Capital Market the CommitteeAct. Instead,not
recommends that capital shouldrules be introduced for credit marketcover
companies for other credit institutions that take into theaccountas— —

of investments, and therefore the risk profile of portfolio.the loannature
These rules have been designed correspond closely possible thoseto toas as
which Committeethe recommends should apply the banks. However,to as
far categories of risk concerned, the rules differ in few Therespects.as are a
credit market companies should be allowed conduct certain high—riskto
activities which the banks The Committee considers thethatnot.may scope
of such activities should correspond capital requirement of 24to a cover

and recommends that risk of this kind be introduced. Topercent, categorya
enable risk activities also be covered, the Committee recommendstonew
that the 24-percent should be designed generalcategory categoryas a
similar the 8-percent in the Banking Companies Act.to category

As indicated above, credit market holdings of shares andcompany
participations for financing should be subject full in thetopurposes cover
capital base the shares participations have been held for longer thanor
five For this 100-percent risk has been introducedcategoryyears. reason, a
for credit market companies.

Subordinated claims against stock market companies have been consid-
ered normal degree of risk and have therefore been placedto represent a
the 8-percent Other debenture loans and profit—sharing loanscategory.
have been considered higher-risk, and should be placed in the 24-percent
category.

On the model of the Banking Companies Act, the Committee also recom-
mends that special provisions formalstating requirements for consumer
protection, one-off credits and eligibility for credit should be introduced for
credit market companies, stockbroking companies and stock-trading com-
panies.
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liberal for bank-owned companiesMore rules

credit marketThe proposed rules of operation will in principle apply both to
Commit-companies owned banks and those owned by banks. Thenotto

establish operationalhas endeavoured far possible thetee toas as same
conditions for such companies. for certain activities, specialHowever, treat-

for credit companies of themarket thatment part samenecessary are
bank. This applies activities which, in view of varioustoconcern as a

bank,objectives of protection, be conducted within thenotconsumer may
including activities. absence restrictionscapital In the ofventure onany

bank-owned credit by credit marketsuch activities by market companies, or
bank-owned the effect ofcompanies owned by holding companies, protec-

tive legislation be eroded.regulations in banking could
far risk activities referred concerned, relativelyAs the hereto aas are

high capital recommended. However, the Committee doesrequirement
sufficient the risk activities question the of theconsider that in partnot on

bank-owned companies should be regulated solely throughcredit market
capital requirements. further restriction, the CommitteeAs recom-cover a
mends activities should be permitted time havethat such risk at tonot any a

capitalcapital exceeding three of the consolidatedtotal requirement percent
marketbase of bank the that the creditthe Inparent eventcompany.or

theowned by several banks companies of banks,parentcompany or
should beconsolidated capital bases of the banks companiesparentor

risk activitiesadded together, the already utilized for theextent notto
referred in the above. In the that credit marketto event a company a
subsidiary of Bank the Commercial Banking Company ofSparbankernas

Banks the Commercialthe Swedish Savings Föreningsbankernas Bankor
Banks, recommendedBanking Company of the Swedish Cooperative

Swedishthat consolidation be applied the capital basesof the savingstomay
banks, banks.the central cooperativeor

institutionsThe mortgage
associations. Theinstitutions have considerable historicalThe mortgage

outdated, and inorganizational form of these institutions now appears
organizational overhaulneed overhaul. However,of wide-ranginga any

be preceded extensive studies, and this result in almostbymust anmay
background, theof legislation. Against thiscomplete rewriting mortgage

made theorganizational overhaul should beCommittee considers that an
conclud-Nevertheless, the Committee hassubject of special commission.a

ofwhich that reformed that there important mortgageare reasons argue
future,postponed until time in thelegislation should be whollynot some

of the directlyand that modernization should take place connect-partsnow
forrecommended reformsed, closely associated, with the Committee’sor

institutions.the credit institutions closely resembling the mortgagemost
aimed primarilywhich pressing and whichThis modernization, at
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introducing rules identical those proposed for such other credit institu-to
tions, should be implemented via amendments and supplementary provi-
sions existing legislation. Thus, incorporation into the Capitalto mortgage
Market Act be deferred.may

The Committee recommends that the legal rules applying borrowingto
rights for the institutions should be replaced by capital rulesmortgage cover
based the side. The rules have been drawn correspondassets toon up as
closely possible the recommended capital forrules credit markettoas cover
companies. However, pending the results of study of the organization ofa
the institutions, rules governing consolidated capitalno cover are recom-
mended. T0 achieve uniform of investments, regardless of oftreatment type
institution, the capital bases of the various categories of credit institution

be built in similar This also establishes soundmust basis forup a way. a
further consideration of the issue of capital that result fromcover may
international recommendations in the T0 achieve this aim thetoarea.
maximum possible Committeethe has been forced undertakeextent, to a
full review of the funds administered by the institutions and themortgage

accorded them. This review has resulted intax treatment recommenda-to
tions for number of amendments and legislation.to mortgage taxa

As far the municipal and rural institutions concerned, themortgageas are
Committee also recommends changes relating the objectives of lending,to
rights acquire shares, protection objectives and liquidityto consumer re-
quirements. therefore recommended that the objectives of lending for
municipal institutions should be based certain level of devel-mortgage on a

and of real law, and that the requirement of theopment not aspects property
existence of Ioan entitle institution contributegovernment to to toa an
financing of premises for public should be abolished. alsopurposes
recommended that the Urban Mortgage Bank and the Mortgage Bank, like
the banks and credit market companies, should be allowed, subject theto

of the Bank Inspection Board, the opportunity of acquiring sharesconsent
and participations in organization companies, and the opportunity of being
responsible for borrowing behalf of their organization companies andon
providing their subsidiaries with contributions, with full fiscal effect.group
Moreover, recommended that security requirements should be based on
the prerequisite that levels of security should be adequate, and that the
requirement for compulsory supplementary security for building credits laid
down in legislation should be abolished. ln addition,mortgage pro-
posed that the specification of permitted in which liquidcurrent assetsways
of banks be invested, stated in 11 of the Urbanmortgage sect.may as
Mortgage Banks shouldAct, be replaced by general requirement that sucha
investments should be and that similar forregulation mortgagesecure, a
banks should be introduced. Finally, the Committee recommends that the
provisions of 8 of the Municipal Mortgage Banks Act and 5 of thesect. sect.
Rural Mortgage Banks the effectAct, that the claims of the andto mortgage
commercial banks against the associations timesall be equalmust at to no
less than the total of all outstanding bonds, should be abolished.
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Institutions in the securities market

With regard the Securities market, the Committee has consideredto part
of its duties undertake general review of the provisions of the Stockbro-to a
king Act, and incorporate its provisions into the Capital Market TheAct.
Committee’s point of departure has been that its recommendations should
contribute towards making trading in the Swedish securities market as
efficient possible. In addition extending the of theto operatorsas scope
market, the Committee’s recommendations aimed reinforcing protec-atare
tion for by placing strict requirements, in certaincustomers respects,more

the operators.on

Functions of the market

The Swedish stock functions market, whilemarket principally brokingas a
the Swedish functions Chapter 9 of itsmarket trading market. Inmoney as a

the Committee describes Swedishthe which the securi-report, structure on
ties market be based future, that thein the well the various rolesmay as as
stockbrokers fulfil. four Committee inThe roles envisaged by themay a
future ofthe role broker in the stock and markets, andsystem are money
the role of dealer in the One form of the dealermarkets. sophisticatedtwo
role that of market dealer fixes official purchase and salemaker, whoa
prices prices. this the Committees recommendationIntwo-way area,—
would that, under the main rule, future would requiresystemmean aa
licence ofbe obtained from the Bank Inspection Board for the roles,to any
but also marketsthat licence perform the dealer role in either of thetoa
would also entail the right in market.conduct broking business thatto a

The broker characterized fact conductedrole by the that business on
behalfcommission basis, that under the brokers buttoa on onsay, name

another Thewhile the trader does business with his stocks.party, own
Committee considers that, in principle, decidedwhich has to actcompanya

broker should be entitled obtain holdings of its This wouldnot toas a own.
avoid the conflict of interests involved acting broker with theaas —
obligation of safeguarding timethe interests of clients theat same as—
acting the behalf. Own-account by brokerscompany’s dealingon own may
lead commission business being beneficialconducted in theto not mostway

the client. the of of trader,In companies that have chosen the roleto case no
objectives of protection barriersexist justify establishingtoconsumer
against commission business. relationships betweenIn trading market,a
client and trader cultivated basis alwaysthe that the client mustare on

that the trader will in his interest. beact toassume own may necessary
develop the trader role in the stock market similar the presentto money
market. This be permit-likely that traders in stocks shouldtoappears mean
ted maintain larger trading stocks than the today. In suchto system,case a
blanking of limitsshould be allowed, and the calculationcurrent gross on
trading stocks should probably be reviewed that risk calculationnetso
introduced, that the size of stocks related capital base.thetoor so
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Conditions for further developments
The Committee specific for ofrules three the above four roles. Inproposes
the of the role of trader in the stock market, and its further devel-case

into the role of market maker, the Committee found forhas that,opment
example, the rules for trading in thelacking stockat presentnecessary are
market and that technical be developed thethatsystems must guarantee

for overseeing the market, before the Swedish stock readymarketmeans
for such far-reaching changes. The Committee has therefore concluded that

should be made the task of the Swedish Securities Committee,Market
should find sufficient justification do devise the legal forto toso, means
putting into practice ideas regarding the introduction of trader functiona
into the stock market. As far the role of the stockbroker thepresentas
stock market Committee’sconcerned, the proposals involve principally
the recommended transfer of the provisions of the Stockbroking Actpresent

Capitalthe Market Act, and the recommendation that broker dealing into
newthe stock market should be termed stock market broking in the legisla-

The Committeetion. recommends in addition that requirement should bea
introduced that those brokers and traders wishing conduct activities into
the market seek authorization, and that such shouldmustmoney persons

bealso governed by the Capitalprovisions of Market Act.
In the view of the Committee, the stockbroker misleadingterm a one,

particularly when applied the who traders in theto operators act as money
market. Such stockbrokers conduct, almost exclusively, trade in securities

their and involved businessbroking only by ofaccounton own are way
exception. The Committee therefore recommends that those companies
who traders the market should in future termedbe stockact as money
traders. The stockbroking companies should be reserved for thoseterm

involvedcompanies exclusively in broking in the market, togethermoney
with the companies acting brokers in the withstock market, although theas
right maintain certain level of trading stock.to a

thisIn the distinction between such companies main-notsummary,
tained after this point. Unless otherwise indicated, the stockbrokingterm
companies also applies stock-trading companies.to

The general requirement under Capital Market for licenceAct toa
conduct stockbroking business should, whether the stock market theor

market, be that the business should be limitedvia bankmoney a or a
On the other hand, various capital requirements imposedcompany. are on

stockbrokers, depending the role perform.roles the latter intend toon or

Capital by stockbroking companiesprocurement

regards the formsAs concerning borrowing the of stockbrokingparton
companies, Committeethe recommends that the main byrule stipulated the
Stockbroking Act should remain. Stockbroking companies should without
delay funds received, and deposit them in bank, subject fullseparate toa
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accountability. However, the possibility available negotiate thetonow away
main rule should be restricted and replaced by form of insurancea or

that clients’ funds assured in the of theguarantee to eventensure are
entering into bankruptcy. today stockbroking suppli-company companya

client with credit in connection with the latter’s purchase of Securitieses a a
and these Securities deposited pledge for the credit, theare as a company

conclude with the client that shall be entitledagreement tomay an
the securities. The Committee recommends that this rightre-mortgage to

re-mortgaging shall apply. stockbroking companiesAs result, willtocease a
future be able offer security for of workingthenot to procurementas

capital, the securities that have been pledged by its clients in connection
with the granting of credit. In this form of borrowing hasrecent years,
declined in importance. also important this connectionin thatto note
re-mortgaging takes place, the legal for clienttheconsequences are un-
certain the the into bankruptcy. addition, theInevent enterscompany
Committee considers that the stockbrokers active in the Swedish securities
market should be sufficiently creditworthy they dependentthat notare on
this form of capital for their activities. the Committeesprocurement
view that, for of competitive neutrality, stockbrokers should bereasons
furnished the opportunity of financing their operations the issuethrough of
financing instruments intended for the public market.

Conflicts of interest

Stockbrokers have the opportunity, alongside their main role of acting as
intermediaries the sale and purchase of securities, of trading in securities

their This imparts potential danger that stockbrokeraccount.on own a a
will give higher priority his dealings ofthan the interests clients. Into toown
addition the conflict of interests in connection with own-account trad-to
ing, similar risk exists when closely associated with stockbrokerpartya a a

broking The Committee therefore recommends that,party to contract.a a
supplement the regulations governing the right contractingto to act as a

laid down Commissionin the of 1914, similar rule should beActparty a
introduced where stockbroker has close association with ofcases a onea
the parties involved in broking This rule implies that, when suchcontract.a

association considered exist, the stockbroker shall indicate thetoan on
sheet broker actingthat the contracting shallcontract party,as a or

indicate the of theexistence such situation. By this party’s atten-a means,
tion drawn factthe that the purely brokingto contract contract.not a

future incorporatingA all four roles mentioned above and offeringsystem
improved monitoring of the market will provide considerably possi-greater
bilities than exist for effective and complete solutionpresent toas a more
conflict-of-interest problems.

For the of dealing, stockbrokers entitledown-account topurposes are
maintain trading stock of securities. far shares concerned thereAsa as are
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specific rules limit the size of the stock, in addition the rulestoare to on
capital The Committee recommends raising the limit from 50 millioncover.
kronor 100 million kronor, while proposed that newly establishedto
stockbrokers should be permitted for keeping stocks ofgreater scope
shares. limitThe for brokerssuch should be raised from 4 million kronor to
25 million kronor.

Ethical rules

From comparison with Securities markets in certain other countries, thea
Committee has found that the Swedish rules of professional ethics should be
made standardized and strict. in the Committee’sAs, view,more more
there need for code of rules that incorporates the important rulesmosta a
of professional ethics, well established the stockbrokers,among a

of for the industry’s organizations and others drawmatter tourgency up
such of rules. The Committee therefore that the industry’sseta proposes
organizations should be requested, in consultation with the Bank Inspection
Board, establish code of rules. Such rules would, in combination withto a

legislation and practice, give real meaning the recently coinedcurrent to
igenerally accepted stockbroking practice.term

Capital cover

The capital inrule the Stockbroking consists ofpresent Act twocover
categories of risk, requiring 20 capital for investments inpercentone cover
shares and similar securities, and the other requiring 6 capitalpercent cover
for other investments. CommitteeThe recommends that these capital cover
requirements should be increased 24 and 8 respectively.to percent percent
In the of stockbroking companies, this in practice increase incase means an
the capital requirement of 30 A similar requirementpercent.cover some
proposed thefor stockbroking businesses of banks. In their thecase, pro-
posal implies that the capital requirement for investments in loanscover
against the security of stock-exchange-listed shares would be increased from
4 8 The recommended forrules capital basedto thepercent. cover are on
Committee’s striving rules that forneutral the ofto create are as purposes
competition possible. Committee’sthe view that, for competitiveas

the of capital should be the whether the business incostreasons, cover same
conducted by banks by another kind of stockbroking business. Besidesor

increases for the risk categories, the Committee prescribes that,percentage
within their capital base, stockbroking companies shall be entitled to equate
debenture loans with shareholders’ equity, correspondingto amountup an

the shareholders’company’s equity.to
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Financial administration by insurance
companies
Financing operations conducted by the major insurance forcompanies are,
size, entirely comparable with those of banks. the time,Atmany same
insurance companies the largest single shareholders in theare now among
community. This that within the insurance companies theremeans a
considerable mix of ownership and lending, which in direct contravention
of of the fundamental principles established by the Credit Marketone
Committee for the other of the credit market. Insurance companiessectors

also permitted in the credit market without restrictionstheto operateare
that apply, for example, the banks of capital requirements,to terms
one-off credits, eligibility for credit, etc.

To the organizational conditions for drawing distinction betweencreate a
ownership and lending in the activities of insurance companies, and other-
wise far possible neutral competitive conditions for theto create as as
various institutions the credit Committeemarket, the has considered
whether the financing activities of insurance companies should innotor
future be performed exclusively by special associatedsubsidiary or compa-
nies which would be credit market companies.

However, Committeethe has found that oforganizational change thisan
kind would in reality, have effect ofnotable in the abovenot, termsany

In view of the close relationship between andparentpurposes. company
subsidiary, impossible in practice distinguish proprietary intereststo
from lending solely by of such In addition, would bemeans a measure.
meaningless introduce special capital rules for the financing activ-to cover
ities conducted by insurance companies. The different competitive condi-
tions that exist between life insurance companies and credit institu-other
tions in the credit market derive, in fact, in the first from the factplacenot
that life insurance companies freely of regulations capitaloperate on cover
requirements, but ultimately from the specified in the Insuranceetc., system
Companies Act concerning calculation of consolidation capital for life insur-

companies.ance
The Committee has thus reached the conclusion that neither the above-

mentioned objectives of competitive neutrality, desire forthe separationnor
of proprietary interests and traditional lending, sufficientlyconstitute strong

effectthatjustification for the introduction of imperative provision thetoan
the financing activities of insurance companies should delegatedbe creditto
market companies. Instead, overwhelming the notionarguments support
that insurance companies should in future continue be permittedto to
conduct the activities in question integral of their insurancepartanas
operations. This concession the insurance business thus also beto may
considered be licence conduct financing activities.to toa
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Insurance activities via credit marketcompany
companies
The Committee considers the basis of the interests has representtoon—

that should be opposed the delegation by insurance companies ofnot to—
financial activities currently conducted by them subsidiaries, forto separate
strictly organizational naturally provided that the National Swedishreasons,
Private Insurance Supervisory Service finds that such organizationalan
change consistent with the provisions of the CompaniesInsurance InAct.
making such recommendation, the Committee that credit marketa assumes
companies of this kind would be allowed the possibility of conductingnot

activity other than that permitted for the insurance companies them-any
selves. There should, therefore, be possibility of credit marketno compa-
nies owned by insurance companies becoming involved in factoring or
leasing, for example, of financing their activities by raising inloansor own
the general market. should be the duty of the National Swedish Private
Insurance Supervisory Service that the activities of credit marketto ensure
companies of this kind remain within the framework of that which permit-
ted under legislation insurance business. The concession granted foron
insurance companies should be interpreted in wide alsonot toso a sense as
comprise authorization for the financing activities of credit market compa-
nies. This of should be covered by the rules of the Capitaltype company
Market Act. From this follows, that the activities of these companies are
subject licensing and that the other provisions of Capital Marketto Act
concerning shareholdings, one-off credits and eligibility for credit appli-are
cable the activities of credit market companies.to

Certain restrictions share investmentson

In view of the role of the credit market, also that the principlenecessary
of separation of ownership and lending should be maintained faras as
possible the activities of insurance companies. Insurance companies
should be permitted, the they be involvednot at present, toway are
simultaneously in both major share investments financingand activities. A
satisfactory solution the problem of keeping intereststo separate cannot,
however, be achieved without careful scrutiny of variousthe consequences

the insurance industry, in which the of, and alternative forms for,to extent
share investments by insurance companies should be studied. Account must
also be taken of international developments in the insurance industry. Such

investigation should also include examination of develop-currentan an
result of which banking and insurance activities, for example,ments, as a

being increasingly integrated with each other within the of theare scope
respective of operation of each institution.areas
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Recommended of further studyareas

The above outside Committeesthe of reference, and thematters termsare
Committee has therefore felt has mandate for recommending rules alsono

enable the principle be upheld of separatingto ownership from lendingto
within the activities of insurance companies. However, the Committee

that the will take initiative the earliest possiblegovernmentassumes atan
opportunity that these important examined. Thisto mattersensure very are

essential condition for establishing uniform of regulations andan seta —
therefore that neutral possible in competitiveone termsas as as—
possible, in the credit market.

A provisional solution

To check the increase in the mixture of ownership and lending inconstant
the activities of insurance companies, the Committee finds necessary,
pending the results of the study proposed above, recommend certainto a
tightening of the rules the ability of the companies hold investmenttoon
shares. Since this provisional solution, the Committee doesrepresents nota
consider recommend radical tightening of the rules. Thetonecessary
Committee thus finds that the 5-percent limit, which thatpresent means
insurance companies without the of the National Swedishnot consentmay
Private Insurance Supervisory Service proportion of thegreaterown a
shares of joint stock than that which corresponds voting rightsa company to
totalling maximum of 5 of the voting rights for all shares in thepercenta

should be retained until further notice. However, this rule shouldcompany,
be supplemented with limit for the proportion of share capital. Thea
Committee’s recommendation that this should 10exceednot percent.
Furthermore, general ceiling should be introduced the ability of indi-a on
vidual insurance companies investment shares whatsoever. Theto own any
Committee therefore recommends that the book value of these companies’
investment shares should exceed 20 of the value of the totalnot percent

of the concerned, according theassets latest balance sheet betocompany to
adopted.

The recommended level for possible holdings of investment shares by
insurance companies higher than the level for the risk companiesconcerns
that the largest proportion of shares in their investment portfolios.possess
Consequently, the recommendation will result in the companies in-not
volved being required make changes in their existing shareholdingsto any
within the future.near
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thecompanies inby insuranceInvestments
marketmoney

market,companies in theinsuranceof by thethe investmentsIn moneycase
conducted by insurancetradethehas concluded thatthe Committee compa-

from thedifferentprinciplein1980smarket during thenies in this no
operateddecadesseveralcompanies have forpolicies which theinvestment

for thebeenhas alwayscredit market.in the short-term necessary
short-capital in themanagedproportion ofcertaininvestcompanies to a

of availableleveladequatemaintaintherebyin ordermarket, toterm an
the devel-concerned,companiesinsuranceliquidity. far theAs areas

changedsubstantiallyhavemarket ofthein recentopments yearsmoney
profitable andallowingof capitalconditions in management,terms more

forthat theDespite the factfinancialefficient of management. scopemeans
increasedmarket hasin the short-terminvest capitalcompaniesinsurance to

oftied-uprole ofbecause thepartlyconsiderably in sectorrecent years,
Commit-therelative importance,diminished incompanies’ investments has

of insurancepoliciesinvestmentindicate that theinvestigationstee’s compa-
view of thethechanged notably. Inmarket havenies in the short-term not

recommendingforjustificationCommittee, there at present spe-anyno
thecompanies inby insuranceregulate investmentscial provisions moneyto

market.

Financial concerns

stock bankjointBanksStock Act,the JointUnder provisional rule aa
bankingonly anotherofbe the subsidiary corporate companygroupamay

theof special circumstances,thethe In govern-parent presencecompany.
granted,exemptionFor thethis rule.exemption eventtoment grantmay
the busi-concerningspecial provisionscontainsthe Joint Stock Banks Act

supervision,of the management, etc.corporate group,ness
madeshould beprovisionof value thatconsideredCommittee hasThe

beof financialformation oflegislation for the types mayconcern.new
forbankscommercialsmallerexample, allowof value, for waysto new

suchOnepersonnel.andof capitalprocuring the waynecessary resources
kinds ofotherseekability of banksshould be the partnersto among

financialestablishingwith theminstitution and joinfinancial groupsto
forjustificationFurtherbank being thewithout the parent per-company.

favourably increasemightthat thismitting of bankingtypes concernsnew
in Sweden.bankingof competitionthe level concernsamong

bankingequalityCompetitive concernsamong

obvioussubjectbekinds of bankingHowever, tomust oneconcernsnew
provided forprotectionobjectives ofthecondition, namely that consumer
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under the protective regulations of banking legislation also be inmetcan
non-traditionally-constituted banking Another condition bemustconcerns.
that different of banking should be provided with identicaltypes concern
operating conditions. Thus, should be possible for the banks to compete

conditions that far possible identical, irrespective of the inon are as as way
which they be organized within furtherA condition bemay musta concern.
that the Committees recommendation concerning restrictions ownershipon
should apply the of banking the formerto parent company a concern,

bank.not a
The Committee has found that the specific inrules the Joint Stock Banks

Act regarding financial in all essential quite appropri-aspectsconcerns are
the above-mentioned conditions forate to of bankingtypesnew new con-

Because the rules concerning the business, supervision andcern. manage-
of banks apply, where appropriate, thement ofto parent company a

banking whether bank holding and because theconcern, a or a company,
other companies in the treated identically regardless of whetherconcern are
they sister subsidiary companies of the bank banks forming ofare partor or
the sufficient exist in the view of the Committee thatguaranteesconcern,
the objectives of protection required of banking businesses willconsumer
also be satisfied, in where the bank.parent noteven concerns company a
This provision also establishes conditions for competitive neutrality between
different of banking Against this background, the Commit-types concern.

considers that the fundamental prohibitiontee laid down in the Joint Stock
Banks Act, preventing bank from becoming subsidiary ofa a concerna
where the bank, should be abolished.parent notcompany a

Instead, has been described in the section referring restriction oftoas
ownership and voting rights in Swedish Joint Stock Banks, the government
should, in the of examining whether dispensation should be grantedcourse
from the restriction of ownership recommended by the Committee, consider
whether the of the formation of the be considered topurpose concern may
benefit the banking be in public interest. the ofsystem, toor purpose
acquiring majority shareholding in bank financialto createa a a concern
by which the bank will be supplied, for example, with financialnew re-

broader specialist expertise, extended base, effi-sources, customeran an
cient administration, other benefit which strengthen the bank’sor any may
competitiveness, dispensation should generally be granted.

However, such consideration also that the operations of themust ensure
whole will be characterized by stability, security and sound-concern as a

Otherwise the confidence in the bank, and therefore bankingtheness.
be disturbed. Of dispensation should be grantedsystem, notmay course,

the include companies involved in activities alien banking.toconcern to
Until the insurance business has been considered bank-alienpresent, toas
ing. The Committee that this will undergo fresh consid-matterassumes
eration in another connection.

In reviewing dispensation, other circumstances should also be takeninto
such the requirement that the concern’s organizationaccount, should beas
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addition,authorities. Inandbothand comprehensibleuniform customersto
suitableaffectadverselyshouldadvent of bankingthe not aconcerna new

of sizeeitherinin general,for the banking termssystem orstructure
number.

consid-should beof theregards the ownershipAs structure concern,
holdingbewhich shouldered whether the parent company,acompany,

subsidiaries. theitssufficiently controlexercises parentstrong com-over
subsidi-in itsinterestsproprietarysufficientlydoes strongnotpany possess

in therightsvotingrestrictionsfor example. duearies, this to onmay -
by theorganizational controleffectiveofarticles association make parent—

allfeasible requirebewould probablydifficult. However, tonotcompany
formationduringby thesubsidiaries be owned initially parentto company,

couldof this kindrequirementof far-reachingthe A prevent, orconcern.
of therestructuringdesirableotherwiseunnecessarily difficult,make an

credit market.
includethatrecommendations refer onlyCommitteesThe to concerns

beprobablywouldpractice,joint banks subsidiaries. Instock notas
bankbank intocooperativeorganizationallypracticable integrateto aa
otherowned bybeSavings banksholding subsidiary. cannotconcern as a

inintoincorporatedparties, and therefore becannot wayanyconcerns
Committee hasthetheseother than Forparent reasons,company.as a

thanbanks otherrecommendationrefrained from extending its to cover
joint stock banks.

ofrulesin therecommends certain changesIn addition, the Committee
thecontributions betweenconcerningthe Joint Stock Banks Act group

holdingbankinconcerning capitalandcompanies within coverconcerns,
concerns.

distributingfrombanksubsidiaryBecause legislation does not prevent a
righttherestrictionprofit its the totocurrent payto parent ascompany,
possibilitiesthehindrancethancontributions torepresents more agroup no

appropriations forcertainundertakingenjoyed forcompanies taxgroup
restrictionsuchbankingtraditionalthe ofIn noconcerns,purposes. case

unnecessarily favourshouldlegislationexists. important that not —
bankingneitherformdepending their organizational norconcernoneon —

practical appli-restriction hasanudbecause theanother. thisFor noreason,
should berecommends thatCommitteethecation in of supervisiovn,terms

abolished.
in the Jointrulesthervecommends thatThe Committee further present

holdingfor bankrequirementscapitalStock Banks concerninigAct con-
than thoseconsiderably stricterfound beCommittee haswhich the tocerns,
abolished.should bebankingtradit:ionalcurrently applying to concerns,

recommended that bankabove,described in theInstead, has been
capitalconsolidatedbroaderby thecoveredholding should be:concerns

should applyCommittee,recommended by theprocedure, which,cover as
requirementscapitalspecifyingThe rulestraditional bankingto concterns.

ofdifferentcompetitive for thewill thus be entirely neutral typesterms
banking concern.
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Supervision, etc.

The Committee considers that the provisions supervision, punishmenttoas
and financial penalty should be designed such that the institutions active in
the markets of the future should be treated uniformly possible, and, toas as
the possible, should be regulated bygreatest identical provisions.extent For
the drafting of rules for supervision, punishment and financial penalties in
the Capital Market Act, the Committee has considered appropriate to use
the provisions of the Banking Companies Act model. The Committeeas a
recommends only small number of changes regards supervision ofa as
banks, whereas extensive recommended in the ofmore measures are case
other institutions.

The future for the credit market proposed by the Committeestructure
based the fundamental view that all regulated institutions should beon
subject public supervision by the Bank Inspectionto Board. The Committee
therefore recommends that the special position occupied by thepresent
Swedish Ships’ Mortgage Bank and the Swedish Investment Bank should, in
this and that these institutionsrespect, should also be subject thecease, to
supervision of the Bank Inspection Board.

The Bank Inspection Board has the right, subject specific authorizationto
each individual issue generally applicable legal rules. The Boardtocase,

has been granted this prescriptive right limited The rightto extent.a very
complemented by the authority possessed by the Board issue, within itsto

of responsibility, general advice without specific authority. The Com-area
mittee recommends that this prescriptive right should be extended to cover
one-off credits. This intended give the Board the option of elevatingto
into regulations general advice issued in connection with one—offcredits, so
that in the isolated that the Board will have realcases tomay occur, powers
compel institution withdraw from excessively high-risk investment.toan an

As far the authority of the Bank Inspection Board criticize in-as to
stitutions, and intervene against unsound businessto development, con-
cerned, the Committee has recommended regulation modelled thea on
provisions of the Stockbroking Act. The Committee therefore recommends
that the Board shall be entitled in addition other of interventionto means—

issue written reminder, objectionto observation. also recommendsa~— or
that future, the of all institutions active in the market, there shouldcase
be explicit relationship between these and the sound businessan powers
paragraphs.

In comparison with legislation, the proposed Capital Market Actcurrent
contains several general and flexible definitions of activities. Themore
Committee also recommends definitions of similar for bankingnaturenew a
legislation. To general requirement for predictability, the Committeemeet a

submitting proposal for prior notification that modelled insurancea on
legislation. The Committee’s recommendation will that the finalmean

following breakdown in theevent. procedure used today for consulta-any
tion between the Bank Inspection Board and the institutions, the Board
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legitimateshall, receiving application from assumed havetoparty aon a
certain activity requiresinterest, provide prior notification whethertoas a

subject appeal theapproval. All such notifications government,to toare
of fundamental impor-and, in the application involvesevent matteran a

Board should refer the thethe matter to government.tance,
Board need ofThe Committee has found that the Bank Inspection in

supervisorymajor additional In the Board’srecent arearesources. years,
recommendations ofand duties have expanded considerably. The various

Board in thethe Committee in the future role of therespectsconcern many
Board’sSwedish capital market, and the proposals that theassume re-

far this concerned, thewill be substantially reinforced. Assources as
of its duties recommend detailedCommittee has considerednot part to

of personnel organizationchanges concerning, for example, expansion the
further thanthe calculation of supervision charges, and has toor gone no

future needs for additionalgive of the Board’s andaccount currentan
resources.

observationsand specialReservations

made jointand Anders Sahlén haveCommittee members Kurt Malmgren a
ownership and votingof concerning restriction ofreservationsstatement
ownership and votingrestrictionrights in banks. They consider that the on

be 10 ofshould for banks, and shouldrights be identical all percentset at
Malm-and of voting rights. Inownership 5 statement,separatepercent a

priorwith the issue ofwith the of Sahlén, dealthas, agreementgren
notification.

ofconsiders the questionIn Gösta Fischerstatement,separate nameaa
companies andfor the financethe of that will replace presenttype company

for ownership andjoint companies. reflects rulesstock credit He also on
offor subsidiariesvoting banks, share capital requirementsrights in con-

loans.investments in debentureand capital requirements concerningcerns
of ownershiptakes thehis Rune JIn matterseparate statement, upansson

and rights in banks.voting
of in hisCurt Olsson considers number issuesG. separate statement,a

insurancebanks andbeginning with subject of competition betweenthe
therepresentatives of societyOther subjects discussedcompanies. onare

banks,capital in savingssubsidiaries,boards of directors of bank guarantee
byfor operationsin banks, conditionsrules ownership and voting rightson

institutions, capitalcompanies, thebank-owned credit market mortgage
prescriptive rights for thebanks, andin stockbroking companies andcover

one-off credits.Bank Inspection Board vis-â-vis
and involvementsin savings banks,Jan Rydh discusses capitalguarantee

organizationsvia trade centralby Swedish banks in secondary enterprises or
theof the prohibitionfor banks. He also deals with the question accept-on

anddirectorsmanagingby board chairmen, deputy board chairmen,ance
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other delegates of duties companies whose main activities consist, for
example, administeringof shares.

Per Schierbeck considers debenture investments in cooperative banks,
restriction of ownership in joint stock banks, involvements by Swedish
banks secondary enterprises via trade central organizations for banks,or
the institutions, financial administration in insurance companiesmortgage
and the right of credit market companies issue bonds.to

Per-Ola Jansson takes rules ownership and voting rights in banks,up on
well several relating the securities market, including depos-matters toas as

it-taking by stockbroking companies, re-mortgaging of pledgedaccounton
securities, capital in stockbroking companies and banks, and thecover
obligation provide information.to

Magnus Neuberg disagrees with the proposal made by the Committee to
cancel the exemption from punishment for violation of the banking secrecy
rules.
Björn Wolrath discusses financial administration in insurance companies,
restriction of ownership in joint stock banks, and various relatingmatters to
financial concerns.
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Ju.frånFrihet ansvar.
Fo.skyddslag.En ny
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Statens offentliga utredningar 1988

Systematisk förteckning

IndustridepartementetStatsrâdsberedningen
Provningochkontroll i internationellsamverkan.[6]Medborgarkommissioncns Svenskrapportom Vapen

[15]export.
Civildepartementet
FörnyelseJustitiedepartementet °° ’°°“‘“8‘ 251
Frikommunförsöket.[26]Smcräu och Smelink; [S]

fránFrihet [7]ansvar.
SÄPO-Säkerhetspoliseninriktning ochorganisation.
[16]
Rapport denparlamentariskakommissionenmedav
anledning Olofmordet Palme.[l8]av

Utrikesdepartementet
Kunskapsöverföring företagsutvcckling.[4]genom
Sverigeinformationochkultursamarbete.[9]
U-lunds-och bistltudsinformation.[19]
SllESTA Ett internationelltinstitut för värderingav-
miljöriktig teknik. [23]

Försvarsdepartementet
En skyddslag.[8]ny
Civil personali försvaret.[12]

Finansdepartementet
Rätt [10]adress.
Handelmedoptioneroch terminer.[13]
Reklamskatten.[17]
Ny taxeringslag Reformeradskatteprocess.Del [21]-
Ny taxeringslag Reformeradskztttcprocess.Del [22]-
Förnyelse kreditmarknztden.[29]av

Utbildningsdepartementet
öppenhetochminne.
En förändradansvarsfördelningochstyrning skolom-
rådet.[20]
Lotteri i radioochTV. [24]
Videovâld förslagtill åtgärder.[28]-

Arbetsmarknadsdepartementet
Översyn utlålnningslztgstiftningen.[l]av
Kortare [2]väntan.
Arbctsolycka olycka eller arbetsmiljöbrott[3]-
Lönegaruntin förmånsrätisordningenoch löne-om-
garantinsbetydelseför detökade företagskon-antalet
kurser. [27]

Bostadsdepartementet
Översyn bostadsrättslagen [14]av am.m. 4-U-N-e-e.-9+3-I.-.
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