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Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

Genom beslut juniden 1 1995 tillkallade regeringen kommitté meden
uppdrag utreda bl.a. behovet ändringar i det regelverkatt styrav som
framför allt bankers och andra kreditinstituts verksamhet, ävenmen
verksamhet i andra institut det finansiella området, värdepap-t.ex.
persbolag.

Kommittén har antagit Banklagskommittén.namnet
arbetet medl detta delbetänkande har följande ledamöter, sakkunni-

och sekreterare deltagit.experterga,
Ledamöter." jur.kand. Sören Mannheimer ordförande fr.0.m. 1996-

f.d. landshövdingen06-23, Gösta Gunnarsson ordförande t.o.m.
koncernsjefen1996-06-22, Tormod Hermansen, f.d. kammarrättspre-

sidenten Reidunn f.d.Laurén, ambassadören Kurt Malmgren, filosofie
doktorn Rosenberg, f.d.Irma statsrådet Gertrud Sigurdsen fr.0.m.

Åhn-advokaten1996-09-23, Lars Söderqvist och direktören Annika
berg t.o.m. 1996-04-17.

Sakkunniga: f.d. bankdirektören Abrahamsson fr.0.m.Morgan
1997-03-05 1998-06-15, ekonomie doktorn f.d.Lars Hömgren,t.o.m.
bankdirektören Gunnar Lundh fr.0.m. 1998-09-22, docenten Lars

chefsjuristenNyberg, Hans Schedin och docenten Staffan Viotti
fr.0.m. 1996-06-07.

Experter: verkställande direktören Ulla Lundquist, ekonomie licen-
tiaten och junkand. Rolf Skog fr.0.m. 1995-09-11 kanslirådetsamt

Walberg.Mats
Sekreterare: hovrättsassessorn Gustaf Sjöberg, filosofie doktorn

Sonja Daltung fr.0.m. 1997-06-06, ekonomie doktorn EkegårdhPeter
fr.0.m. 1995-09-20 1997-06-30, rådmannen Agnetat.o.m. numera
Frick och kammarrättsassessorn Margareta Palmstierna fr.0.m. 1998-
03-11.

Kommittén har tidigare delbetänkandena Rapporteringsskyl-avgett
dighet för revisorer i finansiella företag SOU 1995:106 och led-Nya
ningsregler för bankaktiebolag och försäkringsbolag SOU 1998:27.
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sammanfattningförslag iKommitténs

Inledning

betalningsväsen-tillsynreglering ochhandlarBetänkandet överavom
liggerTill grund för förslagenkreditförsörjningssystemet.ochdet en

kapitalförsörj-ochbetalningsförmedlingensanalysförutsättningslös av
finns påde skyddsintressensamhällsekonomin ochningens roll i som

funk-därigenom kallaskanKommitténsområden.dessa angreppssätt
institutionellt, dvs.fråntill skillnadtionellt angreppssätt är ut-ett som

harfunktionellainstitutioner. Detfrån befintliga angreppssättetgår
motiv-klarläggagrundläggande nivå föröverväganden påfordrat atten

regleringama.avgränsningarlämpligaochför regleringar aven
tydliggjort behovområdet harfinansiellapå detUtvecklingen ett av

utvecklingensnabbalagstiftningen.finansiella Dendenreformeraatt
överspelad.blivitdelvis harregelstrukturengällandetill denhar lett att

potentielltförhindradet kanregelverkföråldratRisken med är attett
utveck-inte begränsadet riskerarsamtidigtlösningareffektiva attsom

uppbyggnaden regel-nuvarandepotentiellt skadliga. Denlingen avav
lagstiftningenanpassningofta kräverfenomenverket gör att avnya

huvuduppgift föreslådetKommittén hartill fall.från fall attsett som en
tekniskanpassning så fortaktualiserarinteregelsystemett en nysom
så vidalagstiftningenföreslagnalanseras.produkt Denlösning eller ger

lösningartekniskamed olikakonkurrenstilldenatt uppmuntrarramar
produktutbud.och

Även detfunktionell sågrundläggande analyskommitténs ärärom
regleras.slutligen måstefunktionernafullgörinstitutionerde somsom

nuvarandedenemellertid nedtoningförslag innebärKommitténs aven
förökatregleringama.inriktningen på Detinstitutionella utrymmeger

vilket isin verksamhet,inriktning påvälja olikafinansiella företag att
de finansiellaaktörer påmellan olikakonkurrensskärptsin medförtur

förmöjlighetoch ökadkonsumenterna,förmarknaderna, till gagn
internationell konkurrens.sig ihävdasvenska institut att

lagstiftningenaktuellabetänkandetden ifunnitKommittén har att
Skyddsintressensystemstabilitet.rörandefrågorfrämst skall inriktas

konsumentskydds-konkurrensfrågor ochkaraktär, såsom t.ex.av annan
lagstiftningdenhandi möjligaste månfrâgor, bör tas somgenomom

Finans-skälen för dettaområden. Ettgenerellt på dessa ärverkar attav
områdentillkoncentrerasdärigenom kan ärinspektionens somresurser
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väsentliga för systemskyddet med tanke på dess samhällsekono-stora
miska betydelse.

EG-rätten har framträdande roll på de områden behandlas ien som
betänkandet och kommitténs Förslag i överensstämmelseär med gäll-
ande EG-rätt. utgångspunktEn för kommitténs arbete har också varit

de förda principiella skallatt kunna ligga till grund förresonemangen
svenska ståndpunkter i förhandlingar EG-regler.om nya

Kommittén använder skyddsvärde och skyddsbehov.termerna
Skyddsvärde speglar den betydelse viss funktion i det finansiellaen

har för samhällsekonomin. Skyddsbehovsystemet behovet attavser av
skydda funktion reglering. För reglering skall moti-atten genom vara
verad krävs det föreligger både Skyddsvärde och skyddsbehov.att
Kommittén använder ordet rörelse för beskriva företags totalaatt ett
aktiviteter och ordet verksamhet för viss avgränsad del rörelsen.en av

Nedan följer sammanfattning kommitténs förslag. Fören av en
översikt bakgrunden och motiven till förslagenöver hänvisas till av-
snittet "Bakgrund, och utgångspunkter"angreppssätt inledningar-samt

till avdelning och i1 2 betänkandet.na

definitionNy bankrörelseav

Betalningsförmedling det finansiella huvuduppgif-är systemetsen av
Betalningsväsendets bas bankernaster. för betalningsför-är system

medling med tillhörande konton. gällandeI definieras bankrörelserätt
"verksamhet i vilken ingår inlåning på konto behållningen ärsom om

nominellt bestämd och tillgänglig för insättaren med kort varsel." Den-
definition fångar inte det skyddsvärda i bankrörelse och dessutomärna

tekniskt och kan lätt kringgås. Kommitténs förslagsnäv bankrö-är att
relse skall dejineras rörelse i vilken ingår såväl betalnings-som
förmedling via generella betalsystem mottagande medel ärsom av som
uppsägbara med kort varsel. betalningsförmedlingDet iär system som

allmänt gångbara och anlitadeär många skyddsvärda. I deärav som
fall denna skyddsvärda verksamhet finansieras med mottagande av me-
del kan med kort varselsägas uppstår skyddsbehov.även ettsom upp
Kan medlen återkallas med kort varsel finns nämligen risk för ut-en
tagsanstormningar; det har härvid ingen betydelse i vilken form eller
under vilket medlen ställs till bankens förfogande. före-Dennamn
slagna definitionen fångar således såväl den skyddsvärda funktion-upp

den finansiering upphov till skyddsbehov.etten som som ger

Nya rörelseregler för banker

Kommittén har funnit risken för systemkriser bäst motverkasatt genom
enskilda banker solida, dvs. motståndskraftigaatt olikaär formermot
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därmedför banklagstiftningen kanmålstörningar. Ett sägas attvaraav
kräver regler såväl i syftebanker solida.säkerställa Dettaär attatt

motståndskraftenåtgärder för ökaför förlusterminska risken attsom
således inte enbart be-uppkommer. Soliditetenfall förlusterför det är

ekonomiska ocksåbank har vissaroende attutanatt avreserverenav
detsitt risktagande. nåolika åtgärder begränsar Förden attgenom

inledande be-kommittén föreslagitsoliditetsmålet harövergripande tre
bestämmelser ställerför rörelsen. Dessastämmelser ramarnasom anger

och riskhantering.Soliditet, genomlysbarhetkrav på
detaljstyrning mångapräglasrörelsereglerNuvarande om-av en

oreglerade. svårtområden lämnas i Detandraråden medan ärsettstort
omfatt-i regelverket eftersomunderliggande principernaskönja deatt

ursprungligainförts och många deundantagsbestämmelserande av
rörelseregler innebärKommitténs förslag tillreglerna upphävts. en

ramlagstiftning.har karaktär Denregelverkövergång till ett avsom
till-inte uttryckligengällande alltihuvudregeln är ärrätt atttysta som

förslag utgår från denKommitténsförbjudet.för banklåtet mot-ären
principen.satta

banker skall åläggasprincip bakom förslagetframträdandeEn är att
inteöverlevnadsförmåganriskerna i rörelsenkontroll påha sådan attatt

riskbegränsandedeavgörande betydelseDet attäventyras. är reg-av
alltsåbanks totala risktagande.begränsa Detsikte pålerna äratttar en
bankskyddsvärda verksamheterreglera detillräckligtinte att som en

rörelsen skall begrän-i den samladedet riskernabedriver ärutan som
sas.

rörelsenrisknivån i helaSoliditetsregeln ställer krav på att avpassas
full-bankens förmågabankens sådanttill kapitalstyrka på sätt attattett

sina inteförpliktelser äventyras.göra
identifiera, ochbank skallRiskhanteringsregeln innebär mätaatt en

vilket i sinförknippad med,dess rörelsede riskerkontrollera är tursom
informations-,rörelse avpassadeha till sinden måsteinnebär styr-att

begränsa och kon-skall alltså klarabankkontrollsystem. Enoch attav
innebärförknippad med.dess rörelse Dettaalla de riskertrollera ärsom

lagstiftning.följer dagens Utövervadhårdare generella krav än som av
riskbegränsande syfte, absolutakommittén, iföreslårdessa krav grän-

för andrabanks aktieinnehav ochvissaför storleken på expo-av enser
andra företag.bank kan haneringar gentemoten

organiserabank bedriva ochGenomlysbarhetsregeln ålägger atten
överblickbar, såväl interntdensådantrörelsen på ärsätt attett som ex-

övrigt skallbankens ställning iriskexponeringen ochi syfteternt, att
kunna bedömas.

samhällsekonomin och de flestasärställning iBankerna har en
finansiella tjänster. Förbrett utbudtillhandahållerbanker attett av
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bankerna skall kunna fylla sin funktion i samhällsekonomin det be-är
tydelsefullt förtroendet för bankmarknaden upprätthålls. Kommitténatt
föreslår i detta syfte bestämmelse ålägger bank hålla godatten som en
bankstandard sin rörelse. Denna bestämmelse viktig deli utgör en av
konsumentskyddet bankområdet vidarese nedan under konsument-
skydd.

Huvudprinciperna for hur bankrörelse skall bedrivas kommer till
uttryck de nämnda bestämmelserna soliditet, riskhantering,genom om

Övrigagenomlysbarhet och god bankstandard. rörelseregler behandlas
nedan.

olika verksamheter i bank behövsFör skriftliga instruk-att styra en
Ävenriktade till medarbetarna olika nivåer.på det kantioner om anses

följa de behandlade generella bestämmelserna skriftliga in-attav nyss
struktioner skall utfärdas i den mån det erforderligt for olikaär att styra
verksamheter kommittén det bör finnas uttrycklig be-stäm-attanser en
melse med detta innehåll.

har traditionellt inte varit tillåtet för banker inom bankenDet att som
juridisk bedriva icke-finansiell verksamhet. Kommittén har, trotsperson

icke-finansiell verksamhet generellt inte kan betecknasatt som mer
riskfylld svårgenomlysbar finansielleller verksamhet, funnit detän att
finns samhällsekonomiska skäl bankers möjlighetbegränsa be-att att
driva icke-finansiell verksamhet. Banker föreslås iendast begränsad
omfattning få bedriva icke-finansiell verksamhet. Vidare föreslås att
banker endast skall få inneha egendom behövs för bedriva till-attsom
låten verksamhet. förslag gäller inte innehav aktier och ande-Detta av
lar.

Regleringen innehav aktier och andelar ansluter i tillstort settav av
Förslaget innebär absoluta relateradeEG-rättens bestämmelser. gränser

till bankens kapitalbas för s.k. kvalificerade innehav aktier ochav an-
delar i kallas företag med icke-finansiell verksamhet.vad kansom

kapitalbasen i enskilt företagGränserna och15 60är ettprocent av
kapitalbasen för de samlade kvalificerade innehaven. Grän-procent av

får den överskjutandeöverskridas delen kapitaltäcks helt.sema om
Kommittén föreslår den skfemprocentsregeln, vilken relaterar till-att
låtna innehav till röststyrkan i målbolaget, avskaffas.

angivna gäller inte för innehav i vissa uppräknade fi-De gränserna
nansiella företagstyper. innehav i sådana företag föreslås i ställetFör en
bestämmelse s.k. banksmitta i syfte förhindra kringgåendeattom av
banklagstiftningen förlägga verksamhet finansiella företagiattgenom

inte lika reglerade banker. innebärhårt Bestämmelsenär attsom som
bank kvalificerat innehav i finansiellt företaghar ärettettom en som

den nämnda eller har exponering15 procentsgränsenstörre än ovan en
kapitalbasen i företaget och företaget25är större än procentsom av
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i bankrörel-skall bestämmelsernabanken,koncerningår i somsamma
tillsynrörelse ochbankskapitaltäckningslagenochselagen omom en

Begränsning-företaget.för dettillämpliga delarbank gälla i ävenöver
banken och företagetskallbanks rörelsei fråga gemen-avseomarna

samt.
syfteförvärvsärskilda regler förfinnslagstiftning igällandeI att

administra-komplicerade ochteknisktReglernafordran.skydda ären
avskaffas. detregler Närföreslår dessaKommitténbetungande.tivt att

föreslås ingenaktier och andelaregendominnehavgäller änav annan
dekunna inomPanthanteringensärskild reglering. ägaantas ramarrum

möjligheteregendom deinnehavgäller förnormalt samt somavsom
där-Panthanteringenför ändamålet.särskilda bolagskapafinns att ses

Aktier ellerkreditverksamheten.normaladendelmed an-avsom en
rekonstruktionfinansiellivid medverkantillfälligtinnehasdelar som

kvalifice-räknasskall inteskyddande fordraniledeller ett somavsom
begränsningarnagenerellafrån dedärmedoch undantasrade innehav

med nå-alternativa möjligheter,tvåBankernainnehav.för sådana ges
hanterabolag förinrättaförutsättningar, över-rättsligaolika attattgot

liknande.ochpantertagna
Finans-egendom kräverförvärvbanksföreslårKommittén att aven

25vederlagettillstånd, än procentinspektionens motsvarar avmerom
förTillstånd krävsmiljoner kronor.och 100kapitalbasbankens änmer

egendom.allaförvärv typer avav
kredithant-för bankssärskilda reglervissaföreslårKommittén en

kreditportfölj skallbanksInledningsvisering. sägs att samman-varaen
full-förmågabankensintetotala riskbankens attså äventyrarsatt att

kreditprövning skallbanksVidare föreslåsförpliktelser.sina attgöra en
eller kollektivt organenskilddenorganiserad så att sompersonvara

be-beslutsunderlag fortillräckligtharkreditärendeifattar beslut attett
såvälkrav påinnebärbevilja krediten. Dettarisken meddöma ettatt

bankens internakunskapkundeninformationsinhämtning omsomom
kundenoch tillkundenoch andrariktlinjer gentemotengagemang

dokumenteras såskall ocksåKreditbeslutenkopplade att un-personer.
Erfarenheternaframgår.tillkomstoch beslutetsför beslutetderlaget

falldokumentationen i mångavisarbankkrisenfrån den attsenaste var
dokumenta-obefintlig. Bristandetilloch ibland påbristfällig gränsen
brottsutred-fall, försvåraoch, itillsynenförsvåration kan extrema

skadeståndsprocesser.ningar och
ijävskreditbestämmelsen innebärnuvarande s.k.Den att personer

särskiltfår låna påi bank inteochför bankledningen ägarestora enen
bestäm-den bedömningenKommitténförmånliga villkor. gör att en

aktieägaressoliditetsintressetsåvältillgodoserdetta slagmelse somav
särbehandlas påintejävskretsenövrigas intresseoch attatt vetaav



20 Sammanfattning SOU 1998:160

bankens bekostnad. Kommittén föreslår bestämmelsens tillämp-att
ningsområde skall utvidgas till omfatta andra avtaläven kredit-att än
avtal. Förslaget innebär bestämmelsen blir lättare tillämpaatt att genom

vissa särbestämmelser avskaffas.att
De befintliga reglerna kapitaltäckning och exponeringarstoraom

har utgjort viktig grund för kommitténs arbete och förslag. Deten
komplicerade och detaljerade regelverket viktigt för såväl Soliditetenär

riskbegränsningen i banker. Kommittén den bedömningengörsom att
bestämmelserna kapitaltäckning och exponeringar, medstora ettom
obetydligt undantag, inte skall ändras i det här sammanhanget, bla. med
hänsyn till utformningen starkt bunden EG-rätten ochär interna-att av
tionella överenskommelser.

Bestämmelserna "bank ombud" i gällande innebärrätt attom genom
bank särskilda undantagsbestämmelser får möjlighet be-atten genom

driva bankverksamhet med andra bankanställda och i andra lokalerän
bankens Kommittén föreslårän den särskilda regleringen slo-attegna.

Den snabba tekniska utvecklingen den finansiella marknadenpas.
det mindre lämpligt låsa bankernagör på det bestämmelsenatt sätt som
bank ombud Behovet konsumentskydd områdetgör.om genom av

tillvaratas bättre den föreslagna bestämmelsen god bank-genom om
standard precis specialregel.än genom en

associationsrättsligaDe regler bestämmer i vilken utsträckningsom
bank får disponera det kapital dess buffertkapital varierarutgören som

med vilken associationsform valts. Kommittén föreslår vissa juste-som
ringar i reglerna insatskapital och reservfond i medlemsbanker iom
syfte buffertkapitalet.att trygga

Nytt lagenpå finansieringsverksamhetnamn om

Kommittén förslår lagen finansieringsverksamhet skall bytaatt om
till lagen finansieringsrörelse för bättre fånga den i övrigtattnamn om

använda terminologin.

definitionNy tillståndspliktig jinansieringsrörelseav

En det finansiella huvuduppgifter allokera sparande.systemets är attav
En väl fungerande kapitalförsörjning viktigt för samhällsekonomin.är
Enligt gällande definitionen den kapitalförsörjnings-rätt är typav av
verksamhet faller under lagen finansieringsverksamhet ganskasom om
vid och inskränks lista med rad eller mindre precisagenom en en mer
undantag. Kommittén föreslår finansieringsrörelse skall definierasatt
på ungefär undantagen generella och tyd-sätt görsattsamma men mer
ligare baseras på bedömning skyddsvärde och skyddsbehov. Enen av
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stå sigchansregleringen hartill närbör ledasådan större attattansats
produkter lanseras.ellertekniska lösningarnya

vil-rörelse ienligt förslagetfinansieringsrörelseillståndspliktig ärT
lämnaändamål till allmänhetenmednäringsverksamhetken ingår att

förvärvafinansieringssyfteiför kredit ellergarantieller ställakredit att
tillstånds-nyttjande.till Detlös egendomupplåtaellerfordringar att

föreslår begreppetkommitténområdetpliktiga attsnävas attgenom
till förslagetAnledningendefinitionen. ärförs i attallmänheten

tillfinansiering riktaddet endastbedömningendenkommittén ärgör att
verksamhetdefinitionen följerskyddsvärd. Avallmänheten attärsom

faller utanföroftasteller liknandetillfälligvinstsyfte eller naturutan av
fi-köpfinansieringVidare följerområdet.regleradedet att avgenom

fallerbegränsad kretstillriktadfinansieringochnansiella instrument en
sambandfinansiering iförtillståndspliktfrånutanför. Undantag görs

förgällerUndantageteller tjänster.egendom ävenmed försäljning av
iföretagfinansieringförled ochfinansiering i annatgenomsenare

finansie-bedriverföretag. Företagellerkoncern somgrupp avsamma
kreditmarknadsföretag.kallasringsrörelse

skallfinansieringsrörelse intevidareföreslårKommittén att vara
omfattning.mindrefinansieringverksamhetentillståndspliktig är avom

fast-enligtfinansieringsverksamhetenhänförliga tilltillgångarnaOm
skallmiljoner kronortill mindre 250uppgårbalansräkningställd än
gällaförslagetskall enligttillståndspliktig. Detsammarörelsen inte vara

skulder uppgå-harfinansieringsrörelse intebedriverföretaget somom
räknasfårvadkronormiljoner250till utöverende än somsommer

företag-skall gällaundantagenförförutsättning är attkapitalbas. En att
allmänheten.medel frånåterbetalningspliktigainte tar emoten

tillstånds-frånundantagnamyndigheterkommunalaStatliga och är
i denlagstiftningfinansiellunderstårföretagliksomplikt annansom

lagstiftningensärskildatillämpligademden förtillåtet enligtdetmån är
finansieringsverksamhet.bedrivaatt

storleksgränserberoendefalli vissatillståndspliktenEftersom är av
ska-konstruktioneromfattarbestämmelsekommitténföreslår somen

skyddsvärdadela dentillståndspliktkringgåförpade attatt uppgenom
juridiskaolikai fleraverksamheten personer.

kreditmarknadsföretagförrörelsereglerNya

myck-ochliknar i mångtfinansieringsområdetSkyddsintressena
be-kommitténskillnadenfrämstabankområdet. Den ärdem på attet

finansieringsområdet.allvarliga påmindresystemriskernadömer som
regleringingripandemindrenågotföranlederbedömningsådanEn en

hårda-skall reglerasverksamhet intevissgrunddels på typatt avav en
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vad skyddsintressena föranleder, dels påän grund intresset attre av
koncentrera tillsynens till områden viktiga för stabili-ärresurser som

i det finansiellateten systemet.
Kommittén föreslår kreditmarknadsföretag skallatt ett rö-avpassa

relsens inriktning och omfattning till företagets kapitalstyrka. Denna
bestämmelse mindre långtgående motsvarighet till soliditetsregelnär en

banksidan. det gäller riskhanteringNär och genomlysbarhet föreslås
likadana bestämmelser på banksidan.som

gällande finnsl bestämmelse kreditmark-"etträtt säger atten som
nadsföretags verksamhet skall bedrivas allmänhetensså förtroendeatt
för kreditmarknaden upprätthålls och i övrigt så verksamheten kanatt

sund." krav soliditet,De på riskhantering och genomlysbarhetanses
ställs på kreditmarknadsföretag innebär ändamålsenligsom en mer

reglering sundhetsregeln. Skyddet konsumenternas fordringarän av
Övrigatillgodoses bättre den föreslagna utformningen. konsu-genom

mentskyddsaspekter bättre hand det allmänna regelverket ochtas om av
de sanktioner det erbjuder se nedan under konsumentskydd. Kom-
mittén föreslår därför den gällande sundhetsregeln avskaffas.att

det gäller möjligheten bedriva icke-finansiellNär verksamhet ochatt
regleringen aktieinnehav föreslår kommittén likadana regler förav som
banker.

gällande bestämmelserna kreditjävI i bankrörelselagenrätt är om
och lagen fmansieringsverksamhet i huvudsak likadana. Kommitténom
föreslår kreditjävsbestämmelserna avskaffas i lagen finansie-att om
ringsrörelse. kreditmarknadsbolag vilkaFör aktiebolag föreslås iär
stället bestämmelserna penninglån i aktiebolagslagen skall gälla.att om
Som undantag från dessa bestämmelser föreslår dock kommittén att
kreditmarknadsbolag skall kunna lån till styrelseledamot, verkställ-ge
ande direktör och anställd i bolaget eller i bolag iannatannan samma
koncern till vissa närstående till nämnda det skersamt personer om

villkor kreditmarknadsbolaget normalt tillämpar. För kre-samma som
ditmarknadsföreningar vilka ekonomiska föreningar föreslår kom-är
mittén de allmänna principerna i lagen ekonomiska föreningaratt om
skall tillämpas, vilket innebär inte finnsdet något generellt låneför-att
bud.

Tillsyn banker kreditmarknadsföretagochöver

Kommitténs förslag innebär rörelsereglerna skall inriktningenpräglaatt
på och formerna för tillsynen, både banker och kreditmarknadsföre-av

Rörelsereglerna grundade bedömningar vilka kravärtag. av som
måste ställas för banker och kreditmarknadsföretag skall fungera påatt

ändamålsenligt följer tillsynenDärav skall inriktas påett sätt. att att
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det där-ochi rörelsereglemareglerasförhållandenövervaka de attsom
riskhantering ochSoliditet,bestämmelsernainledandevid deär ge-om

prägla tillsynen.framför allt börnomlysbarhet som
reglernarörelsereglemainledandedekopplingen till ärGenom om

delarviktigaFöljaktligen kommergenerellauttryckta itillsynen termer.
tillsynsmyndigheten.utformastillsynsarbetetpraktiskadet att avav

målenanvisatutformning,rörelsereglernasbl.a.Kommittén har, genom
iönskvärtellerinte möjligtdetKommittén attför tillsynen. ensanser

tillsynsarbetet.för Re-anvisningardetaljeradelagstiftningen ange mer
påkravenregleringsbrev preciseraochvia instruktionerkangeringen

tillsynen.
betalningsväsendetistabilitetenbedömningenKommittén gör att

bety-samhällsekonomisksärskiltkreditmarknadenoch på är storav
ocksåområdendessatillsynenharFinansinspektionendelse. utöver av

medinspektionenarbetarSamtidigttillsynsuppgifter.andraraden
och kompetensmäss-personelltfinansielltsåvälknappa somresurser,

tillförasmåsteområdenaprioriteradeTillsynen deigt. resurser.merav
totaldetangeläget översyndet görsKommittén bedömer att avensom

uppgifter.Finansinspektionens
kredit-förtillståndsprövningenochbankerförOktrojprövningen

liksomrörelsereglernas krav,till ägarpröv-marknadsföretag anpassas
ningen.

kreditmark-ochbankertillsynhauppdraget över attFörutom att
och in-stadgarförfattningarandraochföljer lagarnadsföretag samt

skall åläggasFinansinspektionenföreslås attinstruktioner att ver-terna
finansieringssektorn. En-ochbanksektornutvecklingsundka för aven

följerinspektionenangelägetdetmening ut-kommitténs attligt är
uppfattningbildar sigdärvidochsektorerdessavecklingen inom omen

lagstiftningen.bakomintentionernamedlinjeligger iutvecklingen
bankerallaiförordnaskyldighet revisorerFinansinspektionens att

det.rättighetmed göraföreslås attersatt en
till-FinansinspektionenintesanktionssystemetnuvarandeDe ger

Kommitténsändamålsenligaingripa sätt.möjligheterräckliga att
förfog-sittingripandemedel tillfår flerinspektioneninnebärförslag att

ilämpligåtgärdvilkenbedöma ärande och större attutrymme somges
tillämpningsområdeutsträcktfåföreslåssituation. Varningviss etten

Inspektio-tillstånd.respektiveoktrojåterkallelsealternativ till avsom
förutommöjlighetöverträdelser fåallvarligamindre attföreslås vidnen

verkställighetförbjudaåtgärd ochvidtaföreläggandeutfärda att avatt
före-Inspektionenanmärkning.meddelamöjlighetockså fåbeslut att

underlåtamöjlighet ingripa över-uttryckligfåslås att attäven omen
rättelse vidtas.ursäktlig ellerringa ellerträdelsen är om
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Banker och kreditmarknadsföretag har omfattande rapporterings-en
skyldighet Finansinspektionen.gentemot Rapporterna olika for-avser

ekonomiska uppgifter och betydelse för inspektionensär stormer av av
tillsynsarbete. För inlämnande isent normalfalletärrapporterav en

ordningsförseelse enligt kommitténssorts bedömning inte lämparsom
sig för ingripande med stöd det vanliga sanktionssystemet. Kom-av
mittén föreslår därför den bank eller det kreditmarknadsföretagatt som
inte lämnar i tid skall kunna åläggasrapporterna betala förse-att en
ningsavgift kr.lOO 000om

säkertEtt alternativ

Enligt gällande har bankerna formellträtt inlåningensamrätt att ta emot
konto enligt särskild definition. Ensamrätten dock i praktikenären

urholkad företeelser faller utanför definitionen. Kommitténgenom som
har gjort den bedömningen avskaffande främjaratt ett ensamrättenav
konkurrensen och produktutbudet inlåningsmarknaden, vilket med-
för konsumenterna får ökad valfrihet ochatt bättre service till lägre pri-
ser.

Konsumentskyddsskäl talar dock för viss reglering detav som
kommittén benämner mottagande medel, dvs. inlåning och liknande.av
Kommittén det angeläget medborgarnaär har tillgångatt tillattanser

i praktiken riskfri och likvid placeringsform; säkert alternativ.en ett
Möjligheten placera sparmedel säkert viktigatt trygghet förutgör en
den enskilde. befintligaDen insättningsgarantin fyller väl de krav som
kan ställas på säkert alternativ. Kommittén föreslår därförett insätt-att
ningsgarantin skall fortsätta gälla oförändrad den förutomatt attmen
insättningar i banker och värdepappersbolag skall omfatta insätt-även
ningar i kreditmarknadsföretag. Företag tillhandahåller kontofor-som

omfattas garantin föreslås bli skyldiga insätt-mer attsom ta emotav
ningar det inte finns sakliga skäl neka.attav envar om

Informationsskyldighet

För insättningsgarantin helt skall fylla sin funktionatt säkertettsom
alternativ bör det för konsumenterna stå klart vilka insättningar ärsom
garanterade och vilka inte det. Kommittén föreslårär därförsom en
informationsskyldighet för dem icke garanterade medel.tar emotsom
Informationsskyldigheten skall omfatta företag erbjuder sig attsom
från allmänheten återbetalningspliktiga medel tillgäng-ta emot ärsom
liga för fordringsägaren med mindre års varsel och inteän ett som om-
fattas insättningsgarantin. Information garantin inte gällerattav om
skall lämnas vid marknadsföring erbjudandet och innan avtals-ettav
förhållande inleds framgå kontoutdrag och liknande materialsamt av
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Finans-Konsumentombudsmannen ochfordringsförhållandet.rörsom
informationsplikten fullgörs.övervakainspektionen skall att

ochbanker, kreditmarknadsföretagföreslår ocksåKommittén att
garantinmedel inte omfattasvärdepappersbolag emottar avsomsom

informationsplikt.skall åläggas samma

Konsumentskydd

grundläggande konsument-detfinansiella tjänstermånga utgörsFör
särskil-ekonomiskt stabil. Denkonsumentensskyddet ärmotpartattav

relationersig mångakommersolidda betydelsen attmotpart avav en
kreditrelationer,långsiktigområdetfinansiellapå det är t.ex.natur,av

gårkapitalförlusterriskerareller konsumenterna motpartenatt om
oftabank bliri bank. Kunder hosvid insättningaromkull, t.ex. somen

soliditetsinriktadefinansiär banken.mellanhavandet Dendel aven av
grundläggandesåledes detföreslår stärkerkommitténlagstiftning som

skyddet för konsumenterna.
kommitténuppgifterFinansinspektionensrenodlingDen somav

förkonsumentskyddet. Riskenförstärkninginnebärförordar attaven
kon-den enskildeskall tillåtassoliditettill institutenshänsyn överut

myndighet, vilkenmindre detblirintresse ärsumentens en annanom
handkonsumentintressen,tilltill uppgiftsärskilt har taratt omsomse

konsumentområdet.tillsynen på
föreslårinte skall riskerasbankmarknadenförtroendet försyfteI att

drivaålägger bankernabestämmelsekommittén attnämnts somensom
sikte påBestämmelsenbankstandard.med godi enlighetsin rörelse tar

bankmarknaden ochförförtroendetriskerar skada ärföreteelser attsom
Bestämmelsenkonsumentärenden.enskildaiavsedd tillämpasinte att

för konsumentkollektivet.skyddbetydandeinnebär dock ett
bankstandardbestämmelsen godde områden ärEtt av-omsomav

typiskt stark-missbruk sineventuellaträffa bankerssedd settäratt av
siktebestämmelsenkunder. Vidareenskildaställning targentemotare

i förhåll-informationsunderlägekunderna harförhållandetdet ettatt
enskilda produkterinnehållet igällerbåde dettill bankernaande när
Informationsunder-produkter.mellan olikaväljadet gälleroch när att
ändamålsenligtviktigt bankernadet sättläget medför är ettattatt

förut-bankstandardkunderna. Godklagomål frånochbesvarar frågor
klagomålshantering.ändamålsenligsätter en

till föri de lagaringa ändringarföreslårKommittén är att tasom
skä-avseende sådana aspekter såsomkonsumentskyddettillvara t.ex.

informa-kvalitethanteringenoch övrigavtalsvillkorlighet i samt
konstateraruppdrag. Kommitténkommitténsutanförvilket liggertion,
utvidgningsammanhanglämpligt idet övervägadock är annatattatt en
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del dessa lagar till finansiella tjänster och skyddävenattav en av avse
småföretagare.av
Avsikten kommitténs förslag skall leda till ökad konkurrensär att

Ökadmellan olika finansiella företag. konkurrens, inom väl avvägda
legala leder till förbättrade villkor och bredare produktutbud förramar,
konsumenterna. kommitténs bedömning förbättradDet konkur-är att

betydelsefull faktor för uppnå förbättrad ställning förär attrens en en
konsumenterna.
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Författningsförslag

tillFörslag1

bankrörelselageniändringLag om

1987:617

1987:617bankrörelselagenfrågaiföreskrivsHärigenom om
13-8,10, 11,4-6, 6kap. 1-2, 32dels kap. 21 samtatt aa-c

skall upphävas,kap. 15 §och 719 2218,15, 15 samt
och 2113nuvarande kap. 11,2förerubrikendels närmastatt

upphävas,skall
nuvarande 1kap.betecknas 2skall 1kap. 1 §nuvarande 1dels att

beteck-skallkap. 3 §nuvarande 1kap. 3skall betecknas lkap. 2 §
kap. 5betecknas 1skall4 §nuvarande kap.1kap. 41 nuvar-nas

skallkap. 6 §nuvarande 1kap. 6betecknas 1skallkap. §ande 51
kap. 8betecknas 1skall§nuvarande kap. 71kap. 7betecknas 1

kap.nuvarande 1kap. 9betecknasskall 1kap. §nuvarande 71 a
betecknasskall§nuvarande kap. 81kap. 10betecknas 1skallb §7

kap. 12betecknas 1skallkap. 9 §nuvarande 1kap. 111
kap. 11nuvarande 1kap. 13betecknas 1skall§nuvarande kap. 101

betecknas 2skall§nuvarande kap. 32kap. 10skall betecknas 2§
nuvarandekap. 14betecknasskall 2kap. 9 §nuvarande 2kap. 12

beteck-skall§nuvarande kap. 47kap. 5betecknas 7skall§kap.7 2
kap. 6betecknas 7skall§nuvarande kap. 578kap.7 nuvar-nas

skall§kap. 7nuvarande 7kap. 7betecknas 7skallkap. 6 §ande 7
kap. 10betecknas 7skallnuvarande kap. 8 §7kap. 9betecknas 7
kap. 10 §nuvarande 7kap. 11betecknas 7skallkap. 9 §nuvarande 7

betecknasskall 7kap. 11 §nuvarande 7kap. 12betecknasskall 7
kap. 14betecknas 7skall§nuvarande kap. 127kap. 13 nuvar-

§nuvarande kap. 137kap. 15betecknas 7skallkap. 13 §ande 7 a
skall betecknas 7kap. 14 §nuvarande 7kap. 16betecknasskall 7
kap. 18betecknasskall 7§nuvarande kap. 147kap. 17 nuvar-a

§nuvarande kap. 167kap. 19skall betecknas 7bande kap. 14 §7
betecknas 7skallkap. §nuvarande 177kap. 22skall betecknas 7

nuvarandekap. 26skall betecknas 7nuvarande kap. 18 §7kap. 24

omtryckt 1996: 1001.Lagen
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kap.7 19 skall betecknas kap.§ 27 nuvarande kap. skall7 20 §7
betecknas kap. nuvarande7 28 kap. skall betecknas kap.7 21 § 7
29 nuvarande kap. skall betecknas kap. nuvarande7 22 § 7 30 7
kap. skall betecknas23 § kap. nuvarande kap.7 31 24 § skall7
betecknas kap.7 32 nuvarande kap. skall betecknas kap.7 25 § 7
33 nuvarande kap.7 26 § skall betecknas kap. 34 nuvarande7 7
kap. skall betecknas kap.27 § 35 nuvarande kap. 28 § skall7 7
betecknas kap.7 36

dels rubriken före skall2 kap. 14 § lydanärmastatt nya
"Kapitaltäckning föreoch exponeringar, rubriken 7närmaststora nya
kap. 8 skall lyda Upprättande särskild balansräkning m.m.,§ av

dels kap. kap. ochkap. och §§, 2 2 10 12 §§,1 5 7 17att nya nya
kap. och de kap. 17-19, 24, 26, 27, 297 1 3 §§, 7 5-7, 13-15, 22,nya

och före kap. skall32 §§, kap. rubriken 7 20 §9 3 § närmastsamt nya
ha följande lydelse,

kap. ochdels rubrikerna före nuvarande 1 5-7 8-9närmastatt
rubri-skall före de kap. 6-8, respektive 12 §§,1 11sättas närmast nya

kerna och 26 skallföre nuvarande kap. 10 ,18, 21-237närmast
före respektivede kap. 10,12, 26, 29-31 34 §§,7sättas närmast nya

dels införas paragrafer, kap. kap.det i lagen skall 20 l 1 2att nya
och1-9, 11, 13, 15-16 §§, kap. 20, 21, 23 257 närmastsamt s

lföre ochkap. kap. kap. 4-7, 21, 25 32 §§2 15 7 1 7nya nya nya
rubriker följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §
Syftet med denna lag är att

förtroendet för bankmarknaden
upprätthållas.skall

2 § 3 §
Med bankrörelse Med bankrörelsei iavses avses

denna lag vilkenverksamhet i vilken denna lag rörelse i ingår
ingår inlåning på konto betalningsförmedlingbe- såväl viaom
hållningen nominellt bestämd betalsystem nå fleraär avsett att
och tillgänglig för från varandra fristående slutligainsättaren
med kort varsel. betalningsmottagare motta-som

gande medel tillgäng-årav som
liga för fordringsägaren med
mindre dagars varsel.30än
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endastfår drivasBankrörelseendastfår drivasBankrörelse
tillstånd oktrojefteroktrojtillståndefter av rege-rege-av

endastfårTillståndringen.endastfårTillståndringen. gesges
Bestämmelserbanker.tillBestämmelserbanker.till omom

bankföretagsutländska rätt attbankföretagsutländska rätt att
ochifinns 5bankrörelsedrivaochfinns ibankrörelse 4driva

6§§.5§§.

4§3§
medlagdennaI avses

samarbetsområdet,ekonomiskaEuropeiskaÅÃEÃ:
företag,ägande iindirektellerdirekt ettinnehav:kvalificerat ett
ellerkapitaletellertioinnehavet procent avrepresenterar mer avom

led-inflytandeväsentligt övermöjliggörellersamtliga ettröster annars
företaget,ningen av

förvaltning;självständig ettmedavdelningskontorfilial: omett
stycket 1förstaenligt 4 §Sverigesig ietablerarbankföretagutländskt

flerafilial,enda ävenetableringenskalleller §5 omensomanses
driftställen inrättas,

kapitalbas: avsumman
supplementärtochprimärt

deenligtberäknadkapital
föreskrifter inärmare gessom

kapi-1994:2004lagen om
ochtaltäckning stora expone-

ochkreditinstitutförringar
värdepappersbolag,

finansiellt fö-institut: ett
1 § 6kap.1iretag avsessom

kapital-1994:2004lagen om
och exponeringartäckning stora

värdepap-ochkreditinstitutför
persbolag.

förbindel-haskallföretag näraochbankföretagEtt annatett anses
ser, om

20dotterföretagindirekt ägerellerdirektföretagetdet genomena
eller20disponerarkapitalet eller procenteller över merprocent mer av

andra företaget,detsamtliga irösterav
dettillmoderföretagindirektellerdirektföretaget utgördet ena

företagen,mellanförbindelselikartadfinnsdetandra eller annanen
eller

förbind-likartadtill eller hardotterföretagbåda företagen är en
motsvarandestår iellerjuridiskaeller ettelse med personsammaen
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förhållande till och fysiska person.en samma
ochförbindelser föreligger mellan fysiskNära även ettpersonen

bankföretag, fysiskaden personenom
kapitalet eller disponerar20 över änäger än procent mermer av

bankföretaget, eller20 samtliga irösterprocent av
inflytande bankföretagetpå har sådantsätt över attannat person-

förhållande tillmoderföretag har iställning den ettmotsvarar somens
likartad förbindelse mellandotterföretag det finnsellerett en annan

bankföretaget.honom och

5§§4
bankföretag fårutländsktEtt

bemyndig-eftereller, regeringensefter tillstånd regeringenav
från filial ellerdriva bankrörelseande, Finansinspektionen

hu-driva verksamhet,Finansinspektionenefter anmälan till som
frånförmedling banktjänster,ochvudsakligen representation avavser

representationskontor.driftställekontor eller fastannat
skall lämnasförsta stycketTillstånd till filialetablering enligt l om

rörelsen kanden planeraderörelsen kanden planerade
pådrivaskommakomma uppÅ/lla kraven antas att ettantas att

med kap.förenligt 2ochpå sund bankverksamhet, sätt ärsomen
§§, och1-4

filialenhosfilialen insättningarhosinsättningar
lagenomfattas enligtgarantinomfattas enligt lagengarantin avav

insättningsga-1995:15711995:1571 insättningsgar- omom
utländsk garantiranti ellereller utländsk garantianti av enav en

insättningaromfattaromfattar insättningar somsom somsom
lagen insätt-i 2 §i lagen insätt-2 § omom angesanges

har högstaningsgaranti ochningsgaranti och har högsta enen
under-under- ersättningsnivå inteersättningsnivå inte somsom

belopp motsvarandebelopp motsvarande stigerstiger ettett
det före-förekom- 000 innan i20 000 innan det i 20 euroecu

avdragfall för kommande fall har gjortsmande har gjorts avdrag
med högstsjälvrisk med högst för självrisk 1010 enen pro-

enskild enskild insättaresinsättarescent procentav en ga- av en
ranterade garanterade insättning.insättning.

Tillstånd till ñlialetablering får lämnas insättningar hos fili-inte om
alen omfattas med ersättningsnivåutländsk garanti över-en somav en

Ersättningenstiger den gäller enligt lagen insättningsgaranti.omsom
får eller betalas till andra in-inte heller fler slag insättningaravse av

vad i den lagen.sättare än som anges
Tillstånd får påinte vägras
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den grunden det behövsinteatt
någon ytterligare bank.

6§ 7§
bankaktiebolagEtt får efter bankaktiebolag får efterEtt

tillstånd Finansinspektionen tillstånd Finansinspektionenav av
inrätta filial land utanför filial land utanföri inrätta iett ett
EES. Sådant tillstånd skall läm- Sådant tillstånd skall läm-EES.

den planerade rörelsen den planerade verksam-nas om nas om
kan uppfylla heten filialen kan kommakomma iantas att antas
kraven på bankverk- bedrivas påsund sätt äratt ett somen
samhet. förenligt med kap. §§.2 1-4

Ansökan tillstånd skall innehållaom
uppgift ñli-för tilltänkta filialverksamheten, medplan den omen

alens organisation, och
ñlialensuppgift land filialen skalli vilket inrättas samt omom

adress och ledning.ansvariga

2 kap.

Inledande bestämmelser

1 §
såBankrörelse skall bedrivas

förmåga fullgörabankens attatt
förpliktelsersina inte äventyras.

2 §
skall identifiera,bankEn

ha kontroll deoch övermäta
för-dess rörelserisker ärsom

knippad med.

3 §
Bankrörelse skall bedrivas

på sådantoch organiseras ett
bankens ställning kansätt att

överblickas.

4 §
Bankrörelse skall iäven öv-

medbedrivas enlighet godrigt i
bankstandard.

2 18-6265SOU1998:160
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bestämmelserAllmänna

§5
får endastbanks rörelse iEn

innefattabegränsad omfattning
verksamhet.icke-finansiell

6 §
med undantagbank får,En

och ande-innehav aktierför av
sådaninnehalar, endast egen-

för bedrivabehövsdom attsom
verksamhet.tillåten

7§
kvali-habank fårEn inte ett

elleraktierinnehavficerat av
andelar, änmotsvarar mersom

kapital-bankens15 procent av
vilketenskilt företag,bas i ett

finans-ellerkreditinstitutinte är
företagelleriellt institut ett vars

sambanddirektverksamhet har
ellerbankverksamhetmed avser

bankverk-tillknutnatjänster
försäkrings-samhet eller ett

företag.
kva-sammanlagdabanksEn
elleraktierinnehavlificerade av

företag iandelar i avsessom
uppgå till högststycket fårförsta

kapital-bankens60 procent av
bas.

§8
andelarAktier eller som en

vid med-tillfälligtinneharbank
rekonstruk-finansiellverkan i
skyddandeledeller ition ettsom

räknasfordran skall inte somav
hel-innehav.kvalificerat Inteett

aktier ellerinnehavler an-av
banksingårdelar i ensom
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värdepappersrörelse skall räk-
kvalificerat.nas som

9§
bank fårEn överskrida de i

7 § helaangivna gränserna om
det belopp varmed det kvali-
ficerade innehavet överskrider
gränstalen täcks bankens ka-av
pitalbas och avdrag för mot-
svarande del kapitalbasenav
sker vid beräkning kapital-av
täckningsgraden.

bådaOm de 7 §i angivna
överskrids skall detgränserna

belopp täckas bankens kapi-av
talbas det deär störstasom av
två belopp varmed respektive

överskridits och avdraggräns
för motsvarande del kapital-av
basen ske vid beräkning ka-av
pitaltäckningsgraden.

kap.I 11 § 10 §
Ingår bank koncern bank harOm kvalii etten en en zce-

skall bestämmelserna dennai lag innehav aktier ellerrat av an-
och i lagen 1994:2004 delar företag,i ett motsva-om som
kapitaltäckning och 15 bank-stora än procentexpo- rar mer av

förneringar kreditinstitut och kapitalbas, eller bankensens
värdepappersbolag banks företagetexponering gentemotom
rörelse tillsynoch bank ka-25över är större än procentom av
gälla i tillämpliga delar för pitalbasen, och företagetöv- är ett

företag koncernen.riga kreditinstituti Be- eller finansielltett
frågagränsningama i banks eller företaginstitut ettom vars

rörelse skall företagen verksamhet har direkt sambandavse ge-
med bankverksamhet ellermensamt. avser

knutna till bankverk-tjänster
samhet och företaget ingår i

koncern banken,samma som
skall bestämmelserna i denna lag
och i lagen 1994:2004 ka-om
pitaltäckning och stora expone-
ringar för kreditinstitut och vär-
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banksdepappersbolag rör-om
bankoch tillsynelse överom

fördelargälla tillämpligai även
iBegränsningamadet företaget.

skallrörelsebanksfråga om
företagetbanken och ge-avse

mensamt.
för-gällerstycket inteFörsta

driversäkringsföretag intesom
finansiell verk-någon form av

samhet.
skäl,särskildafinnsdetOmskäl,särskildadet finnsOm

eftereller,regeringenfåreftereller,får regeringen rege-rege-
bemyndigande, Finans-ringensbemyndigande, Finans-ringens

undantagmedgeinspektionenytterligaremedgeinspektionen
förstaibestämmelsernafrånibestämmelsernafrånundantag

stycket.stycket.första
fårKoncernbidrag ges av

medgivandeefterendastbanken
Finansinspektionen.av
Övriga koncernenföretag i

Finansinspektionenskall lämna
verk-de upplysningar sinom

därmedochsamhet samman-
omständigheterhängande som

förbehöverinspektionen sin
banken.tillsyn över

§11
kräverförvärvbanksEn

tillstånd,Finansinspektionens
vederlaget änmotsvarar merom

bankens25 procent av
100ochkapitalbas änmer

kronor.miljoner
detbeviljasskallTillstånd om

lederförvärvetkaninte attantas
denna lagöverträdelsetill av

författningar.andraeller
dennaenligtärendeBeslut i

skynd-meddelasskallparagraf
samt.
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3 § §12
bankföretag utländskt bankföretagEtt utländskt Ett

meddriver verksamhet med stöd driver rörelse Sverigeisom som
kap. eller kap. stöd kap. eller kap.1 § l 1 § l 5 § l 14 5av av

får driva sådan verksamhet får endast driva verksamhet6 §som
bankföreta-mån här omfattas§ endast den2i i som avanges

detomfattas bank- verksamhetstillstånd iverksamheten getsav
företagets verksamhetstillstånd land där företaget har sitti säte.
det land där företaget har sitt
säte.

§13
utfärdabank skallEn interna

omfattninginstruktioner deni
rörel-behövs för att styrasom

sen.

KredithanterinKreditgivning g

15 §
kreditportfölj skallbanksEn

så bankenssammansatt attvara
bank-risktotala inte äventyrar

förmåga fullgöra sinaattens
förpliktelser.

16 §
kreditprövningbanksEn

organiserad så denskall attvara
kredit-fattar beslut i ettsom

tillräckligt be-ärende har
slutsunderlag för bedömaatt

bevilja krediten.risken med att
skall dokumen-Kreditbeslut

sådantpå sätt attteras ett un-
för beslutet och beslut-derlaget

redovisas.tillkomstets

17§
avtalabank får intebank får på andra EnEn inte om

andra villkor så-villkor sådana banken påtjänster änän som
banken normalt tilll-kredit dananormalt ställer lämna somupp

ingå andra avtal påtill lämpar eller
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affärsmässigtvillkor inte ärsom
till förmånbetingade, med eller

för
styrelseledamot,

eller förening meddelegat ledande ställning ii annanensamsom
kreditärenden,får styrelsens ankommandepåavgöra

banken,anställd innehar ledande ställning inomsom en
innehavmedaktie- eller andelsägare än ett mot-staten somannan

kapitalet,helaminst tre procentsvarar av
femte stycket,i kap. §sådan revisor i banken 3 5som avses

ellerundermake eller sambo till l-5person som avses
under harl-6juridisk vilken sådani ettavsesperson somperson

medlem.delägare ellerekonomiskt egenskapväsentligt intresse i av
sådan led-eller anställd hardelegatFinansinspektionen prövar om

första stycket 2 ochande ställning isom avses
skall iBankens styrelsestyrelse skall iBankens enen

uppgifterföraförteckning införteckning föra uppgifterin omom
träffats medharbeviljats de avtalde krediter har somsom

förmån föreller tilleller företag personerpersoner som avses
förstaieller företagförsta eller,stycket. Regeringeni som avses

bemyndigande, stycket.efter regeringens
får utfärdaFinansinspektionen

föreskrifter vilka uppgifterom
antecknasskall isom

förteckningen.
styckena tilll-Första-tredje

lämpas på motsvarande be-sätt
säkerhetträffande krediter mot

fordringsbevisborgen ellerav
någonutfärdats som av-som av

första stycket. Detsammaises
bank-gäller för fordranen som

nå-förvärvar och för vilkenen
första stycketi ärgon som avses

betalningsskyldig.

7 kap.

bestämmelserInledande

1§
har till-Finansinspektionenbank står under tillsynEn av

dessabankerna ochFinansinspektionen och skall översyn
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registrerad där. Banken skall registrerade där.vara vara
skall lämna inspektionen de
upplysningar verksamhetsinom
och därmed sammanhängande
omständigheter inspek-som

begär.tionen
Inspektionen får genomföra

undersökning hos bank närenl inspektionen det nödvän-anser
digt.

2 §
Finansinspektionen har till-

banks rörelseöver attsyn en
drivs enligt lag,denna andra
författningar särskilt regler-som

banker, bankens stadgar ochar
instruktioner harinterna sinsom

grund banklagstiftningen.i

3 §
Finansinspektionen skall vid Finansinspektionen skall
tillsyn bankerna till verka för sund utvecklingsin över se en av

sund utveckling verk- banksektorn.att en av
samheten främjas.

undersökningUpplysningar och

§4
bank skall lämnaEn Finans-

inspektionen de upplysningar om
verksamhet och därmedsin

sammanhängande omständig-
heter inspektionen begär.som

Ingår bank koncernien en
skall företag koncerneniövriga
lämna Finansinspektionen de
upplysningar verksamhetsinom
och därmed sammanhängande
omständigheter inspektion-som

behöver för tillsynsin överen
banken.

Inspektionen får genomföra
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bankhosundersökning nären
nödvän-detinspektionen anser

digt.

öreskriftsrättF

5 §§2
eller, efterRegeringeneftereller,Regeringen rege-rege-

bemyndigande, Finans-ringensbemyndigande, Finans-ringens
före-meddelafårinspektionenföre-meddelafårinspektionen

upplysningarvilkaskrifterskrifter omom
till in-skall lämnabankvilka upplysningar som ensom en

spektionen.inspektion-tillbank skall lämna

en.
ochförvaring inventering

värdehandlingar samtav
åtgär-brottsförebyggande

der hos bank.en

örordnande revisorerF av

6 §§5
harFinansinspektionen rättför-skallFinansinspektionen

eller flera revis-förordnaflera revisorerordna eller att att enen
revisorermed övrigai revi-deltamed övriga revisorer attorer
bank.revisionendelta ibank.sionen av enav en

ochrevisorsförordnandeåterkallahelstfårInspektionen ettnär som
revisor.utse en ny

arvodetillharRevisorntill skäligt rättharRevisorn rätt
banken. Arvo-arbeteför sittbanken.för arbetearvode sitt avav

inspek-storlek bestämsdetsin-storlek bestämsArvodets avav
tionen.spektionen.

Sammankallande ochstyrelseav
bolagsstämma

7§6§
fårFinansinspektionenfår,Finansinspektionen när sam-

bank.styrelsen imankallanödvändigt,det ensamman-anses
har sigstyrelsen inteOm rättatbank. Omkalla styrelsen i en

inspek-frånefter begäraneftersigstyrelsen harinte rättat en
kalla tilltioneninspektionen extrafrånbegäran attomomen

utfärdafår inspektionenfårtillkalla stämma,stämma,att extra



örfattningsförslagSOU 391998:160 F

kallelse.inspektionen utfärda sådan sådanenen
kallelse.

och vid så-får vidFöreträdare för inspektionen stämmanärvara ett
sammankallat,inspektionen hardant styrelsesammanträde, samtsom

delta överläggningarna.i

13 §11 §
till förvärvTillstånd skallTillstånd skall till förvärv gesges

det kani 12det kani 10 omsom avsessom avses om
korn-förvärvaren inteförvärvaren kom-inte antas attantas att

bankensmotverkasundmotverka att attatt ut- mermer en
påverksamhet rörelse drivsveckling bankens sätt ärett somav

ochkap. §§förenligt med 2 1-4förvärvaren övrigtoch iävenom
förvärvaren i övrigtväsentligtlämplig ärävenär utöva ettatt om

väsentligtlämpliginflytande ledningen utöva ettattöver av en
ledningeninflytandefårbank. Tillstånd inte över av enomges,
fårbank. Tillstånd inteharförvärvaren väsentlig måni ges, om

väsentlig mån harförvärvaren iåsidosatt skyldigheter i när-
i närings-åsidosatt skyldigheterandraingsverksamhet eller i

eko-andraverksamhet eller iellerekonomiska angelägenheter
ellerangelägenheternomiskaskyldig till allvarliggjort sig

till allvarligskyldigsiggjortbrottslighet.
brottslighet.

banken ochförbindelser mellanskulle leda tillförvärvetOm nära
hindrarförbindelsema inteendastskall tillståndnågon omgesannan,

effektiv tillsyn banken.en av
förvärvtid vilkenviss inomfår föreskrivaFinansinspektionen etten

skall genomföras.
dennaärende enligtbeslutskall meddela iFinansinspektionen ett

gjordes.tillståndansökanmånader från detparagraf inom atttre om

14 §§12
DenDen att avyttra ettettatt avyttra avsersomsom avser

eller såinnehavkvalificerateller såkvalificerat innehav enen
kvalificerat inne-delkvalificerat inne-del ettstorettstor avav

därigenomhav innehavetdärigenomhav innehavet attatt
någonunderstigakommerkommer understiga någon attatt avav

skallde i § angivnaskall 12de i angivna gränserna10 § gränserna
FinansinspektionenunderrättaFinansinspektionenunderrätta

detta.detta. omom

§1513 §
bankaktiebolag ellerellerbankaktiebolag NärNär ettett
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medlemsbank får kännedom medlemsbank får kännedomen en
aktier eller aktier eller andelarandelar i iatt attom om

banken blivit föremål för blivit föremål förbankenett ett
sådant förvärv sådant förvärvi 10 § i 12 §som avses som avses
eller för sådan eller för sådan avyttringavyttringen som en som

i 12 skall banken i skall banken14snarast snarastavses avses
anmäla förvärvet eller anmäla förvärvet elleravytt- avytt-
ringen till till Finansinspektionen.Finansinspektionen. ringen

fall får känne-När bankaktiebolag eller medlemsbank iett annaten
dom den har förbindelser med någon skall bankennäraattom annan,

anmäla det till Finansinspektionen.snarast
bankaktiebolag eller medlemsbank skall årligen till Finansin-Ett en

spektionen anmäla de har kvalificerat innehavpå ägare ettnamnen som
aktier eller andelar banken storleken på innehaven.i samtav

14 § §1 7
kvalifi-Om den har kvalifi- den harOm ettettsom som

innehav aktier ellerinnehav aktier ellercerat cerat an-avav an-
motverkar eller kandelar eller kan delar antasutövar antas

bankenskomma motverkainflytande kommasittutövaatt att att
rörelse drivspå motverkar på ärsättsätt ettett somsom en

fårkap. §§,sund utveckling verksamheten förenligt med 1-42av
Finansinspektionen beslutabanken, får Finansinspektioneni att

får före-denne vid intebesluta denne vid stämman stämmanatt
eller andelarfår eller träda fler aktierinte företräda fler aktier än

innehavandelar än motsvarar ettmotsvarar ett somsomsom
innehav kvalificerat. kvalificerat. Detsammainte inte ärärsom

innehavaresådan gäller, sådan iDetsamma gäller, om en om en
har åsidosatt skyl-innehavare väsentlig mån har väsentlig måni
näringsverksamhetåsidosatt skyldigheter i digheter i
ekonomiskanäringsverksamhet eller andra eller i andrai ange-

skyldigekonomiska angelägenheter eller lägenheter eller gjort sig
brottslighet.gjort skyldig till allvarlig till allvarligsig

brottslighet.
kvalifi-kvalifi- den harOm den har Omett ettsomsom

innehav innehav aktier elleraktier ellercerat cerat an-av an- av
ansökadelar har underlåtit ansöka delar har underlåtit attatt

tillstånd tillstånd till förvärvtill förvärvett ettom som om som
får inspektioneni får inspektionen i 1210avses avses

besluta viddenne vid besluta dennestämman stämmanattatt
inte får företräda aktierna eller får företräda aktierna ellerinte
andelama andelama till den del detill den del de om-om-
fattas tillstånd.krav på tillstånd. fattas krav påettettav av
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Om någon i strid med beslut inspektionen har kvalificeratett ettav
innehav aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktiernaav
eller andelama vid till den del innehavet står strid med be-istämman
slutet.

Finansinspektionen får förelägga förstai stycketägareen som avses
så del aktierna eller andelama innehavet därefteratt avyttra stor attav

inte kvalificerat. En i andra eller tredje stycket fårär ägare som avses
föreläggas så del aktierna eller andelama inneha-att avyttra stor attav

inte står i strid med inspektionens beslut.vet
Aktier omfattas för- Aktier omfattas för-som av som av

bud eller föreläggande enligt bud eller föreläggande enligt
denna paragraf skall inte med- denna paragraf skall inte med-
räknas det fordras samtycke räknas det fordras samtyckenär när

till viss del akti- till del akti-vissägare ägareav en av av en av
bolaget föri beslut bolaget föri beslutatt ett att etterna erna

skall bli giltigt eller befogen- skall bli giltigt eller befogen-en en
het skall få gällerDetta het skall gällerDettautövas. utövas.
dock förvaltareinte har dock inte förvaltare harom en om en
förordnats enligt förordnats enligt14 18a

14 § 18 §a
Om det finns särskilda skäl, Om det finns särskilda skäl,

får Finansinspektionen fårbegära Finansinspektionen begära
tingsrätten förordnar tingsrätten förordnaratt atten en

lämplig förvaltare lämplig förvaltareatt attperson som person som
företräda sådana företrädaaktier eller sådana aktier eller
andelar enligt får andelar får14 § inte enligt 17 § intesom som
företrädas företrädasSådan Sådanägaren. ägaren.av an-an- av
sökan sökan dentingsrätten i den tingsrätten iprövas prövasav av

där har hemvist, där har hemvist,sitt sittort ägaren ägarenort
eller inte har hemvist eller har hemvistinteägaren ägarenom om
i Stockholms StockholmsSverige, tings- i Sverige, tings-av av
rätt. rätt.

förvaltare har till skälig för och utlägg.En ersättning arbete Er-rätt
skallsättningen betalas till aktierna eller andelama och skallägarenav

på begäran forskotteras banken. den betalningsskyldigeOm inteav
godtar förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen tingsrätten.av

14b§ 19§
bankOm har förbindelser med någon och det hindrarnäraen annan

effektiv tillsyn banken, får Finansinspektionen förelägga inneha-en av
aktier eller andelar medför förbindelsema är näraatt attvare av som

så del aktiema eller andelama längre fallet.så inteavyttra ärstor attav
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Finansinspektionen får Finansinspektionen får ävenäven
besluta den eller de besluta den eller deatt attsom om- som om-
fattas beslut enligt första fattas beslut enligt förstaett ettav av
stycket företrädainte får företräda stycket fårinte
aktierna eller andelama videller andelama vid aktierna

fallfall skall så skallI så Istämman. stämman.
bestämmelserna tillämpas.bestämmelserna i 18 §i 14 §a
tillämpas.

IngripandenIngripanden bankermot

20 §
driverbankOm inte sinen

rörelse enligt bankrörelselagen,
författningar särskiltandra som

banker, bankens stad-reglerar
eller instruktionerinternagar

banklag-har grund isinsom
Finansinspek-stiftningen skall

utfärdationen ingripa attgenom
åtgärdföreläggande vidtaatt

förbjuda verk-tid,vissinom
meddelaställighet beslut ellerav

anmärkning.
allvar-överträdelsenOm är

skall Finansinspektionenlig in-
återkalla bank-gripa attgenom

till-oktroj eller, det äromens
meddela Frå-räckligt, varning.
återkallelse oktrojavgor om

och meddelande varning prö-av
Finansinspektionen.vas av

Ärenden principiellär avsom
särskild viktbetydelse eller av

dock Re-regeringen.prövas av
sker eftergeringens prövning

anmälan inspektionen.av
överträdelsenOm ringaär

bankeneller ursäktlig eller om
rättelse får inspektionenvidtar

underlåta ingripa.att
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isårskilda fallIngripanden

21 §
skallFinansinspektionen
eller,banks oktrojåterkalla en

meddelatillräckligt,det ärom
ingårnågon ivarning somom

dessstyrelse ellerbankens är
verkställande direktör inte upp-

9 kap.fyller de krav iangessom
och fjärdetredje stycket 3§3

§denna lag, kap. 3stycket 2
sparbankslagenfjärde stycket 2

kap. §eller 21987:619 2
femte stycketochfjärde stycket 3

medlems-1995:1570lagen om
banker.

kravenåsidosättandetOm av
skallallvarligtmindreär

meddelaFinansinspektionen an-
märkning.

lydelseFöreslagenenligtLydelse prop.
1997/98-186

§2216 §
skall åt-Finansinspektionenskalloktrojsvensk banksEn

oktrojerkalla banksåterkallas Finansinspektionen omenav
om

tid ellerföreskrivenför registrering inomanmältsinte harbanken
har vunnitbeslutavslagitsavskrivits elleranmälan har ett somgenom

laga kraft,
årbanken inte inomårbanken inom ettinte ett

harbeviljadesoktrojfrån detbeviljades harfrån oktrojdet
bankrörelse,drivabörjatbankrörelse, ellerbörjat driva

dessförinnan förklaratbanken
avstå från oktrojen,sig

förklaratharbanken sig
avstå från oktrojen,

helahar överlåtitbankenöverlåtit helabanken har
rörelse, ellersinsin rörelse,

banken underbanken under samman-ensamman-en
månadertidhängandemånaderhängande tid sexavsexav
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inte drivit bankrörelse. drivitinte bankrörelse.
banken över-attgenom

träda bestämmelseen som avses
15 § eller påi visatsättannat

olämpligsig sådanutövaatt
verksamhet oktrojensom avser,

bankens kapitalbas under-
det beloppstiger minsta som

krävs enligt kap. andra2 9 §
stycket och bristen harinte
täckts månader från detinom tre

den blev känd för banken,att
banken fullgjortinte sina

skyldigheter enligt lagen
1995:1571 insättnings-om

och vidtagit rättelsegaranti inte
år från detinom inspek-ett att

har förelagt bankentionen att
fullgöra skyldigheter medsina
förklaring bankens oktrojatt

kan komma återkal-attannars
las, eller

någon ingår bankensisom
styrelse eller dess verkstäl-är
lande direktör eller dennes
ställföreträdare uppjjzller deinte
krav kap. §9 3isom anges
tredje stycket fjärdeoch3
stycket denna, kap. tredje2 3 §
stycket sparbankslagen2
1987:619 eller kap.2 2 §

fjärde stycket och femte3 stycket
lagen 1995:1570 medlems-om
banker.

Om det tillräckligt får, de fall första1i iär som avses
fall första stycket stycket och får inspektionen4 2 5i isom anges
och meddelas stället stället för återkalla oktrojen,varning i att
för oktrojen återkallas. det tillräckligt, meddelaäratt om

varning.
Frågor återkallelseom av

oktroj och meddelande av var-
Finansinspek-ning prövas av

Ärendentionen. prin-ärsom av
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cipiell betydelse eller särskildav
vikt dock regeringen.prövas av

efterskerRegeringens prövning
anmälan inspektionen.av

förstafallI isom avses
medgestycket får inspektionen6

förlängd tid för täckande av
bristen, det finns särskildaom
skäl. fall förstaI isom avses

återkallasfår oktrojen8stycet
bara Finansinspektionenom

påförst beslutat anmärka attatt
ingår styrelsen ochipersonen

han eller hon, sedan in-aven
högstspektionen bestämd tid om

månader gått, fortfarandetre
finns kvar styrelsen.i

fåroktrojen återkallasOm
den myndighet beslutatsom om
återkallelse bestämma hur av-

skall ske.vecklingen rörelsenav
återkallelse fårbeslutEtt om

förenas förbud fortsättamed att
verksamheten.

23 §
återkallas fårOm oktrojen

beslutatmyndighetden omsom
huråterkallelse bestämma av-

ske.rörelsen skallvecklingen av
återkallelse fårbeslutEtt om

fortsättamed förbudförenas att
rörelsen.

§24I 7 §
FinansinspektionenFinansinspektionen HarHar av enenav

behörig myndighet ibehörig myndighet i annatettett annat
land underrättatsland underrättats inom EESinom EES omom

före-före- svensk banksvensk bank överträttatt överträtt att enen
landet gällerskrifter detskrifter det landet gäller ii somsom

för banken, får de i 20-23för banken, får de ochi 15 16
åtgärderna vidtasangivnaangivna åtgärderna vidtas motmot

omständighetomständighet banken, någonbanken, någon omom
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motsvarande vad där motsvarande vad därsägs sägssom som
föreligger. Inspektionen skall föreligger. skallInspektionen
underrätta den behöriga underrätta den behörigamyn- myn-
digheten i det andra landet digheten det andra landetiom om
vilka åtgärder vidtas. vilka åtgärder vidtas.som som

örseningsavgiftF

§25
underlåterbankEn iattsom

tid lämna de upplysningar som
föreskrivits med stöd § skall5av
påföras förseningsavgift meden

Är underlåtenheten100 000 kr.
ursäktlig eller får avgiftenringa

till lägre belopp ellerbestämmas
efterges. Avgiften tillfaller sta-
ten.

Beslut förseningsavgiftom
Finansinspektionen.fattas av

Lydelse enligt Föreslagen lydelseprop.
99 7/98:1 I 86

18 § 26 §
bankföretag, bankföretag,Om Om ärärett ett somsom

land utanförhemmahörande land utanför hemmahörande ii ettett
bankrörelse frånEES, driver bankrörelse från driverEES,

filial här filial landet skalli landet och därvid här i 20 § äga
överträder tillämpning för verksamhetenbestämmelseen som

på här landet.15 § elleri isättannatavses
olämpligtvisar sig utövaatt

bankverlcsamhet, får filialtill-
ståndet återkallas eller, det ärom
tillräckligt, meddelas.varning

Frågor återkallelse ñlialtillstånd och meddelande varningom av av
ÄrendenFinansinspektionen. principiell betydelseprövas ärav som av

eller särskild vikt dock Regeringens prövningregeringen.prövasav av
sker efter anmälan inspektionen.av

ñlialtillståndEtt skall också återkallas om
insättningar filialen omfattas harhos utländsk garanti som enav en-
högsta ersättningsnivå överstiger den gäller enligt lagensom som
1995: 1571 ellerinsättningsgaranti,om
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ellerflera slag insättningar,ersättningen avser av-
i den lagen.vadbetalas till andra insättare än som anges-

följd be-garanti tillfilialen omfattashosinsättningar ettOm avav
tillstånd tillochinsättningsgarantilagenandra stycketslut enligt §3 om

fårbeslut, in-sådantmeddelatsskulle hafilialetablering inte utan ett
lagenenligtskyldigheterfullgör sinabankföretaget intespektionen, om

medrättelsevidtabankföretagetföreläggainsättningsgaranti, attom
bankföretagetskall återkallas. Harfilialtillståndetförklaring att annars

tillståndet åter-fårföreläggandet,frånrättelse årvidtagit inominte ett
delar.tillämpligastycket igäller andraprövningkallas. Vid sådanen

återkallasñlialtillståndetOmåterkallasñlialtillståndetOm
delar.tillämpligagäller § i23femte ochgäller 16 § sjätte

tillämpliga delar.styckena i
land därdettillsynsmyndigheten iskall underrättaInspektionen

med stödhar vidtagitsåtgärderbankföretaget har sitt säte avsomom
paragraf.denna

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

27 §19 §
bankföretag,Om ärbankföretag,Om ettärett somsom

landhemmahörande ilandhemmahörande i ett annatannatett
verksamhetdriverinom EES,verksamhetdriverinom EES,

ellerfrån filiallandethär ifilial ellerhär landet fråni ge-ge-
tillhandahållandedirekttillhandahållandedirekt avnomavnom

driverdärvidochöverträder tjänster inteoch därvidtjänster en
de bestäm-rörelse enligt15 §bestämmelse siniavsessom

får20melser ihareller på visat sigsättannat som avses
föreläggaFinansinspektionenverk-sådanolämpligt utövaatt

rättelse.bankföretagetFinansinspektionen görasamhet, får att
bankföretagetförelägga göraatt

rättelse.
inspektionenföreläggandet, skallföljerbankföretaget inteOm

hemland.företagetsmyndighet iunderrätta behörig
bankföretagetförbjudainspektionensker, fårrättelse ändå inteOm

skall in-meddelasförbudlandet.här i Innanåtagandengöraatt nya
hemland. Ibankföretagetsmyndighet iunderrätta behörigspektionen
föregåendeförbudmeddelainspektionenfall fårbrådskande utan

sådå underrättasskallhemlandsmyndigheten. Dennatillunderrättelse
det kan ske.snart

§2921 §
bankrörelsedriverOm någonbanlcrörelsedrivernågonOm
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berättigadutan tillatt det, berättigad tillutan det,vara att vara
skall Finansinspektionen före- skall Finansinspektionen före-
lägga honom upphöra med lägga denneatt fortsättningsvisatt
verksamheten. bedrivainte rörelsen.

Är Ärdet osäkert verksam- det osäkert rörelsenom om
heten omfattar inlåning, får in- bankrörelse, fårutgör inspek-
spektionen förelägga den tionen förelägga den driversom som
driver verksamheten lämna rörelsenatt lämna de upplys-att
de upplysningar verksam- ningar rörelsen behövsom om som
heten behövs för bedöma för bedömaatt fallet.såsom att ärom

så fallet.ärom
frågaI utländska företag får föreläggande enligt dennaettom para-

graf riktas såväl företaget denmot här landeti verksam förärsom som
företagets räkning.

Lydelse enligt Föreslagen lydelseprop.
1997/98: 186

Överklagande

24 § 32 §
Finansinspektionens beslut Finansinspektionens beslut

enligt 6 § och 21 § andra stycket enligt § och7 29 andra§ stycket
får inte överklagas. Detsamma får inte överklagas. Detsamma
gäller inspektionens beslut gäller inspektionens beslutatt att
överlämna ärende till överlämnaett ärende tillettrege- rege-
ringen för prövning. ringen för prövning.

Inspektionens beslut enligt 1 Inspektionens beslut enligt 1
kap. 4 och 6 §§, fjärde7 § kap. och4 6 §§, fjärde7 §
stycket och b7 § andra stycket, stycket och b7 § andra stycket,
2 kap. 5-6 §§, 16-18 detta§§ kap.2 5-6 §§, 20-24 §§ ocha a
kapitel frågai återkallelse 26 § detta kapitel frågaiom av om
oktroj och filialtillstånd 9 återkallelse oktrojsamt och filial-av
kap. 23 och 28 får tillståndöver- 9 kap. 23 och 28samt
klagas hos kammarrätten. Det- får överklagas hos kammar-

gäller inspektionens be- Detsammarätten. gällersamma inspek-
slut enligt 2 kap. 3 kap.7 5 tionens beslut enligt 2 kap. 3 7
och 8 §§, kap.8 6 § sparbanks- kap. och5 8 §§, 8 kap. 6 § spar-
lagen 1987:619 kap.2 bankslagensamt 1987:619 2samt
2§, 10 kap. 5 och 8 lagen kap. 2 kap.10 5 och 8 la-
1995: 1570 medlemsbank- 1995:1570 medlems-om gen om

banker.er.
Andra beslut inspektionen meddelar enligt denna lag,som spar-
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hos länsrätten.bankslagen överklagasfårmedlemsbankeroch lagen om
stycket 5första§i 20ärendenbeslut idock integällerDetta avsessom

1986:223.förvaltningslagen
läns-överklagande till kammarrättenvidPrövningstillstånd krävs av

avgörande.rättens
föreläggandeförbud,beslutfår bestämmaInspektionen att ett om

omedelbart.skall gällaåterkallelseeller

lydelseFöreslagenenligtLydelse prop.
1997/98:186

9 kap.

§3
bolagsordning prövasstadfästelseochoktrojAnsökan avavom

ellerÄrenden betydelseprincipiellFinansinspektionen. är avavsom
regeringen.docksärskild vikt prövas av

bolagsordningstadfästelseansökanbehandlingenVid avomenav
aktiebo-lag,dennamedbolagsordningen överenstämmerprövas att

vilkenoch iförfattningaroch andra1975:1385 samtlagslagen om
omfatt-tillmed hänsynbehövsbestämmelsersärskildautsträckning

verksamhet.bolagetsochningen arten av
beviljas,okrojochstadfästasskallBolagsordningen om

kanrörelsenplaneradedenkanrörelsenplaneradeden
pådrivaskomma ettkraven attuppfylla antaskomma attantas

kap.med 2förenligtärbankverksamhet, sättsundpå somen
§§,1-4

dendet kan attantasdendet kan somattantas som
kvalificerathakommerkvalificerat ettatthakommer ettatt

kommerintebolagetinnehav imotverkarbolaget inteinnehav i
rörelsebolagetsmotverkaverksam- attutveckling attsund aven

förenligtpå ärdrivs sättövrigtioch ettheten bolaget även somi
ioch§§kap. 1-4 ävenmed 2väsentligtlämplig utöva ettär att

lämplig utöva ettövrigt attärledningeninflytande över enav
led-inflytandeväsentligt överbank, och

ochbank,ningen enav
verkställandeellerstyrelsebolagetsingå iden varaavsessom

erfarenhetochinsikttillräckligharställföreträdareeller dennesdirektör
förlämpligövrigtiochbank ärävenledningendelta i enför att enav

uppgift.sådan
detbeviljas,och oktroj intestadfästasfår inteBolagsordningen om

skyl-sinaåsidosattharutsträckningväsentliginågonkan attantas som
angelägenheterekonomiskaandraeller inäringsverksamhetidigheter
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eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet kommer ha kvalifi-att ett
innehav banken.icerat

Om bolaget kommer ha förbindelser med någonatt nära fårannan,
bolagsordningen stadfåstas och oktroj beviljas endast förbindel-om

inte hindrar effektiv tillsyn banken.serna en av
Om bolagsordningen ändras skall ändringen stadfästas.även Därvid ,lgäller första-tredje styckena tillämpligai delar.
Oktroj får påinte denvägras

grunden det behövs nå-inteatt
ytterligare bank.gon

Denna lag träder i kraft den januaril 2001.
Om det i lag eller författning hänvisas till bestäm-en annan en

melse har bestämmelse i denna lagersatts tillämpas isom genom en
stället den bestämmelsen.nya

Har bank före lagens ikraftträdande förvärvat egendom underen
sådana förhållanden i den äldre kap.2 8 gäller§ alltjämtsom anges
bestämmelserna i detta lagnims femte stycke avyttring sådanom av
egendom för det fall egendomen enligt den kap.2 6 § inte be-att nya
hövs för bedriva tillåten verksamhet.att

frågaI avtal i 2 kap. 17 § i dess lydelsenämns ochom som nya
har ingåtts före lagens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.som

En ansökan tillstånd till förvärv deni kap.7om som avses nya
bedöms12 § enligt äldre bestämmelser ansökan har kommit in tillom

Finansinspektionen före lagens ikraftträdande.
En fråga ingripande med stöd kap.7 bank ellermot ettom av en

utländskt bankföretag bedöms enligt äldre bestämmelser deom om-
ständigheter föranleder frågan ingripande hänför sig till tidensom om
före lagens ikraftträdande. Detta gäller inte tillämpning deom en av

bestämmelserna dettai kapitel skulle leda till mindreett strängtnya
ingripande.

En ansökan oktroj har kommit till Finansinspektionenom som
före lagens ikraftträdande bedöms enligt äldre bestämmelser. Det-

gäller dels svenskt bankaktiebolags ansökan tillståndettsamma attom
inrätta filial i land utanför delsEES, ansökanett utländsktetten av
bankföretag hemmahörande i land utanför EES tillstånd drivaett attom
bankrörelse från filial här landet.i

De oktrojer och stadfästelser bolagsordningar gäller vidav som
ikraftträdandet skall fortsätta gälla.att
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tillFörslag2

1992:1610i lagenändringLag omom

ñnansieringsverksamhet

finansie-1992:1610lagenfrågaiföreskrivsHärigenom omom
ringsverksamhet

kap.5och 108kap. samtoch 4 3kap. 3dels 1att ,
gälla,upphöraskall16 § att

och 4-5kap. 1-2nuvarande 1Förerubrikernadels närmastatt
upphävas,skall§och kap. 1§ 5nuvarande kap. 13samt

nuvarande 1kap. 8betecknasskall 1kap. 1 §nuvarande 1dels att
beteck-skallkap. §nuvarande 52kap. 7skall betecknas 1kap. §5

8kap.betecknas 2skall§kap. 6nuvarande 2kap.2 7 nuvar-nas
nuvarande 2kap. 5betecknas 2skallstycketförstakap. §ande 2 7

§nuvarande kap. 72kap. 92betecknasskallstycketandrakap. §7
skall§kap. 7anuvarande 26kap.betecknas 2skallstyckettredje
kap.2betecknasskallbkap. §nuvarande 72kap. 10betecknas 2

nuvarande 2kap. 12betecknas 2skallkap. 8 §nuvarande 211
skall be-§kap. 10nuvarande 2kap. 13betecknas 2skallkap. 9 §

kap. 15betecknas 2skall§kap. 11nuvarande 2kap. 14tecknas 2
kap. 12nuvarande 2kap. 162skall betecknas12 §nuvarande kap.2

betecknasskallb §kap. 12nuvarande 2kap. 17betecknas 2skall§a
19kap.betecknas 2skallkap. 13 §nuvarande 2kap. 182 nuvar-

skall§kap. 3nuvarande 3kap. 6betecknas 3skallande kap. 2 §3
kap. 8betecknas 3skall§kap. 4nuvarande 3betecknas kap. 73
kap. 9nuvarande 3kap. 93skall betecknaskap. §nuvarande 63

§kap. 7nuvarande 3kap. 8betecknas 3skallkap. 9 §nuvarande 3
kap.betecknas 3skall§nuvarande kap. 14kap. 10betecknas 3skall
kap.nuvarande 5kap. 6betecknas 5skallkap. 2 §nuvarande 514

betecknas 5skall§kap. 4nuvarande 5kap. 5betecknas 5skall§3
nuvarande 5kap. 9betecknasskall 5§nuvarande kap. 45kap. 3 a

beteck-skallkap. 6 §nuvarande 5kap. 7betecknas 5skallkap. §5
10kap.betecknas 5skallkap. §nuvarande 5 78kap. nuvar-5nas

skallkap. 9 §nuvarande 5kap. 33betecknasskall 5kap. 8 §ande 5
kap. 12betecknas 5skallkap. 10 §nuvarande 5kap. 11betecknas 5

12 §kap.nuvarande 5betecknas 13skallkap. 11 §nuvarande 5
betecknas 5skall§kap. 13nuvarande 5kap. 14betecknas 5skall

nuvarande16kap.betecknasskall 514 §nuvarande kap.5kap. 15
skall15 §kap.nuvarande 5kap. 17betecknas 5skallkap. 14 §5 a
kap.betecknas 5skall§kap. 15nuvarande 5kap. 18betecknas 5 a
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19 nuvarande 5 kap. 15 b § skall betecknas kap.5 20 nuvarande 5
kap. 17 skall§ betecknas kap.5 23 nuvarande kap.5 18 § skall be-
tecknas kap.5 25 nuvarande kap.5 19 § skall betecknas kap.5 27
nuvarande kap.5 20 skall§ betecknas kap.5 28 nuvarande kap.5 21

skall§ betecknas kap.5 29 nuvarande kap.5 22 skall§ betecknas 5
kap. 30 nuvarande kap.5 23 skall§ betecknas 5 kap. 31 § samt att
nuvarande kap.5 24 skall§ betecknas kap.5 32

dels i kap2 3 § ordet ñnansieringsverksamhetatt skall bytas ut mot
ordet ñnansieringsrörelse,

dels rubriken föreatt kap.närmast 2 8 § skall lyda Revisorer,nya
rubriken förenärmast kap.5 9 § skall lyda "Upprättandenya sär-av
skild balansrälcning rubriken föresamt att närmast kap.5 33 §nya
skall lyda Särskilda bestämmelser",

dels 1 kap. 2 denatt kap.1 8 2 kap. l och 4 §§, de 2nya nya
kap. 12 och 15 §§, de 3 kap. 6-9 och 13 §§, kap.5 1 de 5nya nya
kap. 5-8, 12, 14-16, 18-20, 23, 25-31 §§, 6 kap. 1-2 samt att
rubriken före kap.närmast 5 21 skall§ ha följande lydelse,nya

dels rubriken till lagenatt och första kapitlet skall ha följande
lydelse,

dels rubrikernaatt förenärmast nuvarande 2 kap. 11-13
skall föresättas denärmast kap.2 12,13,15-16 respektive 19 §§,nya
rubrikerna förenärmast nuvarande kap.5 11, 16, 19, 22-24 skall
sättas före denärmast kap.5 11, 13, 21, 27, 30-32 §§,nya

dels det lageni skall införasatt 20 paragrafer, kap.l och1 3-nya
6 §§, 3 kap. 1-5 och 10-13 §§, kap.5 21-22, 24 och 26 samt

förenärmast 3 kap. 4 och 12 §§, kap.5 8 och 26nya nya
rubriker följande lydelse.nya av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Lag ñnansieringsverksamhet Lag ñnansieringsrärelseom om

1 kap. Inledande bestämmelser 1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §
Med finansieringsrörelse av-

dennai lag rörelse vilkenises
ingår näringsverksamhet som
har till ändamål till allmän-att
heten lämna kredit eller ställa

för kredit ellergaranti finansi-i
eringssyfte förvärva fordringar
eller upplåta lös egendom till
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nyttjande.

2 §
medfår,Finansieringsrörelsefår,Finansieringsverksamhet

§§i 3-5undantagdeiundantagmed de angessomangessom
drivasoch 14 §§,kap. 132§§,och 109 samtkap.23 § samt

Finans-tillståndefterendasttillståndefterendastdrivas avav
inspektionen.Finansinspektionen.

föreningarekonomiskaochaktiebolagsvenskatillTillstånd kan ges
kreditinstitut.utländskatillsamt

gäl-Sverigefilial iverksamhetkreditinstitutsutländskaFör genom
lagenövrigtoch idelartillämpligalag ii dennabestämmelsernaler

filialerutländska1601992: m.m.om

§3
ñnansie-drivaTillstånd att

förbehövs interingsrörelse
myndig-kommunalellerstatlig
banker,svenskahellerhet. Inte

värdepap-försäkringsföretag,
skeppshypo-Svenskapersbolag,
pantbankerellertekskassan

dennaenligttillståndbehöver
finansierings-bedrivaförlag att

tillåtetdetmånden ärrörelse, i
tillämpligademfördenenligt

lagstiftningen.särskilda

§4
fin-förTillstånd krävs inte
medanståndformiansiering av
ellerköpeskillingbetalning av

medsambandfinansiering i av-
lednågotisättning somvarorav

före-säljsellerframställs ettav
medsamband tjänstereller itag

Det-företaget.säljs avsom
före-gäller annatettomsamma

ochfinansieringenstår förtag
ingårföretag idetta samma

ellerkoncern i grupp avsamma
ekonomiskmedföretag nära

förstadetgemenskap i men-som
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nämnda företaget.ingen

5 §
Tillstånd krävs för fin-inte

ansieringsrörelse tillgång-om
hänförliga till finansie-arna

ringsverksamheten enligt fast-
ställd balansräkning for det sen-

präkenskapsåret uppgår tillaste ;
mindre 250 miljoner kronor.än

Tillstånd krävs heller förinte
finansieringsrörelse drivssom

företag skulder till all-av vars
mänheten uppgår tillinte änmer
250 miljoner kronor vadutöver

enligt lagen 1994:2004som
kapitaltäckning och storaom

förexponeringar kreditinstitut
och värdepappersbolag definie-

kapitalbas.ras som
Första och andra styckena är

tillämpligainte det rörelseniom
ingår mottagande åter-av
betalningspliktiga medel från
allmänheten.

6§

detOm finns näraett sam-
band mellan två eller flera före-

skall vid tillämpning 1tag, av
och företagens5 §§ samlade
ställning beaktas.

Nära samband skall anses
föreligga företagen ingår iom

koncern eller eljest har,en gen-
ägande, avtal eller dylikt,om

sådan samhörighet den eko-att
nomiska utvecklingen för ägaren
eller eller flera företagenett av

väsentligen beroendeär ut-av
vecklingen eller flerai deett av
andra företagen.
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8§1 §
meddennaI lag avses

finansieringsverksamhet:
tillnäringsverksamhet harsom

kredit, ställaändamål lämnaatt
förmedla kre-för kredit,garanti

eller med-dit till konsumenter
verka till finansiering attgenom

ellerförvärva fordringar upp-
nyttjande,tilllåta lös egendom

kreditmarknadstáretag:kreditmarknadstáretag: ettett
elleraktiebolagsvenskaktiebolag ellersvenskt enen

föreningekonomisksvenskekonomisk föreningsvensk somsom
lagenligt dennafått tillståndharlagtillstånd enligt dennahar fått

ñnansieringsrörelse,drivafinansieringsverksam-driva attatt
het

kreditmarknadsbolag:kreditmarknadsbolag: ett2a. ett
kreditmarknadsföretag ärkreditmarknadsföretag är somsom
aktiebolag,aktiebolag,

kreditmarknadstdrening:kreditmarknadstárening:2b.
lcreditmarknadsföretag ärlcreditmarknadsföretag är ettett somsom

förening,ekonomiskekonomisk förening,
di-innehav:kvalificeratdi-innehav: ettkvalificerat ett

ägande iellor indirektrekt ettindirekt ägande irekt eller ett
innehavetföretag,innehavetföretag, represen-omrepresen-om

ellertioellertio procentterarprocent avterar meravmer
samtligaellerkapitalet röstersamtligaellerkapitalet röster avav

möjliggöreller ettmöjliggöreller ett annarsannars
led-inflytandeväsentligt överled-inflytandeväsentligt över

företaget,ningenföretaget,ningen avav
avdelningskontorül:avdelningskontorfilial: ettett

förvaltning;självständigmedförvaltning;självständigmed omom
etablerar sigföretagutländsktetablerar sigutländskt företag ettett

§§,kap. 12-14enligt 2Sverigeikap. 8-10 §§,enligt 2i Sverige
etableringenskalletableringenskall anses som ensom enanses

drift-flerafilial,endadrift-flerafilial, ävenenda även omom
ställen inrättas,ställen inrättas,

institut ikreditinstitut:iinstitut ettkreditinstitut: ett
frånverksamhet ingårfråningår attverksamhet att varsvars

medel ochallmänheten lånamedel och attlånaallmänheten att
räkning,förbevilja krediterräkning,krediter förbevilja egenegen

före-finansiellt institut:före-finansiellt ettinstitut: ett
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kreditinstitutintetag är 1 kap.som i 1tag § 6men som avses
huvudsakliga verksamhet lagen 1994:2004vars kapital-om

består förvärvai aktier elleratt täckning och exponeringarstora
andelar eller driva valuta- för kreditinstitutatt och värdepap-
handel eller värdepappersrör- persbolag,
else eller utföra eller fleraatt en

de verksamheter iav som anges
3 kap. 1 § andra stycket 2-11,

12:9: Europeiska ekono- §5; Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet. miska samarbetsområdet.

Ett kreditmarknadsföretag och företag skall haett annat näraanses
förbindelser, om

det företaget direkt eller indirekt dotterföretag 20ena ägergenom
eller kapitalet ellerprocent disponerar 20 elleröver imer av procent mer

samtliga i det andra företaget,röster iav
det företaget direkt eller indirekt moderföretag tillutgör detena

andra eller det finns likartad förbindelse mellan företagen, el-en annan
ler

båda företagen dotterföretag till ellerär har likartad förbindelseen
med eller juridiska eller står i motsvarande för-en ettsamma person
hållande till och fysiskaen samma person.

Nära förbindelser föreligger mellan fysiskäven och etten person
kreditmarknadsföretag, den fysiskaom personen

äger 20 kapitaletän eller disponerarprocentmer över änav mer
20 samtliga kreditmarknadsföretaget,iprocent röster ellerav

på har sådant inflytandesätt kreditmarknadsföretagetannat över
ställningatt den moderföretagmotsvarar har i för-personens ettsom

hållande till dotterföretag eller det finnsett likartad förbindelseen annan
mellan honom och kreditmarknadsföretaget.

2 kap.

1§
Tillstånd driva finansie- Tillståndatt driva finansie-att

ringsverksamhet för svenskt ringsrörelse förett svenskt ak-ett
aktiebolag eller svensk eko- tiebolag eller svensk ekono-en en
nomisk förening får meddelas misk förening fár meddelas en-
endast dastom om

bolagsordningen eller stadgarna inte strider denna lag ellermot
någon författning,annan

den planerade rörelsen kan den planerade rörelsen kan
komma uppjjzllaantas kravenatt komma drivas påantas att ett

på sund verksamhet, förenligtsätt medär 3 kap.en som
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1-3 §§.
dedet kandedet kan attantasattantas somsom

kvalificeratkommerkvalificeratkommer äga ettattägaatt ett
kommerföretaget inteinnehav ikommerinnehav företaget intei

företagetsmotverkautveckling rör-sundmotverka att attatt en
för-påelse drivsoch ärföretaget sättverksamheten i ett somav

§§med kap. 1-3enligt 3lämpliga samti övrigt är att ut-även
lämpligai övrigt ut-inflytande attväsentligt ärävenöveröva ett
inflytandeväsentligtlqeditmarlcnads- överledningen öva ettettav

kreditmarknads-ledningen ettföretag, av
företag,

di-verkställandestyrelse ochföretagetsingå ide varaavsessom
erfarenhetoch deninsikterhar deställföreträdarerektör eller dennes

kreditmarknads-ledningenideltardenkrävas ettmåste avsomavsom
uppgift, ochsådanförlämpligaoch i övrigtföretag även en

lag.dennaiövrigtvillkor iuppfyller deföretaget angessom
finansie-bedrivaTillståndfinansie-bedrivaTillstånd attatt

beviljas,ringsrörelse får intebeviljas,ringsverksamhet får inte om
inågondet kaninågon attdet kan antasatt somantas somom

åsidosatt sinaharväsentlig månåsidosatt sinaharväsentlig mån
näringsverksamhetskyldigheter inäringsverksamhetskyldigheter i

ekonomiskaandraeller iekonomiskaandraeller i an-
skyl-sigeller gjortgelägenhetersigeller gjortangelägenheter

brottslighetallvarligtilldigbrottslighetallvarligskyldig till
kvalificerathakommerkvalificeratha ettkommer attatt ett

företaget.innehav iföretaget.innehav i
fårnågonförbindelser medhaföretaget kommerOm näraatt annan,

till-effektivhindrarinteförbindelsernameddelas endasttillstånd enom
kreditmarlmadsföretaget.syn av

påTillstånd får inte vägras
behövsden detgrunden inteatt

något finansierings-ytterligare
företag.

4§
lcreditmarloiadsföretagEttkreditmarknadsföretagEtt

påbörjasverksamhetenskallpåbörjasverksamheten närskall när
kapitalbundethakapital egetbundetha etteget somett som

beslutförtidpunktenvidbeslutförvid tidpunkten omom
enligt §tillstånd 1 motsvararenligt 1 §tillstånd motsvarar

kap.I 5miljonerfemminstkap.Ifem miljoner 5minst euro.ecu.
1995:1559lagenoch 5§ 31995:1559 4och lagen4 § 3 5

kreditinsti-iårsredovisningkreditinsti-årsredovisning i omom
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och värdepappersbolag finnstut och värdepappersbolag finnstut
bestämmelser vad bestämmelser vadutgör utgörom som om som
bundet lkapital. bundet kapital.eget eget

Om nettovärdet tillgång- iav
den planerade verksam-iarna

heten uppgår till högst etthundra
miljoner kronor, få
Finansinspektionen medge att
företaget har lägre bundet eget
kapital förstaän isom anges
stycket, dock lägst motsvarande

miljon nettovärdetI skallen ecu. g
räknasinte värdet till-in iav

gångarna sådan finansierings-i
verksamhet kap.1isom anges
3 § första stycket.

Insatsema i kreditrnarknadsförening skall alltid fullgöras ien
pengar.

5 § §7
Ett kreditmarknadsföretag kreditrnarknadsföretagEtt

skall ha styrelse med minst skall ha styrelse med minsten en
fem ledamöter. skallFöretaget ledamöter. skall haFöretagettre
ha verkställande direktör. verkställande direktör.en en

För kreditmarknadsföretagvarje skall finnas huvudkontor iett
Sverige.

8 § 12 §
Tillstånd för utländskt Tillstånd för utländsktett ett

kreditinstitut driva ñnansie- kreditinstitut driva finansie-att att
ringsverksamhet från filial här i ringsrörelse från filial här i lan-
landet får meddelas endast det får meddelas endastom om

institutet deti land där det institutet i det land där det
har sitt hemlandet driver harsäte sitt hemlandet driversäte
fmansieringsverksamhet och där ñnansieringsrörelse och där står
står under tillsyn behörig under tillsyn behörigav av myn-
myndighet, och dighet,

verksamheten här i landet rörelsen här landeti kan
kan komma upp/ädla komma drivasantas påatt antas att ett
kraven på sund verksamhet. förenligt med kap.3sätt ären som

I -3 §§, och
hos filialeninsättningar

omfattas enligt la-garantinav
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1995:1571 insätt-omgen
utländskellerningsgaranti av en

omfattar insätt-garanti som
lagen2 §iningar omangessom

och harinsättningsgaranti en
ersättningsnivåhögsta intesom

beloppunderstiger motsvar-ett
detande 000 i20 innaneuro

fall harförekommande gjorts
självrisk medavdrag för en

enskildhögst 10 procent av en
garanterade insätt-insättares

ning.
jilialetableringTillstånd till

grundenfår på deninte vägras
ytterli-behövs någotdet inteatt

finansieringsföretag.gare

§1511 §
fårkreditmarknadsföretagkreditmarknadsföretag får EttEtt

tillstånd Finans-efterendastFinansinspek-tillståndefter avav
utlan-filial iinspektionen inrättautlandet.filial iinrättationen

tillstånd skall lämnasdet. Sådantlämnastillstånd skallSådant om
verksamhetenplaneradeden iplanerade rörelsen kanden antas om

dri-kommafilialen kanpåkomma uppjâzlla kraven attantasatt en
förenligtpå ärverksamhet. sättsund ett somvas

§§.med3 kap. 1-3
innehållatillstånd skallAnsökan om

uppgiftmedfilialverksamheten,den tilltänktaplan för omen
ochfilialens organisation,

ñlialensskallñlialen inrättasvilket landuppgift i samt omom
ledning.och ansvarigaadress

3 kap.

bestämmelserInledande

§1
kreditmarknadsföretagEtt

inrikt-rörelsensskall avpassa
till företag-omfattningochning

kapitalstyrka.ets
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2 §
kreditmarknadsföretagEtt

skall identifiera, och hamäta
kontroll de risker dessöver som
rörelse förknippad med.är

3 §
kreditmarknadsföretagsEtt

rörelse skall bedrivas och org-
på sådantaniseras sättett att

företagets ställning kan över-
blickas.

Allmänna bestämmelser

§4
kreditmarknadsföretagsEtt

rörelse får endast begränsadi
omfattning innefatta ickejinan-
siell verksamhet.

5 §
Ett kreditmarknadsföretag

får, med undantag för innehav
aktier eller andelar, endastav

inneha sådan egendom be-som
hövs för bedriva tillåtenatt
verksamhet.

2 § 6 §
Ett utländskt kreditinstitut Ett utländskt kreditinstitut

driver verksamhet med stöd driver rörelse med stöd 2som som av
kap.2 8 eller 9 får driva§ kap. eller12 får13 § endastav

sådan verksamhet driva verksamheti härsom anges som om-
1 § andra stycket den mån fattasi institutets verksamhets-av
verksamheten omfattas insti- tillstånd i hemlandet.av

verksamhetstillståndtutets i
hemlandet.

Ett utländskt företag Ett utländskt företagsom av- som av-
i kap.2 får10 § driva verk- i kap.2 får14 § endast drivases ses

samhet 1 § andrai verksamhet här tillåtenärsom anges som
stycket endast verksamheten enligt företagets stadgar ellerom
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endast denbolagsordning och istad-tillåten enligt företagetsär
utländska kre-eller deoch mån deteller bolagsordning en-gar

företagetditinstitutden det eller dedast i mån ägerut- som
skulle hamoderföretageller dessländska kreditinstitut ägersom

drivaförsta stycketenligtmoderföretagföretaget eller dess atträtt
verksamhet.sådanförstaskulle ha enligträtt

sådan verksam-stycket drivaatt
het.

lagenochkap. d 3I 1 3och lagenkap. d 3 §§I 1 3 ee
värdepappers-1991:981värdepappers-1991 :98 1 omom

bestämmelserfinnsrörelsefinns bestämmelserrörelse omom
i 1verksamhetverksamhet i l attatt avsessomavsessom

under vissalag§kap. 3lag under vissakap. §3 sammasamma
får bedrivasförutsättningarfår bedrivasförutsättningar avav

dri-kreditinstitututländskadri-kreditinstitututländska somsom
stöd 2medverksamhetmed stöd 2verksamhet avveravver

finansiella ins-ochkap. 13 §finansiella insti-ochkap. 9 § avav
driverdotterföretagochdriver titutdotterföretagochtut somsom

kap.stöd 2verksamhet medkap.med stöd 2verksamhet avav
1410

7§3 §
kreditrnarknadsföretagsEttkreditmarknadsföretagsEtt

skallstadgarbolagsordning ellerstadgar skallellerbolagsordning
uppgifterförutom deuppgifterdeförutom somange,somange,

aktiebolagslagenföreskrivs iaktiebo-kap.föreskrivs i 2 §4
lagenoch1975:1385och1975:1385 2lagslagen i
före-ekonomiska1987:6671987:667kap. lagen2 § omom

för rörelsenningar,underekonomiska föreningar, ramarna
föreskrifterinnefattande rör-upplän-långivning,vilka villkor

ingåendevillkoren förandeegendomoch förvärving avav
ochskuldsättningskall ske. engagemang,

egendom.förvärv av

8 §§4
eftereller,Regeringeneftereller,Regeringen rege-rege-

bemyndigande, Finans-ringensbemyndigande, Finans-ringens
meddelafårinspektionen när-får meddelainspektionen när-

kre-vadföreskriftervilkenföreskrifter ettommareommare
bolagsord-ditmarknadsföretagskreditmarknads-verksamhet ett

innehålla.skalleller stadgarvad dess ningfår bedriva ochföretag
skallbolagsordning eller stadgar

innehålla.
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6§ 9§
Ett kreditmarknadsföretags kreditmarknadsföretagEtt får

kvalificerade innehav aktier ha kvalificerat innehavinte ettav
eller andelar företag aktier elleri andelar,inte mot-som av som
driver finansiell verksamhet el- 15än procentsvarar mer av
ler försäkringsverksamhet får företagets kapitalbas enskilti ett
sammanlagt uppgå till högst företag, vilket kredit-inte är
60% företagets kapitalbas. eller finansielltinstitut institutav
Ett sådant innehav enskilt eller företag verksamheti ett ett vars
företag får uppgå till högst 15 % har direkt samband med kredit-

kapitalbasen. maknadsföretagets finansiellaav
verksamhet eller tjänsteravser
knutna till kreditmarknadsföre-

finansiella verksamhettagets
eller försäkringsföretag.ett

sammanlagdaFöretagets
kvalificerade innehav företagi

första stycket fårisom avses
uppgå till högst 60 procent av
kapitalbasen.

förstaBegränsningarna i
stycket gäller sådanainte inne-
hav 5isom avses

Om någon igränsernaav
denna paragraf efter förvärvett
kommer överskridas, skallatt
innehavet avvecklas i motsvar-
ande mån så det lämp-ärsnart
ligt.

10 §
Aktier eller andelar som

innehas tillfälligt vid medverkan
finansiell rekonstruktion elleri

ford-led skyddandeiettsom av
skall räknas kvali-interan som

ficerade innehav.

11 §
kreditmarknadsföretagEtt får

överskrida de 9 §i angivna
hela det beloppgränserna om

varmed det kvalificerade inne-
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gränstalenhavet överskrider
täcks företagets kapitalbasav
och avdrag för motsvarande del

beräk-kapitalbasen sker vidav
kapitaltäckningsgraden.ning av
båda deOm 9 § angivnai

överskrids skall detgränserna
belopp täckas företagets ka-av

depitalbas detär störstasom av
respektivetvå belopp varmed

avdragöverskridits ochgräns
kapital-för motsvarande del av

basen ske vid beräkning av
kapitaltäckningsgraden

12 §
kreditmarknadsföretagsEtt

skallbeslut engagemangom
på sådantdokumenteras sättett
för beslutet ochunderlagetatt

redovisas.beslutets tillkomst

§13
kankreditmarknadsbolagEtt

vad före-till skillnad från som
penninglån kap.skrivs 12 7iom

1975:1385aktiebolagslagen§
styrelseleda-penninglån tillge

verkställande direktör ochmot,
bolaget elleranställd iiannan

koncernbolag iannat samma
gift ellertill den ärsamt som

sambo med sådan person, omen
på villkordet sker somsamma

normaltkreditmarknadsbolaget
tillämpar.

Kapitaltäckning

kap.4 1 § 14 §
finns la-kapitaltäckning och exponeringar iBestämmelser storaom

för kre-1994:2004 kapitaltäckning och exponeringarstoragen om
ditinstitut och värdepappersbolag.

3 18-6265SOU1998160
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kreditmarknadsföretagsEtt kapitalbas får inte understiga det belopp
enligt kap.2 4 § krävdes verksamheten påbörjades.närsom

Ett kreditmarknadsföretag
med stöd kap.2 §4som av

andra stycket fått Finansinspek-
medgivandetionens näratt

verksamheten påbörjades ha ett
lägre bundet kapital äneget
motsvarande fem miljoner ecu,
skall nettovärdet till-om av
gångarna företagets verksam-i
het därefter etthundraöverstiger
miljoner kronor ha kapitalbasen

femminstmotsvararsom
miljoner beräknat efter denecu,
kurs gällde vid tidpunktensom
för beslut tillstånd enligt 2om
kap. 1

5 kap.

Inledande bestämmelser

1 §
Ett kreditmarknadsföretag Finansinspektionen har till-

står under tillsyn kreditmarknadsföretag.Finans- överav syn
inspektionen. Kreditmarknads-

företag skall lämna inspektionen
de upplysningar verk-sinom
samhet och därmed samman-
hängande omständigheter som
inspektionen begär.

Inspektionen får genomföra
undersökning hos kredit-ett
marknadsföretag inspek-när

det nödvändigt.tionen anser
Inspektionen skall föra förteckning lceditmarknadsföretag-överen

en.

2 §
Finansinspektionen har till-

finansieringsrörelseöver attsyn
drivs enligt denna lag, andra
författningar särskilt regler-som
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kreditmarknadsföretag samtar
företagets bolagsordning eller
stadgar.

§ 3 §4
skallskall vid FinansinspektionenFinansinspektionen

verka för sund utvecklingtillsyn kreditmarknads-sin över aven
företagen till sund finansieringssektorn.ut-att ense

verksamhetenveckling av
främjas.

och undersökningUpplysningar

m. m.

§4
kreditmarknadsföretagEtt

Finansinspektionenskall lämna
verk-de upplysningar sinom

därmedsamhet och samman-
omständigheterhängande som

inspektionen begär.
genomförafårInspektionen

kredit-undersökning hos ett
inspek-marknadsföretag när

nödvändigt.dettionen anser

5§3§
andra företagkoncern skallkreditmarlqiadsföretag ingår iOm ett en

Finansinspektionens tillsyn,koncernen, omfattasi de inteäven avom
verksamhet och därmedinspektionen de upplysningar sinlämna om

förbehöver sinomständigheter inspektionensammanhängande som
kreditmarknadsföretaget.tillsyn över

kreditmarknadsjöretag fårEtt
koncernbidrag endast efterge

medgivande Finansinspek-av
tionen.

öreskriftsräF

6§2§
efterefter Regeringen eller,eller,Regeringen rege-rege-

bemyndigande, Finans-ringens bemyndigande, Finans- ringens
före-inspektionen får meddelainspektionen får meddela före-

skrifter vilka upplysningarskrifter omom
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kreditmarknadsföretagupplysningarvilka ettett somsom
till inspektionen.lämnaskall skalllcreditmarknadsföretag

lämna till inspektionen,
brottsförebyggande åtgär-

kreditmarknadsföre-hosder ett
ochtag, om

förvaring och inventering
kre-värdehandlingar hos ettav

ditmarknadsföretag.

Förordnande revisorav

7§5§
revisorermed övrigarevisorfår förordnaFinansinspektionen atten

fårInspektionenkreditmarknadsföretag. närdelta i revisionen ettav
revisor.förordnande ochsådnatåterkallahelst utseett en nysom

till arvodeharRevisornskäligt rätttillharRevisorn rätt
kreditmark-arbeteför sittkredit-för sitt arbetearvode avav

storlekArvodetsnadsföretaget.Arvodetsmarknadsföretaget.
inspektionen.bestämsinspektionen.storlek bestäms avav

för-revisorförinstruktionutfärdaskallFinansinspektionen somen
inspektionen.ordnats av

ochstyrelseSammankallande av
bolagsstämma

§86§
fårFinansinspektionenfår,Finansinspektionen när sam-

kredit-istyrelsenmankalla ettnödvändigt,det samman-anses
styrelsenmarknadsföretag. Omkreditmark-kalla styrelsen i ett

begär-eftersigharintestyrelsen inte rättatnadsföretag. Om en
kallainspektionenfrånbegäran attefterhar sigrättat omanen

inspektio-fårtilltillkallainspektionen stämma,från extraattom
kallelse.utfärda sådaninspektionenfårstämma,extra ennen

inspektionenförFöreträdarekallelse.utfärda sådanen
vidochvidfårför inspektionen stämmaFöreträdare närvara

styrelsesammanträdesådantoch vidvidfår ettstämmanärvara
harinspektionenstyrelsesammanträdesådantett samman-som
överläggning-delta ikallatharinspektionen samtsamman-som

överläggning-kallat delta isamt arna.
arna.
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10 12 §§
skall,FinansinspektionenFinansinspektionen skall,

utländsktutländskt med avseende påmed avseende på ettett
utländsktkreditinstitut ochkreditinstitut och utländskt

dotterföre-finansiellt ochfinansiellt dotterföre- institutinstitut och
stöd kap.med 2 13med stöd kap. 92 tagtag som avsom av

finansierings-eller § drivereller driver finansierings- 1410 §
från filial ellerrörelserörelse från filial eller genomgenom

tillhandahållande tjäns-direktdirekt tillhandahållande tjäns- avav
uppgifterlämna deuppgifter i Sverige,i Sverige, lämna deter ter

före-myndighettill behörig ibehörig myndighet före-till i
dennahemlanddennahemland tagetstagets somsom

till-behöver för sintill- myndighetmyndighet behöver för sin
företaget.företaget. överöver synsyn

§1412 §
till förvärvTillstånd skallförvärvTillstånd skall till gesges

det kankan i 13deti 11 omsom avsessom avses om
kom-förvärvaren inteförvärvaren inte kom- antas attantas att

lcreditmark-motverkasundmotverka att attatt ut- mermer en
pådrivsnadsföretagets rörelsekreditmarknadsföre-veckling av

förenligt med 3för-verksamhet och sätt ärtagets ettom som
förvärvarenochkap. §§lämplig 1-3i övrigt ärvärvaren även om

lämpligi övrigtväsentligt inflytande utövaäven är attutövaatt ett
inflytandeväsentligtfö-ledningen sådant överettöver ettav

företag.sådantledningenTillstånd får inte ettretag. avges, om
för-fårTillstånd inteförvärvaren väsentlig hari mån ges, om
harväsentlig måniskyldigheter närings-åsidosatt i värvaren

skyldigheter i närings-åsidosattandra eko-verksamhet eller i
ekono-andraeller verksamhet eller iangelägenheternomiska

ellerangelägenheter gjortallvarlig miskaskyldig tillgjort sig
allvarligskyldig tillsigbrottslighet.

brottslighet.
företaget ochförbindelser mellantillförvärvet skulle ledaOm nära

hindrarförbindelsema inteendastskall tillståndnågon enomannan ges
kreditmarknadsföretaget.effektiv tillsyn av

vilken förvärvettidfår föreskriva viss inomFinansinspektionen en
skall genomföras.

månadermeddela beslut i ärendet inomFinansinspektionen skall tre
från ansökan tillstånd gjordes.det att om

§13 § 15
DenDen avyttra ettattavyttra ettatt som avsersom avser
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kvalificerat innehav kvalificerateller så innehav eller såen en
del kvalificerat inne- del kvalificerat inne-stor ett stor ettav av

hav innehavet därigenom hav innehavet därigenomatt att
kommer understiga någon kommer understiga någonatt attav av
de i 11 § angivna skall de angivna skalli 13 §gränserna gränserna
underrätta Finansinspektionen underrätta Finansinspektionen

detta. detta.om om

14 § §16
kreditmarknadsföre-kreditmarknadsföre-När Närett ett

får kännedom aktier får kännedom aktiertag attatt tagom om
eller andelar företaget blivit eller andelar företaget bliviti i
föremål förvärvför förvärv föremål för sådantsådantett ett

eller för så-i § eller för så- i 13 §11som avses en som avses en
dan iavyttring i dan avyttring 1513 avsessom avses som
skall företaget anmäla skall företaget anmälasnarastsnarast
förvärvet eller till förvärvet eller avyttringen tillavyttringen
Finansinspektionen. Finansinspektionen.

kreditmarknadsföre-kreditmarknadsföre-När När ettett
kännedomi fall får fall fårkännedom itag annat tag annat omom

förbindelserdet har förbindelser med det har mednäranäraatt att
företagetnågon skall företaget någon skallannan, sna-annan, sna-
tillanmäla det till anmäla det Finansin-Finansin-rast rast

spektionen. spektionen.
kreditmarknadsföretagkreditmarknadsföretagEtt Ett

till Finansinspek-skall årligen till Finansinspek- skall årligen
anmäla på detionen anmäla på de tionen namnennamnen

kvalificerathar kvalificerat harägare ägare ettett somsom
innehav aktier eller andelarinnehav aktier eller andelar i iav av

företaget storleken påstorleken företaget inne-på inne- samtsamt
haven. haven.

15 § 18 §
den har kvalifi-Om till kvalificerat Omägaren ettett som

innehav innehav aktier elleraktier eller andelar ceratav av an-
motverkar eller kaneller kan komma delarutövar att antasantas

inflytande motverka kredit-på kommasittutöva sättett att att
marknadsföretagets rörelsemotverkar sund utveck-som en

ling förenligtverksamheten kredit- drivs påi sätt ärettav som
marknadsföretaget, får med kap. får Finansin-Finansin- 3 1-3 §§,
spektionen vidbesluta vid spektionen beslutaägaren ägarenattatt

företräda flerinte får företräda fler inte fårstämman stämman
aktier andelareller andelar aktier ellerän än mot-mot-som som
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innehav innehav inteinte är ärett ettsvarar som svarar som
kvalificerat. kvalificerat. gäller,gäller,Detsamma Detsamma

sådan väsentlig sådan väsentligi iägare ägareom en om en
har skyldighetermån åsidosatt skyldigheter i mån har åsidosatt i

näringsverksamhet eller andra näringsverksamhet eller i andrai
ekonomiska angelägenheter eller ekonomiska angelägenheter eller

skyldig till allvarliggjort sig skyldig till allvarlig gjort sig
brottslighet. brottslighet.

kvalificerat kvalifi-Om till Om den harägaren ettett som
ellerinnehav aktier eller andelar innehav aktiercerat an-av av

underlåtit ansökahar underlåtit ansöka delar har attatt om
förvärvtillstånd till förvärv tillstånd till ettett somsom av- om

får inspektioneni får inspektionen be- i11 13avsesses
sluta besluta vidvid inte stämmanägaren stämman ägarenatt att

ellerfår får företräda aktiernaföreträda aktierna eller intean-
omfattas andelama till den del dedelama till den del de om-

tillstånd.fattas krav påkrav på tillstånd.ett ettav av
kvalificeratinspektionen harnågon i strid med beslutOm ettett av

aktiernafår innehavaren företrädainnehav aktier eller andelar, inteav
med be-del innehavet står i strideller andelama vid till denstämman

slutet.
första stycketförelägga iFinansinspektionen får ägareen som avses

därefteraktierna eller andelama innehavetså del attatt avyttra stor av
fåreller tredje stycketkvalificerat. i andrainte Enär ägare avsessom

aktierna eller andelama inne-föreläggas så del attstoratt avyttra av
inspektionens beslut.havet inte står i strid med

Aktier eller andelarAktier eller andelar som om-som om-
eller före-före- fattas förbudfattas förbud eller ettett avav

paragrafläggande enligt dennaparagrafläggande enligt denna
detskall medräknasmedräknas det inteskall inte närnär

tilltill fordras samtyckefordras samtycke ägareägare enavav en
eller ande-eller ande- viss del aktiernaViss aktiernadel avav

företaget för beslutlama för beslut lama iföretageti att ettatt ett
skall bli giltigt eller befogen-skall giltigt eller befogen-bli enen

såvida intehet få såvida het skallskall inte utövas,utövas,
förordnats enligtförvaltare har förordnats enligt förvaltare har

1915

15 19 §§a
finns särskilda skäl,Om det finns särskilda skäl, Om det

begärafår Finansinspektionen begära får Finansinspektionen
förordnarförordnartingsrätten tingsrättenatt att enen

förvaltarelämplig förvaltare lämplig attatt somperson som person
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aktier ellerföreträda sådanaföreträda aktier ellersådana

fårenligt 18 § intefår andelarandelar enligt § inte15 somsom
Sådanföreträdasföreträdas Sådan ägaren.ägaren. an-avan-av

i densökan tingsrätteni densökan tingsrätten prövasprövas avav
har sitt hemvist,därdär har hemvist,sitt ägarenägaren ortort

har hem-inteellereller har hem-inte ägarenägaren omom
Stockholmsvistet i Sverige,Stockholmsvistet i Sverige, avav

tingsrätt.tingsrätt.
för arbete och utlägg. Er-till skälig ersättningförvaltare harEn rätt

skallandelama ochaktierna ellertillskall betalassättningen ägarenav
betal-denkreditmarknadsföretaget. Ompå begäran förskotteras av

ersättningenanspråk, fastställsförvaltarensgodtarningsskyldige inte
tingsrätten.av

20 §b15 §
med någonförbindelserharkreditmarknadsföretagOm näraett

kreditmarknadsföretaget,effektiv tillsynoch hindrardet avenannan
andelarelleraktierförelägga innehavarefår Finansinspektionen somav

elleraktiernaså delmedför förbindelserna är nära avyttra storattatt av
fallet.andelama längreså inte äratt

fårFinansinspektionenfår ävenFinansinspektionen även
deden ellerbeslutabesluta den eller de attatt om-somsom om-

förstaenligtbeslutfattasförstafattas beslut enligt ettett avav
företräda aktier-fårstycket intefår företräda aktier-stycket inte

videller andelamavid stämman.eller andelama stämman. nana
bestämmelserna ifall skallsåbestämmelserna i Iså fall skallI

tillämpas.19 §tillämpas.15 §a

Ingrigandenkredit-lngriganden mot
marknadsföretag

§21
kreditmarknadsföre-Om ett

rörelse enligtdriver sinintetag
författningarlag, andradenna

kredit-särskilt reglerarsom
företagets bo-marknadsföretag,

skallstadgarlagsordning eller
Finansinspektionen ingripa gen-

föreläggandeutfärda attattom
tid, för-åtgärdvidta vissinom

beslutverkställighetbjuda av
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anmärkning.meddelaeller
allvar-överträdelsenOm är

Finansinspektionenskall in-lig
återkalla före-gripa attgenom

driva finansi-tillstånd atttagets
deteller,eringsrörelse ärom

meddelatillräckligt, varning.
överträdelsen ringaOm är

företagetellerursäktligeller om
inspektionenfårrättelse,vidtar

underlåta ingripa.att

fall,särskildaIngripanden i

m.m.

§22
åt-skallFinansinspektionen

kreditmarknadsföre-erkalla ett
finansi-drivatillstånd atttags

deteller,eringsrörelse ärom
meddelatillräckligt, varning om

företagetsingårnågon isom
verkställandeellerstyrelse är

ställföre-dennesdirektör eller
kravdeuppfyllerträdare inte

första§kap. 12iangessom
stycket

kravenåsidosättandetOm av
skallslagallvarligtmindreär av

meddelaFinansinspektionen
anmärkning.

§231 7 §
skall åt-Finansinspektionenfinansi-drivatillståndEtt att

kreditmarknadsföre-erkallahar läm-eringsverksamhet ettsom
frian-drivatillståndkreditmarknadsföretag atttagsnats ett

sieringsrörelseskall återkallas omom
årinte inomföretagetår ettinomföretaget inte ett

tillstånd harbeviljandeeftertillstånd harbeviljandeefter avav
rörelsesådandrivabörjatrörelsedriva sådanbörjat somsom

tillståndetfire-ellertillståndet avser,omavser,
förklaratdessförinnan sigtaget

tillståndet,avstå från
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företaget har förklarat sig
avstå från tillståndet, eller

företaget under företaget underen sam- en sam-
manhängande tid måna- manhängande tid måna-av sex av sex
der inte drivit sådan rörelse der inte drivit sådan rörelsesom som
tillståndet tillståndetavser, avser.

företaget över-attgenom
träda bestämmelseen som avses

16 § elleri på visatsättannat
olämpligtsig sådanutövaatt

rörelse tillståndetsom avser,
företagets kapitalbas un-

derstiger det beloppminsta som
krävs enligt kap. § andra4 1
eller tredje stycket och bristen

har täcktsinte månaderinom tre
från det den blev känd föratt
företaget, eller

någon ingår företag-isom
styrelse eller verkställ-ärets

ande direktör eller dennes ställ-
företrädare uppfyller deinte
krav kap.2 1 §isom anges
första stycket

Om det tillräckligt får fallI förstaär in- isom avses
spektionen de fall stycket och får inspektioneni 1 3i isom anges
första stycket och2 3 stället för stället för återkalla tillstån-i att

återkalla tillståndet meddela det, det tillräckligt, med-att ärom
Ifall förstavarning. delai varning.som avses

stycket får inspektionen4 medge
förlängd tid för täckande av
bristen, det finns särskildaom
skäl. fallI förstaisom avses
stycket får5 tillstånd återkallas
bara Finansinspektionenom

först beslutat anmärka påatt att
ingår styrelsen elleripersonen

verkställande direktör ellerär
dennes ställföreträdare hanoch
eller hon, sedan inspek-en av

bestämd tid högsttionen treav
månader gått, fortfarande finns
kvar styrelsen elleri verk-är
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direktör eller dennesställande
ställföreträdare.

återkallas fårtillståndetOm
avveck-inspektionen besluta hur

verksamheten skall ske.lingen av
återkallelse fårbeslutEtt om

fortsättaförenas med förbud att
verksamheten.

§24
återkallas fårtillståndetOm

hurbeslutainspektionen av-
ske.skallvecklingen rörelsenav

fåråterkallelsebeslutEtt om
fortsättaförbudförenas med att

rörelsen.

§2518 §
FinansinspektionenHarFinansinspektionenHar av enav en

myndighet ibehörigbehörig myndighet i annatettannatett
underrättatsland EESinomunderrättatsland inom EES omom

kreditmarknadsföretagkreditmarknadsföretag att ettatt ett
i detföreskrifterdetföreskrifter i överträttöverträtt somsom

fårför företaget,landet gällerfårför företaget,landet gäller
de i 21-24 §§inspektionen vidtadeinspektionen vidta i 16-17

företa-åtgärdernaangivnaföreta-åtgärderna motangivna mot
omständighetnågonomständighetnågon get,get, omom

därmotsvarande vaddär sägsvadmotsvarande sägs somsom
skallInspektionenföreligger.skallInspektionenföreligger.

den behörigaunderrättaden behörigaunderrätta myn-myn-
landetdet andradigheten ilandetdet andradigheten i omom

vidtas.åtgärdervilkavidtas.åtgärdervilka somsom

örseningsavgiftF

26 §
kreditmarknadsföretagEtt

detid lämnaunderlåter iattsom
föreskrivitsupplysningar som

skall påförasmed stöd §6 enav
kr.med 000förseningsavgift 100

Är ursäktligunderlåtenheten
avgiften bestäm-fåreller ringa
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till lägre belopp eller efter-mas
Avgiften tillfaller staten.ges.

Beslut förseningsavgiftom
fattas Finansinspektionen.av

19 § 27 §
utländskt kreditinsti-Om utländskt kreditinsti- Omett ett
hemmahörandehemmahörande i iär ärtut, tut, ettettsom som

utanför driver verk-land utanför driver verk- land EES,EES,
skallsamhet från filial och samhet från filial i Sverigei Sverige

fördärvid tillämpning verk-överträder bestäm- 21 § ägaen
på samheten här landet.melse § eller16i isom avses

olämpligtvisat sigsättannat att
finansieringsverksamhet,utöva

får Finansinspektionen, återkalla
filialtillståndet deteller, ärom
tillräckligt, meddela varning.

ocksåfilialtillstånd skallEtt
återkallas om

filialenhosinsättningar om--
utländskfattas garantiav en

högstahar ersätt-som en
denningsnivå överstigersom

enligt lagengällersom
1995:1571 insättnings-om

ellergaranti,
fler slagersättningen avavser-

ellerinsättningar,
betalas till andra insättare än-

den lagen.isom anges
filialenhosOm insättningar

följdomfattas tillgaranti avav
andra stycketbeslut enligt §3ett

ochlagen insättningsgarantiom
tillstånd till jilialetablering inte

så-meddelatsskulle ha utan ett
får inspektionen,dant beslut, om

fullgörkreditinstitutet sinainte
lagenskyldigheter enligt in-om

förelägga in-sättningsgaranti,
medvidta rättelsestitutet att

jilialtillståndetförklaring att
skall återkallas. Har in-annars
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rättelsevidtagit inomintestitutet
fårföreläggandet,frånårett

tillstån-återkallainspektionen
det.

återkallasfilialtillståndetOmåterkallasfilialtillståndetOm
delar.tillämpligaigäller 24 §fjärdeochtredjegäller 17 §

delar.tillämpligastyckena i
land därdetitillsynsmyndighetenunderrättaskallInspektionen

stödmedvidtagitsharåtgärderhar sittlcreditinstitutet säte avsomom
paragraf.denna

28 §20 §
kreditinsti-utländsktOmkreditinsti-utländskt ettOm ett

hemmahörande i etthemmahörande i ärtut,ettärtut, somsom
driverochEESland inomdriverochEESland inom annatannat

fi-frånlandethär iverksamhetfi-landet frånverksamhet här i
tillhan-direktellerlialtillhan-direktlial eller genomgenom

ellertjänster,dahållandeellertjänster,dahållande omavomav
ellerinstitutfinansielltsådantellerfinansiellt institutsådant ettett
kap.i 2dotterföretagkap.i 2dotterföretag avsessomavsessom

rörelse enligtdriver sin14 §bestämmelse inteöverträder§10 en
bestämmelser idepåeller16 §i avsesannat somavsessom

Finansinspektionenfår21olämpligthar visat sig attsätt
företaget rätt-förelägga görafår attverksamhet,sådanutöva

else.föreläggaFinansinspektionen
rättelse.företaget göraatt

underrättainspektionenskallföreläggandet,följerföretaget inteOm
hemland.företagetsmyndighet ibehörig

företagetförbjudainspektionen attfårsker,ändå interättelseOm
inspek-skallmeddelasförbudlandet. Innanåtaganden här igöra nya

hemland. Iföretagetsimyndighetbehörigunderrättationen
föregåendeförbudmeddelaFinansinspektionen utanfall fårbrådskande

såunderrättasdåskallhemlandsmyndigheten. Dennatillunderrättelse
ske.kandetsnart

§2921 §
land inomhemmahörande i annatettkreditinstitut, ärOm ett som

direktellerfilialfrånlandethär iverksamhetoch driverEES genom
återkallatverksamhetstillståndfåtthar sitttjänster,tillhandahållande av

institutetförbjuda göraattFinansinspektionenskall genasthemlandet,i
åtaganden i Sverige.nya

skallFinansinspektionen äv-skallFinansinspektionen äv-
företagsådantförbjudaföretag ettsådantförbjuda ett enen
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i 2 kap. 10 § i kap.2 14 §göraatt att görasom avses som avses
åtaganden här landeti åtaganden här landetinya om nya om

utländskt kreditinstitut utländskt kreditinstitutäger ägersom som
företaget eller dess moderföretag företaget eller dess moderföretag
har fått sitt verksamhetstillstånd har fått sitt verksamhetstillstånd
återkallat. återkallat.

22 § 30 §
Om någon driver sådan verk- Om någon driver sådan rör-

samhet omfattas denna else omfattas denna lagsom av som av
lag berättigad till berättigad till det,utan att utan attvara vara
det, skall Finansinspektionen skall Finansinspektionen före-
förelägga honom upphöra lägga denne fortsättningsvisatt att
med verksamheten. Inspektionen bedriva rörelsen. Inspektio-inte
får besluta hur avvecklingen får besluta hur avvecklingenav nen
verksamheten skall ske. rörelsen skall ske.av

Är Ärdet osäkert lagen det osäkert lagenär ärom om
tillämplig på viss verksamhet, tillämplig fårpå viss rörelse,
får inspektionen förelägga den inspektionen förelägga den som

driver verksamheten driver rörelsen lämna deatt attsom
lämna de upplysningar verk- upplysningar rörelsenom om som
samheten behövs för behövs för bedöma såatt ärattsom om
bedöma så fallet. fallet.ärom

frågaI utländska företag får föreläggande enligt dennaettom para-
graf riktas såväl företaget den här i landet verksam förmot ärsom som
företagets räkning.

23 § 31 §
Kreditmarknadsföretag och Kreditmarknadsföretag och

utländskt kreditinstitut med filial utländskt kreditinstitut med filial
här i landet skall med årliga här i landet skall med årligaav- av-
gifter bekosta Finansinspektio- gifter bekosta Finansinspektio-

verksamhet enligt de verksamhet enligt denär- när-nens nens
föreskrifter regeringen föreskrifter regeringenmare som mare som

meddelar. Vad meddelar. Vadsagts sagtssom nu som nu
gäller också sådana företag gäller också sådana företagsom som

i 2 kap. 10 § och har kap.i 2 14 § och haravses som avses som
filial här i landet. filial här i landet.

6 kap.

1§
Finansinspektionens beslut Finansinspektionens beslut
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andra stycketenligt och 30 §andra 8 §och §enligt kap. § 2265
överklagas.får inteöverklagas.stycket får inte

inspektionenBeslutinspektionenBeslut somsom
kap. 2med stöd 1meddelarstöd kap. 2meddelar med 1 avav

§§och 21-25kap. 12 §2 3kap. 11,och § 5 samtkap. 3 82 samt
kapitel ifrågaoch detta27 §får överklagasoch 19 §§15, 17 om
tillstånd drivaåterkallelsehos kammarrätten. attav

och filial-jinansieringsrörelse
hosfår överklagastillstånd

kammarrätten.
fårlagenligt dennameddelar över-inspektionenAndra beslut som

tillöverklagandevidPrövningstillstånd krävshos länsrätten.klagas
avgörande.länsrättenskammarrätten av

föreläggandeförbud,beslutfår bestämmaInspektionen att ett om
omedelbart.skall gällaåterkallelseeller

2 §
kap. 2 §tillstånd enligt 1ärendeFinansinspektionen iOm ett om

tillinansökanfrån detmånaderbeslut inommeddelar attinte gavssex
förskälensökandenunderrättainspektionenskallinspektionen, om

kammarrättenförklaring attdärefter begärafårSökandendetta. av
meddelatharFinansinspektionen inteupprätthålls. Omonödigtärendet

skallförklaringsådanfrån det avgetts,månaderbeslut inom att ensex
avslagits.ansökan hardet attanses som

inteFinansinspektionenOminteFinansinspektionenOm
underrättelsevidarebefordrarunderrättelsevidarebefordrar enen

förstakap. 16 §i 2förstakap. 12 §i 2 avsessomavsessom
imyndighettill behörigstycketmyndighet ibehörigstycket till

frånmånaderutlandet inomfrånmånader treutlandet inom tre
underrättelsendet mottogsunderrättelsendet attmottogsatt

tidheller inomoch intetidheller inomoch inte sammasamma
fjärdeenligtbeslutmeddelarfjärdeenligtbeslutmeddelar

paragraf, skallstycketskallparagraf,stycket sammasamma
sökan-underrättainspektionensökan-underrättainspektionen
Sökan-detta.förskälendenSökan-detta.skälen förden omom
förkla-därefter begärafårdenförkla-den därefter begärafår
ärendetkammarrättenärendet ring attkammarrättenring att avav
under-upprätthålls. Omonödigtunder-upprätthålls. Omonödigt

vidarebefordratsharrättelse intevidarebefordratsharrättelse inte
detmånader fråninom attfrån detmånaderinom treatt entre en

skallförklaringsådanskall avgetts,sådan förklaring avgetts,
enligt 2beslutdetbeslut enligt 2det omanses somanses som om
medde-stycketfjärde§kap. 16medde-stycketkap. fjärde12 §
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lats. lats.

Denna lag träder krafti den l januari 2001.
Om det i lag eller författning hänvisas till bestäm-en annan en

melse har bestämmelse dennai lag tillämpas iersattssom genom en
stället den bestämmelsen.nya

3.En ansökan tillstånd driva finansieringsrörelse harattom som
kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande enligt äldre
bestämmelser. Detsamma gäller dels kreditmarknadsföretags ansök-ett

tillstånd inrätta filial i land utanför EES, dels ansökanatt ettan om en
utländskt kreditinstitut hemmahörande i land utanförett EESettav om

tillstånd driva finansieringsrörelse från filial här i landet.att
Tillstånd driva finansieringsverksamhet gäller vid ikraft-att som

trädandet skall därefter gälla tillstånd driva finansieringsrörelse.attsom
Detta gäller dock inte sådant tillstånd näringsverksamhetsom avser

icke tillståndspliktig fmansieringsrörelse.utgörsom
Om bolagsordning efter lagens ikraftträdande strider demoten

bestämmelserna i 3 kap. skall7 § styrelsen till den första ordinarienya
bolagsstämman lägga fram förslag sådan ändring bolagsord-om av
ningen den med bestämmelsen.att stämmer överens

En ansökan tillstånd till förvärv deni kap.5om som avses nya
13 § bedöms enligt äldre bestämmelser ansökan kommithar tillinom
Finansinspektionen före lagens ikraftträdande.

frågaEn ingripande med stöd 5 kap. kreditmark-mot ettom av
nadsföretag eller utländskt kreditinstitut bedöms enligt äldre be-ett
stämmelser de omständigheter föranleder frågan ingrip-om som om
ande hänför tillsig tiden före lagens ikraftträdande. gällerDetta inte om

tillämpning de bestämmelserna i detta kapitel skulle leda tillen av nya
mindre ingripande.ett strängt

Beslut har meddelats före lagens ikraftträdande överklagassom
enligt äldre bestämmelser.
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tillFörslag3

1995:1570i lagenändringLag omom
medlemsbanker

lagenkap. 6 §kap. § 8kap. 2 4 lföreskrivs 2Härigenom samtatt
lydelse.följandemedlemsbanker skall ha1995: 1570 om

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

2 kap.

2 §
stad-Till ansökanstadfástas.skallMedlemsbankens stadgar om

fogas.verksamhetenplan förfästelse skall en
Finansin-stadgarstadfästelseoktroj ochAnsökan prövas avavom

Ärenden särskildellerprincipiell betydelsespektionen. är avavsom
dock regeringen.vikt prövas av

stadgarstadfástelseansökan prövasVid behandlingen avomav en
bankrörelselagenmed denna lag,dels stadgarna överensstämmeratt

det be-vad måndels och iförfattningar1987:617 och andra samt om
ochomfattningentillmed hänsynbestämmelserhövs särskilda arten av

verksamhet.medlemsbankens
beviljas,stadfástas och oktrojskallStadgama om

kanrörelsenplaneradedenkanplanerade rörelsenden
pådrivaskommauppjjølla kravenkomma att ettantasantas att

kap.med 2förenligtpå bankverksamhet,sund ärsätt somen
bankrörelselagen,§§1-4

dekandetde attdet kan antasattantas somsom
kvali-sådantkommerkvali-sådantkommer äga ettattägaatt ett

bankeninnehav ificeratbankenficerat innehav i somsom
bankrörelse-kap. § 2i 1 4stycketförsta 2avsesi kap. 3 §l avses

motverkakommerlagen intekommerbankrörelselagen inte att
pårörelse drivsbankenssund utvecklingmotverka ettattatt en

kap.med 2förenligtbanken ochverksamheten ärsätti somav
ochbankrörelselagen§§1-4lämpligaövrigtiäven är att ut-

lämpligaövrigtiväsentligt inflytande är attävenöveröva ett
inflytandeväsentligtbank, ochledningen utöva ettenav

ochbank,ledningenöver av en
och deninsikterhar destyrelsebankensde ingå isom avses

bankledningendeltar ikrävas denerfarenhet måste av ensomavsom
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och i övrigt lämpliga föräven sådan uppgift.är en
Stadgama får inte stadfastas Stadgama får inte stadfästas

och oktroj beviljas,inte det och oktroj inte beviljas, detom om
kan någon i kan någonantas iatt väs- antas att väs-som som
entlig mån har åsidosatt sina entlig mån har åsidosatt sina
skyldigheter i näringsverksam- skyldigheter i näringsverksam-
het eller i andra ekonomiska het eller i andra ekonomiskaan- an-
gelägenheter eller gjort sig skyl- gelägenheter eller gjort sig skyl-
dig till allvarlig brottslighet dig till allvarlig brottslighet
kommer ha sådant innehav kommer ha sådant innehavatt ett att ett

bolageti i kap.1 3 § i bolaget i kap.l §4som avses som avses
första stycket bankrörelse-2 bankrörelselagen.2
lagen.

Om banken kommer ha Om banken kommer haatt att
sådana förbindelser sådana förbindelsernära närasom som

i kap.1 3 § andra och i kap. andra ochl 4 §avses avses
tredje styckena bankrörelselagen tredje styckena bankrörelselagen
med någon får stadgarna med någon får stadgarnaannan, annan,
stadfästas och oktroj beviljas stadfästas och oktroj beviljas
endast förbindelserna inte endast förbindelserna inteom om
hindrar effektiv tillsyn hindrar effektiv tillsynen av en av
banken. banken.

stadgarnaOm ändras skall
ändringen stadfästas. Där-även

vid gäller andra-fjärde styckena i
tillämpliga delar.

Oktroj får på deninte vägras
grunden det behövs nå-inteatt

ytterligare bank.gon

4 kap.

1§
En medlem har avgått medlemEn har avgåttsom ur som ur
medlemsbank har medlemsbank harrätt rättatt att uten sex en

månader efter avgången få sina inbetalda ellerut genom
sina inbetalda eller insatsemission tillgodofördagenom
insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Beloppet får
medlemsinsatser. Beloppet får dock hansinte överstiga andel i
dock inte hansöverstiga andel i förhållande till medlem-övriga
förhållande till övriga bankens kapitalmar av egna
medlemmar bankens enligt den balansräkningav egna som
kapital enligt den balansräkning hänför försig till tiden
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beräkningenVidavgången.fortill tidenhänför sig avsom
skallkapitalbankensberäkningenVidavgången. manegnaav

fondenreservfonden,frånbortseskallkapitalbankens manegna
vinster,orealiseradeförreservfonden, fondenfrånbortse

ochuppslqivningsfondenorealiserade vinster,för
fårBankenförlagsinsatsema.ochuppskrivningsfonden

inbetaldamedlemsbetalaförlagsinsatsema. Ett insats- ut en
insatsemissionellerbetalas endastfårbelopp närut genom

medlemsinsatsertillgodofördatillmed hänsynkan skedet
eftermånadertidigastkapital-bestämmelserna sexom

fårUtbetalningavgång.dennes1994:2004lagentäckning i om
kvartalgångendastskeochkapitaltäckning stora perenexpon-

tillstånd frånefterochochkreditinstitutföreringar
Inspektio-Finansinspektionen.vårdepappersföretag.

tillståndskall inteomgenen
fullgöraförmågabankens att

förpliktelser äventyrassina ge-
utbetalningen.nom

med-övrigapåhar vidare sättavgångne rättDen att somsamma
vinstutdelning.beslutadandelfå sinlemmar ut av

frånmånaderlikvidation inommedlemsbanken iTrädet av-sex
banken iförsättabesluttidmeddelas inom attellergången omsamma
bedömasmedlemsinsatserfåden avgångnesskallkonkurs, rätt utatt

bankens tillgångar.skifteför reglernagrundernaenligt avom
stad-ibegränsaskantredje styckenaförstaenligtmedlemsEn rätt -

tredje§kap. 15i 7fallsådanaigäller dock inteDetta avsessomgarna.
stycket.andrakap. §eller 3stycket 10

8 kap.

6§
skallreservfondenTillskallreservfondenTill av-av-

denminst tio procenttjugofem sättasminst procent avsättas av
medlemsbankensdel netto-medlemsbankensdelden avav

förgår åtinteför åretgår åt vinstför intenettovinst året somsom
förlust.balanseradtäckabalanserad för-täckaför attatt enen

reservfondentillVid avsättningtillavsättninglust. Vid reserv-
räknasnettovinstenskall tillnettovinstenskall tillfonden

Uppgårgottgörelser.gottgörelser. Upp-räknas ävenäven
till minst trettioreservfondenreservfonden till minst tiogår

insatskapitalbankensbe-utlåningbankens procentprocent avav
tillavsättningsådanbehövertillavsättningsådanhöver

dettaireservfonddettaireservfond avsessomavsessom
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stycke inte ske. stycke ske.inte
Till reservfonden skall vidare det beloppavsättas som

medlem vid avgång medlemsbanken fårinte tillbaka sinaur av
insatser,

förlagsandelsinnehavare inte får vid inlösen förlagsinsats,ut av en
enligt stadgarna skall till reservfonden,avsättas
enligt beslut föreningsstämman i övrigt skall föras frånöverav

det balansräkningeni redovisade fria kapitalet till reservfonden.egna
Reservfonden får enligt beslut föreningsstämman nedsättasav

endast för täcka sådan förlust enligt den fastställda balansräkningenatt
inte kan täckas fritt kapital.egetsom av

Denna lag träder i kraft den l januari 2001.
En ansökan oktroj har kommit in till Finansinspektionenom som

före lagens ikraftträdande bedöms äldreenligt bestämmelser.
De oktrojer och stadfästelser reglementen gäller vidav som

ikraftträdandet skall fortsätta gälla.att
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tillFörslag4

1987:619sparbankslageniändringLag om

och 4kap 352 kap. 3föreskrivsHärigenom att spar-
lydelse.följandeskall ha1987:619bankslagen

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2 kap.

3 §
skallStiftama upprätta ettskallStiftama upprätta ett

stadfästas.skallreglementeunder-skallreglemente somsom
skalloktrojansökanTillstadfäst-förställas regeringen om

tilltänktaför denplanfogasskalloktrojTill ansökanelse. enom
verksamheten.tilltänktaför denplanfogas en

verksamheten.
Finans-reglementestadfästelse prövasochoktrojAnsökan avavom
särskildÄrenden betydelse ellerprincipiellinspektionen. är avavsom

regeringen.dockvikt prövas av
reglementestadfästelse prö-ansökanbehandlingenVid avomenav

bankrörelselagenlag,med dennareglementet överensstämmerattvas
särskildavad månoch iförfattningaroch andra1987:617 samt om

ochomfattningentillmed hänsyn artenbehövsbestämmelser av spar-
verksamhet.bankens

beviljas,oktrojochstadfästasskallReglementet
kanrörelsenplaneradedenrörelsen kanplaneradeden

pådrivaskomma ettuppfylla kraven attkomma antasattantas
med kap.förenligt 2bankverksamhet, ärsund sättpå somen

bankrörelselagen,§§1-4
och deninsikterdestyrelse harsparbankensiingåde2. som avses

ledningendeltar idenkrävasmåsteerfarenhet spar-enavsomavsom
uppgift.sådanförlämpligaövrigtoch ibank äräven en

gäl-Därvidstadfästas.ändringenskalländrasreglementet ävenOm
delar.tillämpligastyckena iandra-fjärdeler

på denfårOktroj inte vägras
nå-behövsdetgrunden inteatt

bankytterligaregon
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5 kap.

1§
Om det påkallat förär upprätthålla sparbanks verksamhet, fåratt en

sparbanksstämman besluta bilda garantifond bidragatt en genom av
huvudmän eller andra.

För bindande skall teckning bidragatt till garantifonden skevara av
på teckningslista. På denna skall skall utgå ochränta i såen anges om
fall hur den skall beräknas. Vidare skall avskrifter sparbankensav

balansräkning och revisorernassenaste yttrande denna fogas tillöver
teckningslistan.

Garantifonden får återbetalas Garantifonden får återbetalas
endast det kan ske med hän- endast utbetalningen inteom om

till bestämmelserna kapi- bankens förmågaäventyrarsyn attom
taltäckning lagen 1994:2004i fullgöra förpliktelser.sina I Öv-

kapitaltäcking och rigt skall beträffande återbetal-storaom ex-
för kreditinstitutponeringar och ningen gälla vad bestämtssom

värdepappersbolag. I övrigt vid garantifondens bildande.
skall beträffande återbetalning-

gälla vad bestämts viden som
garantifondens bildande.

3 §
Finns det i reglementet Finns det i reglementetett ett

förbehåll återbäring förbehåll återbäringom av om av
grundfonden eller del därav, får grundfonden eller del därav, får
sådan återbäring inte ske inte sådan återbäring inte ske inteom om
reservfonden uppgår till belopp reservfonden uppgår till belopp

tio gånger grund-motsvarar tio gånger grund-motsvararsom som
fonden. hellerInte får återbäring fonden. heller fårInte återbäring
ske, så länge garantifond, där ske, så länge garantifond, där
sådan bildats, inte återbetalats sådan bildats, inte återbetalats
eller sparbanken till följd eller återbäringen skulleom av om
återbäringen skulle kunnainte bankens förmågaäventyra att
uppfylla kravet på kapitaltäck- fullgöra förpliktelser.sina

enligt lagenning 1994:2004
kapitaltäckning och storaom

förexponeringar kreditinstitut
och värdepappersbolag.

4 §
Utfäst på grundfonden Utfästränta på grundfondenränta

eller garantifonden skall inte eller garantifonden skall inte
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dettatill följdbetalastill följd dettabetalas ut,ut, avomom av
skullerörelsenpå inteskulle vinstenrörelsen intevinsten på

grundfondentill fåräckatill grundfondenräcka attatt uppupp
till det i 2 §garantifondentill ellergarantifonden det i 2 §eller

beloppet.stycket angivnaförstabeloppet.första stycket angivna
skallgarantifondenpågarantifonden skall RäntanpåRäntan

heller betalasintebetalasinte heller ut,ut, genomomgenomom
sådan förlustutbetalningensådan förlustutbetalningen enen

rörelsen,påskulle uppkommarörelsen,skulle uppkomma på
bankensden skulleskulleSparbanken äventyrainte attatt upp-

för-fullgöraförmågakapitaltäckning sinapåJñølla kravet att
Grundfondsräntanpliktelser.1994:2004enligt lagen om

fall betalasskall inte i någotkapitaltäckning och utstora expon-
detta förlustföljdtillochför kreditinstituteringar avom

skulle uppkomma.Grund-värdepappersbolag.
fallskall i någotfondsräntan inte

följd dettatillbetalas ut avom
uppkomma.förlust skulle

januari 2001.kraft denlag träder i lDenna
Finansinspektionentillkommit inoktroj haransökanEn somom

bestämmelser.äldreenligtikraftträdande bedömsföre lagens
gäller vidreglementenstadfástelseroktrojer ochDe somav

gälla.ikraftträdandet skall fortsätta att
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5 Förslag till

ändringLag i lagen 1994:2004om om

kapitaltäckning och exponeringar förstora

kreditinstitut och värdepappersbolag

Härigenom föreskrivs kap.l 1 kap. och kap.5 l § 6 skall4 §att
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §
l § dennaI lag betyder

bank: bankaktiebolag, Sparbank och medlemsbank,
kreditmarknadsföretag: kreditmarknadsföretag:ett ett

svenskt aktiebolag eller svenskt aktiebolag elleren en
svensk ekonomisk förening svensk ekonomisk föreningsom som
har fått tillstånd driva finans- har fått tillstånd driva finans-att att
ieringsverksamhet enligt lagen ieringsrörelse enligt lagen
1992:1610 finansierings- 1992:1610 finansierings-om om
verksamhet kreditmarknads- rörelse kreditmarknadsbolag
bolag respektive kreditmark- respektive kreditmarknadsföre-
nadsförening, ning,

värdepappersbolag: svenskt aktiebolag har fått tillståndett attsom
driva värdepappersrörelse,

4. kreditinstitut: bank, kreditmarlcnadsföretag och Svenska Skepps-
hypotekskassan,

institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,
finansiellt institut: finansiellt institut:ett ett

svenskt eller utländskt företag svenskt eller utländskt företag
inte kreditinstitut, värde- inte lcreditinstitut,är värde-ärsom som

pappersbolag eller motsvarande pappersbolag eller motsvarande
utländskt företag och hu- utländskt företag och hu-vars vars
vudsakliga verksamhet vudsakliga verksamhetär att är att

förvärva aktier eller andelar, förvärva aktier eller andelar,- -
driva valutahandel, driva valutahandel,- -
driva värdepappersrörelse, driva värdepappersrörelse,ut- ut-- -

tillståndspliktigt tillståndspliktigtatt attan vara an vara
enligt kap.1 3 § lagen enligt kap.1 lagen3 §om om
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värdepappersrörelse, ellerellervärdepappersrörelse,
flera följ-ellerverk- drivadriva eller flera de avenaven --

verksamheterandekap.samheter 3 1isom anges
förmedla kredit,ochlämnalagenandra stycket 2-11§ a.om
form konsu-blandfinansieringsverk-samhet, iannat av

kreditmentkredit, itill-ståndspliktigt panträttmotutan att vara
och fordringar,fast egendom,lag, ienligt kap. 2 §1 samma

finansiering,medverka vid
förvärvabland attannat genom

upplåta lösfordringar och egen-
leasing,nyttjandetilldom

betalningar,förmedlac.
betalnings-tillhandahålla

medel,
garantiförbind-ikläda sige.

åtag-liknandeelser och göra
anden,

ekonomisk rådgiv-f lämna
ning,

värdepapper,förvara
förförvaringsinstitutvara

värdepappersfonder,
försäljningvidmedverka av

försäkringstjänster, samt
tillhandahålla inkasso-

tjänster.
finansiellt institutverksamhet:finansiellholdingföretag med ett

värdepappersbolagkreditinstitut,dotterföretaghar minst ärett somsom
i övrigtdotterföretagochutländskt företag ävenmotsvarandeeller vars

ellerföretagsådanahuvudsakligenuteslutande eller utgörs av
finansiella institut,

svenskt ellerverksamhet:blandadmed ut-holdingföretag ett
värdepappersbolag,kreditinstitut,moderföretag inteländskt ärsom

finansiell verk-medholdingföretagellerutländskt företagmotsvarande
kreditinstitut,dotterföretaghar minst ärsamhet, ett sommen som

utländskt företag,motsvarandevärdepappersbolag eller
huvud-utländskt företagsvenskt ellerföretag:anknutet ett vars

till-egendom,förvalta fastellerverksamhet består isakliga ägaatt
verksamhetliknandebedrivaellerdatatjänsterhandahålla somannan

värdepappersbolags ellerkreditinstituts,fleramed ellerhar samband ett
verksamhet,huvudsakligaföretagsmotsvarande utländska

eller%indirekt innehav 20direkt eller merägarintresse:10. ett av
företag.kapitalet iellerrösterna ettav
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5 kap.

1 §
Värdet instituts exponering kund ellerett gentemotav en en grupp
kunder med inbördes anknytning får inte överstiga 25 %av av

institutets kapitalbas.
Om kund eller kunder med inbördes anknytning ären en grupp av

moderföretag eller dotterföretag till ellerinstitut dotterföretag till mo-
derföretaget, får värdet exponeringen inte överstiga 20 %av av
institutets kapitalbas.

Om fallinstitutet i ett som av-
andra stycket banki ärses en

och moderfâiretaget inte är ett
försäkringsföretaginstitut, ett

eller motsvarande utländskt fö-
får värdetretag, av expone-

ringen 10 %inte överstiga av
bankens kapitalbas.

6 kap.

4§
Vad föreskrivs kap. Vad föreskrivs bank-i 2 isom som

15 § bankrörelselagen rörelselagen 1986:617a om en
1986:617 banks innehav banks innehav aktier ochom en an-av
och åtaganden företag skall delar skall tillämpas påi även en
tillämpas på finansiell finansiell företagsgruppsäven en sam-
företagsgrupps samlade innehav lade innehav, bank ingår iom en
och åtaganden, bank in- företagsgruppen.om en
går företagsgruppen.i

Vad föreskrivs i kap. Vad föreskrivs3 i 3 kap.som som
6§ lagen 1992:1610 lagen 1992:16108§om om
finansieringsverksamhet finansieringsrörelseett ettom om
kreditmarknadsföretags kvalifi- kreditmarknadsföretags kvalifi-
cerade innehav aktier eller cerade innehav aktier ellerav av
andelar företagi inte driver andelar företag driveri intesom som
finansiell verksamhet skall till- finansiell verksamhet skall till-

på finansiell före- finansiellpå före-ämpas även ämpas ävenen en
samlade kvalificer- kvalificer-samladetagsgrupps tagsgrupps

ade innehav, kreditins- ade innehav, kreditins-ett ettom om
titut inte bank ingår i titut inte bank ingår iär ärsom en som en
företagsgruppen. företagsgruppen.

Vad föreskrivs i 3 kap. § lagen 1991:981 värdepap-1som a om
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persrörelse värdepappersbolags kvalificerade aktierinnehavettom av
eller andelar företagi med verksamhet finansiell verksamhetänannan
skall tillämpas finansiell företagsgruppspå samlade kvalifice-även en
rade innehav, värdepappersbolag har tillstånd bedrivaett attom som
verksamhet kap. förstai 3 4 § stycket 4 och lag5som avses samma
ingår företagsgruppen.i

lag kraftDenna träder i den januari 2001.1
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6 Förslag till

informationsplikt avseendeLag om

återbetalningspliktiga medel

Härigenom föreskrivs följande.

1§

Erbjuder företagsig institut enligt lagen 1995: 571länett annat ett om
insättningsgaranti från allmänheten återbetalningspliktigaatt ta emot
medel tillgängliga för fordringsägaren med mindre årsär än ettsom
varsel, skall företaget informera fordran omfattasinte insätt-attom av
ningsgarantin.

Informationen skall lämnas såväl vid marknadsföring erbjudan-av
det innan avtalsförhållande avtalstiden framgåingås underett samtsom

kontoutdrag fordringsförhållandet.och liknande material rörav som

2§

Informationsplikten denna erbjudande förenligt lag gäller inte sådant
vilket skall prospekt enligt aktiebolagslagen 1975:1385,upprättas
försäkringsrörelselagen börs-1982:713, lagen 1992:543 ochom
clearingverksamhet eller handel med finansiellalagen 1991:980 om
instrument.

3§

Om företag åsidosätter inforrnationsplikten såvitt gälleri 1ett ett
erbjudande riktat till konsumenter, skall marknadsföringslagen
1995:450 tillämpas.

4§

Om företag åsidosätter infonnationsplikten gälleri såvitt1ett ett
erbjudande riktat enbart till andra konsumenter, får Finansinspektio-än

förelägga företaget fullgöra infonnationsplikten. Föreläggandetattnen
får förenas med vite.
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5§

överklagasföreläggande enligt får4 §Finansinspektionens beslut om
förvaltningsdomstol.hos allmän

till kammarrätten.vid överklagandePrövningstillstånd krävs
skall gällaföreläggandebeslutfårInspektionen bestämma att ett om

omedelbart.

kraft den januari 2001.lag träder i lDenna
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7 Förslag till

ändringLag i lagen 1995:1571om om
insättningsgaranti

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1995:1571 insättnings-om om
garanti

dels 2 och ll skall ha följande lydelse,att
dels det lageni skall införas paragrafer2 ll a-b ochatt §§nya en ny

rubrik före b följandell lydelse.närmast av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§2
Denna lag innehåller be- lagDenna innehåller be-

stämmelser förgaranti in- stämmelser garanti för in-om om
sättningar hos banker och vissa sättningar hos banker, kredit-
värdepapersföretag. marknadsföretag och vissa

värdepappersföretag.
Frågor handläggsgarantin Frågor handläggsgarantinom om
Insättningsgarantinämnden. Insättningsgarantinämnden.av av

2§
dennaI lag betyder denna lag betyderI

svensk bankinstitut: el- svensk bank,institut: etten en
ler utländskt bankföretag eller utländskt bankföretag, svensktett ett

svenskt värdepappersbolag kreditmarknadsföretag,ett ett
eller utländskt värdepappersföre- svenskt värdepappersbolag eller

har tillstånd utländskt värdepappersföretagtag att ta emot ettsom
kunders medel på konto, har tillstånd att ta emotsom

den har kundersinsättare: medel på konto,som en
insättning i institut, den harinsättare:ett som en

nominelltinsättning: be- insättning i institut,ett
stämda tillgodohavanden nominellt be-insättning:ärsom
tillgängliga för insättaren med stämda tillgodohavanden ärsom
kort varsel, tillgängliga för insättaren med

QS: Europeiska ekono- kort varsel,
miska samarbetsområdet. Europeiskatjg: ekono-

miska samarbetsområdet.

2 Senaste lydelse 1996:593.
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11§
utländ-utländ- Svenska institutSvenska institut samtsamt
insätt-ska institutska institut insätt- tar emottar emot somsom

filial här i landetlandet hosningar hos filial här i ningar enen
har gjortskall informera denskall informera dem har somsom

insättningellergjort eller in- göragöra attatt avser enavser en
sättning omom

omfattasgäller för fordranden insätt-garantin avsom
ellerhos inte,ningsgarantininsättningar institutet,

ersättningsnivådenden ersättningsnivå somsom
ochgäller för garantin,gäller för garantin, och
utbetalningformerna förformerna för utbetalning avav

från garantin.ersättning från garantin. ersättning
enligt förstaInformation

såväl vidstycket skall lämnas1
erbjudandetmarknadsföring av

avtalsförhållandeinnan ettsom
under avtalstideningås samt

och lik-framgå kontoutdragav
ford-materialnande rörsom

ringsförhållandet.
fråga underlåtelseI attom

lämna information isom anges
första stycket eller ärsom annars

betydelse från kon-särskildav
sumentsynpunkt gäller mark-
nadsfiringslagen 1995:450.

IJG§
åsidosätterOm institutett

såvittinformationsplikten 11i
från konsu-gäller insättningar

marknadsförings-skallmenter,
lagen 1995:450 tillämpas.

åsidosätterOm institutett
såvittinformationsplikten Ji

från andragäller insättningar
skallkonsumenter, Insätt-än

under-ningsgarantinämnden
Finansinspektionen enligträtta

denna lag.20 §

Skyldighet att ta emot garante-
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rade insättningar.

b §11
Ett institut tar emotsom ga-

ranterade skyl-insättningar är
sådanadigt insätt-emotatt ta

detningar inteomav envar,
finns särskilda skäl det.mot

träder kraft den januariDenna lag i 1 2001.
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Bakgrund, och utgångspunkterangreppssätt

Banklagskommittén har omfattande uppdrag. Enligt direktiven,ett som
återges i sin helhet i bilaga skall kommittén utreda behovet änd-av
ringar i det regelverk framför allt bankers och andra kreditin-styrsom
stituts verksamhet, andra institut på det finansiellaäven området.men
Kommittén skall utreda behovet ändringaräven i regelverketav som

tillsynen dessa institut.styr av
detta betänkandeI kommittén bl.a. förslag tillpresenterar genom-

gripande ändringar i bankrörelselagen och lagen finansieringsverk-om
samhet. Som grund för förslagen redovisar kommittén sin uppfattning

skyddsintressena på bank- och finansieringsområdet.om

Bakgrund

Kommittén tillsattes med anledning finanskrisen. Finansiella företagav
i allmänhet och banker i synnerhet föreställning de ärattomges av en
"speciella". föreställningDenna tenderar leda till de blir föremålatt att
för omfattande och detaljerade regleringar. Trots detta drabbades Sve-
rige och många andra länder finansiella kriser. En allvarlig krisav
tyder på regler tillsynoch inte fungerat tillfredsställande. Dettaatt mo-

itiverar sig regelsystemet.översynen av
Även det finanskrisen föranledde regel-översynom var som en av

verket så har de årens utveckling på det finansiella områdetsenaste
tydliggjort behov reformera den finansiella lagstiftningen.ett Detattav
har skett snabb utveckling såväl data- och informationsteknologien av

tekniker och metoder för riskhantering. finansiellaNya instrumentsom
och marknader har utvecklats och internationaliseringen har ökat. Den
snabba utvecklingen har lett till den gällande regelstrukturen delvisatt
blivit överspelad. Risken med föråldrat regelverk det kan för-ett är att
hindra potentiellt effektiva lösningar samtidigt det riskerar inteattsom
begränsa utvecklingen potentiellt skadliga. Den nuvarandeav upp-
byggnaden regelverket företeelser ofta aktualiserargör attav nya an-
passning lagstiftningen.av

snabbaDen utvecklingen produkter och institutens användningav
teknik förändrar förutsättningarna för tillsynsverksamheten. Nyaav ny

krav ställs tillsynenspå utövande och inriktning. dettaTrots har Finans-
inspektionens varit i det oförändrade under lång tid.närmastresurser
Samtidigt fierahar uppgifter förts till Finansinspektionen under denya

4 18-6265SOU1998:160
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har fått karaktärenInspektionendecennierna.två närmastsenaste av
finansmarknaderna har förts.rörandedit alla uppdragsektormyndighet

grundläggande tillsynsverksam-ochtraditionellaResultatet deär att
utvecklingen,påkallasökningheterna inte fått den resurser som avav

har föränd-Under årfått minskathar ettutrymme.utan senaresnarare
Finansinspektionen. Arbetetinomutvecklingsarbete pågåttrings- och

försvåras dock detverksamhetenoch prioriteramed inrikta storaatt av
uppgifter.ofta disparata,antalet,

funktionelltEtt angreppssätt

gällerdet inte endastsitt uppdraghar tolkatKommittén attattsom
skapakrisenupprepande denmotverka ävenatt ettsenaste utanett av

haruppkomsten kriserförhindrarmöjligaste månisystem av somsom
tydliga vamingssignaler.tid Detvarje fall i godandra orsaker eller i ger

inte kräver anpassning såregelsystemmedockså önskvärtär ett som
Lagstiftningen börprodukt lanseras.teknisk lösning ellerfort geen ny

tekniskamed olikatill konkurrensdenså vida uppmuntrarattramar
möjligabör regelverket bästaproduktutbud.och Dessutomlösningar ge

de finansiellaolika aktörer påmellanförutsättningar for konkurrens
marknaderna.

förhindrarmöjligaste månregelverk isyfte skapaI ettatt upp-som
de kravoch kanfinansiellakriser i detkomsten mötasystemet somav

finansiella området medför hardetutvecklingen påden snabbasom
analyseninnebärfunktionellt Detkommittén valt angreppssätt. attett

institutioner, frånfrån existerandeinte utgårskyddsintressena utanav
de finansiella markna-tillhandahållseller tjänsterde funktioner som

till dessa tjänstertillgångeneller eljest efterfrågas. Detderna ärär som
samhället.därmedmedborgarna, ochväsentlig för

finansi-banker och andrasärskild tillsynSärskilda regler för och av
handlingsfriheten dettaSamtidigtlång tradition.ella företag har är

omfattande och detaljeradeharkringskuren EUområde att reg-genom
detta kommitténåtagit sig följa.Sverige har Trotsler attatt ansersom

skyddsintressena på bank- ochanalysförutsättningslösdet krävs aven
syftet medgrunden för ochför preciserafinansieringsområdet att re-
regelverket fåreglering klarläggs kanmotiven forgelverket. Genom att

utformning. Förändringarna på denyanseradändamålsenlig ochen mer
i framtidenpåverka reglertorde också EU:sfinansiella marknaderna

finns välgrundadefrån svensk sidaangeläget detoch då detär att upp-
Självfal-regelverket bör utformas.hur detfattningar gemensammaom

till gällan-lagstiftning hänsynsina förslag tillhar kommittén ilet att ta
de EG-rätt.
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Även analysen funktionell så det institutionerär slutligenärom som
måste regleras. Det institutens soliditetär stabili-avgör systemetssom

Nedtoningen den hittillsvarande institutionellatet. inriktningenav
regleringarna ökar emellertid för olika finansiella företagutrymmet att
ha olika inriktning på sin verksamhet. Det torde i sin medföra skärpttur
konkurrens till förmån for konsumenterna. Skärpt konkurrens innebär
också ökad möjlighet för svenska institut hävda sig utländskatt mot
konkurrens.

Kommittén har valt i sin analys använda skyddsvärdeatt termema
och skyddsbehov. Termen skyddsvärde avsedd spegla den bety-är att
delse viss funktion har för samhällsekonomin. Exempelen
skyddsvärda funktioner betalningsförmedlingenär och kapitalforsörj-

Ävenningen. enskilt institut eller organisatorisk enhetett kanannan
skyddsvärd i fall verksamheten väsentlig för skyddsvärdärvara en

funktion i det finansiella Exempelvis bankerna väsentligasystemet. är
for betalningsväsendet och därmed skyddsvärda. Tennen skyddsbehov

behovet skydda vissa centrala funktioner i det finansiellaattavser sy-
reglering. Olika s.k. systemriskerstemet upphov tilltypergenom av ger

för skall kollapsa och viktiga funktioner därmed slåsatt systemetoro
finnsDet slags hierarki mellan begreppen i så måttout. det inte äratten

meningsfullt tala funktions skyddsbehov det inte dess-att om en om
förinnan konstaterats den skyddsvärd. Såväl skyddsvärdetäratt som
skyddsbehovet bör vägledande för överväganden rörande vilkavara
områden skall föremål för lagstiftningsåtgärder ävensamtsom vara
vägleda lagstiftningens utformning. Det kan också finnas behovett att

lagstiftning skydda enskilda konsumenter finansiella tjänster.genom av
l detta fall det frågan konsumentskyddsbehov.är ettom

Utgångspunkter för arbetet

Kommittén det angeläget motiven bakom den finansiellaäratt attanser
lagstiftningen på bank- och finansieringsområdet renodlas. En utgångs-
punkt for kommitténs arbete finansiella företag inte skallär särregle-att

det inte finns särskilda skäl för det. gällandeI finnsrätt ten-ras om en
dens särreglera all finansiell verksamhet, oberoende det finnsatt av om
särskilda behov reglering; verksamheter regleras enbart grundav av

de finansiella. Eftersom regleringar riskerarär hämma konkur-att att
och minska effektiviteten i det finansiella kom-systemet,rensen anser

mittén det angeläget regleringen tillär de områden däratt avgränsaatt
det utifrån skyddsvärde och skyddsbehov motiverat.är

Regleringen bör inte heller ingripande vad nöd-än ärvara mer som
vändigt. medEtt restriktioner kan stabilt och intesnävasystem vara ge
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regle-samhällsekonomiska kostnader. Isynliga,till någraupphov ett
Ågod ordning.framståkan dettatillsynsperspektivrings- och som en

bristande eff-präglaskommasådantandra sidan kan attsystemett av
de finansi-fall kan det hindraförnyelseförrnåga.och Iektivitet extrema

värdefulla tjänster.samhällsekonomiskt Dettaerbjudaföretagenella att
samhällsekonomiska kalkylen,i deningårkostnaderär men somsom

minst efterunderskattas. Interiskeraroch därförinte lätta attmätaär att
kostnads-systemskyddetochvarit instabiltperiod då systemeten

glöms bort.de inteväsentligtkrävande det attär
det finansi-ingrepp inödvändiga offentligaviktigtocksåDet är att

inte eko-sådantutformas pågörligaste mån sätti attella ettsystemet
debieffekter åt-oönskademed ochNackdelarnasnedvrids.nomin av

tillräck-avsikter integodabeaktas;således ärvidtas måstegärder som
utformningenDiskussionenskall bliresultatetligt för gynnsamt.att om

grund och bot-handlar itjänsterfinansiellatillsynregelverk och avav
med såstabiltuppnåMåletavvägningar.dessa systemär ettattten om

möjligt.effektivitetsförlustersmå som
betydelsesamhällsekonomiska görfinansiella attDet systemets en

utformning måsteregelverketsdiskussionenförutgångspunkt varaom
väsentliga delarförsigfrånsäga systemet.kaninteatt staten avansvar

före-andraeller påreglerafrån sätthelt avståFörsök från attstaten att
skulle ändåaktörertrovärdiga. Allainteskullebygga kriser ageravara

tordeingripa. Dettakommertill sistantagandetutifrån attatt staten va-
skattebetalarna deeftersomlösningar,alladen statensämsta avra

beteende.garanterades Endepåverkakunnablirfacto attgarant utan
möjlig.intesåledestillsynregleringar ochhelt ärlösning utan

Övergripande områdetfinansielladetmål på

främjaområdetfinansiellapolitik det är ettattmedMålen statens
konsumentskydd. Ef-medfinansiellteffektivtoch gottstabilt system

finansi-for detunika målintedockkonsumentskyddfektivitet och är
för hela ekono-gällakangenerella mål sägasområdet,ella utan som

åtgärderstatligabehovetsektornfinansiellafor den ärSpecielltmin. av
i detbottnarsystemskyddsintresse attDettastabiliserar systemet.som

finansielladetför utsättsriskersystemrisker, dvs. systemetfinns s.k. att
funk-skada dessskulleallvarligtstörningarvittomfattandefor som

tionsförmåga.
betalningsväsendet. Igällerdetsystemkrisför närstörstOron ären

ekonomiskvarjeiledingår nästanbetalningarmedoch ettatt som
kundeintebetalningarallvarligtekonominskulletransaktion störas om

med hjälpbankeri skildamellan kontonöverföringar avgöras genom
systemkris kunnaskulleVidarebetalkortcheckar,gireringar, etc. en
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innebära mängder inlåningsmedel blir otillgängliga. Dettaatt stora
skulle medföra hushåll och företag skulle få svårt klara sinaatt att av
betalningar, vilket i sin drabbar deras fordringsägare. allvarligEntur
ekonomisk kris skulle således kunna uppstå hushåll inte kanattgenom
upprätthålla konsumtionen företagoch inte kan fortsätta rörelsen.

Stabiliteten betalningsväsendet beroende stabiliteteni i bank-är av
Även det inte i lag har varit förbehållet bankerna be-systemet. attom

driva betalningsförmedling, bankernashar lagstadgade monopol på
inlåning inneburit de i praktiken fått dominerande ställningävenatt en
inom betalningsväsendet. Allt eftersom koncentrationen har ökat i
banksektorn, har betalningsvåsendets funktionsförmåga blivit beroende

allt färre institut. flera banker fallerarOm samtidigt, skulle såledesav
betalningsväsendets funktionsförmåga kunna skadas allvarligt, dvs. en
systemkris skulle kunna uppstå.

Risken finansiella problem i bank skall sprida sig ochatt en ge upp-
hov till finansiella problem i andra banker betydande på grund deär av
ekonomiska kopplingar mellanuppstår bankerna betal-som genom
ningsförmedling och handel på valuta- och värdepappersmarknaderna.
Även det faktum bankernas tillgångar till del består svårvär-att stor av
derade krediter samtidigt del skulderna omedelbartärstorsom en av
uppsägningsbara ökar risken för spridning. fårOm bank finansiellaen
problem kan finansiärer till andra banker bli oroliga för derasatt
banker har lika dåliga tillgångar och s.k. bankpanik kan uppstå dären
insättare och andra finansiärer drar tillbaka sin finansiering bank-av

På grund krediterna svårvärderade kan bank behövaäratterna. av en
tillgångar till priser under de bokförda värdena för mötaavyttra att en

uttagsanstormning. innebärDetta solvent bank kan bringasävenatt en
fall. Eftersom finansiärerna känner till detta kan rykten obestånd,om

ogrundade lätt bli självuppfyllande.sådana,även
Även kapitalförsörjningen kan för störningar. finansiellaDeutsättas

Företagens och då inte minst bankerna spelar avgörande roll fören
framför allt hushållens och de mindre företagens kapitalförsörjning.

antal finansieringsföretag eller litetOm antal samti-storaett stort ett
digt slås riskerar många låntagare få sin finansiering avbruten,ut, att
samtidigt tillgången till krediter och finansiering försom annan nya
låntagare försämras. Mindre och medelstora företag riskerar drabbasatt
i särskilt hög grad sådan situation eftersom det kan derasantas attav en
tillgång till finansiering beroende etablerad relation medär av en en
kreditgivare. situation den beskrivna riskerarEn leda till ku-attsom
mulativa förlopp i hela samhällsekonomin. Under dessa omständigheter
skulle tvingas gripa och stödja finansieringsföretag, oberoendestaten

de har koppling till betalningsväsendet eller underför-Dettaav om
stådda föranlederåtagande både regleringar och tillsyn de företagav
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finansieringsig åt kreditgivning och i sådan omfatt-ägnarsom annan
ning och med sådan inriktning finansieringsverksamheten kan be-att
traktas skyddsvård.som

Målet med den finansiella lagstiftningen på bank- och
finansieringsområdet

utgångspunkt det främsta målet med den finansiellaKommitténs är att
lagstiftningen bank- finansieringsområdet främja stabili-och är att

finansiellti betalningsväsendet och kapitalförsöjningen. stabiltEttteten
skydd för konsumenternaockså grundläggande fi-utgörsystem ett av

företag tillhandahåller tjänster kannansiella tjänster. Finansiella som
för den enskilde följaktligenekonomisk betydelse harstor somvara av

gjordaintresse institutet kan fullfölja åtaganden.attav
effektiv betalningsförmedlingbank kan tillhandahållaEn attgenom

avsedda för framtida transaktioner.och förvalta medel ärta emot som
på banken vill naturligtvisDen gärnasätter veta attsom pengar

vänder sig till bankenbanken kan fullgöra sina åtaganden. Insättaren
och likviditetstjänster. Tjänster-kund, i syfte köpa betalnings-attsom

samtidigt blir finansiär bankens verk-karaktär kundengör att avnas
intresse finansiellasamhet, har normalt ingetinsättaren att taavmen

blandning rollerna kundinlåningsmedlen.risker med Denna av som
betalnings- och likviditetstjänsterna frånrespektive finansiär skiljer

flertalet andra och tjänsteområden.varu-
fi-långsiktig relation medlåntagare, har byggtEn ettsom upp en

finansiering, drabbas hårtnansieringsföretag i syfte säkra sin kanatt
och för-verksamheten. inslag löpandeinstitutet upphör med Det avom

lånerelation det kaninformation ofta finns itrolig gör atten varasom
gamla försvin-hitta långivare denför kunden snabbtsvårt att omen ny

och medelstora Företag och i viss mångäller speciellt småDettaner.
till låntagaren, kan flera skälhushåll. Andra institut, inte känner avsom

bidra med finansiering. gäller inte minst lån-ovilliga Dettaatt omvara
finansiella problem, eftersom and-finansieringsföretag har fåtttagarens

misstänka det hade dåliga kunder.institut då har anledning attattra

regleringenAvgränsningen av

fullfölja gjorda åtagandendet gäller institutens förmågaNär att sam-
med systemskyddsinstresset.manfaller konsumentskyddsintresset En

långtgående regleringen skall Kommitténviktig fråga dock hurär vara.
lagstiftningen bank- och finansieringsområ-den finansiellaattanser

väsentliga fördet till gälla institutbör äravgränsas systemsta-att som
finansieringsföretag. denna lag-biliteten, dvs. banker och vissa Genom
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stiftning och Finansinspektionens tillsyn reglerna efterlevsöver att ga-
konsumenterna tillgång till solida institut.ranteras

frågaEn skall nöja sig med regleraär staten attannan om
skyddsvärd verksamhet, eller det finns skäl gå längre och skyddaattom
insättare kapitalförluster i samband med konkurs. Kommitténmot anser

det angeläget medborgarna har tillgång till i praktiken risk-äratt att en
fri och likvid placeringsform. Sedan får medborgaren honavgöra om
väljer detta placeringsaltemativ framför andra. Möjligheten placeraatt
sparmedel säkert viktig trygghet för den enskilde. Genomutgör atten
det lagstiftningsvägen skapas sådant alternativ uppstår ävenett sam-
hällsekonomiska vinster, bl.a. i form minskade informationskostna-av
der och bättre systemstabilitet.

det gäller andraNär aspekter konsumentskyddet avtals-t.ex.av som
villkorens och den övriga hanteringens skälighet, kvaliteten på infor-
mationen kommitténs utgångspunkt dessa bör så långtär attosv, som
möjligt beaktas i den konsumenträttsliga och marknadsrättsliga lagstift-
ningen. Sådana konsumentpolitiska mål inte unika för det finansiellaär
området. ställning till finansiellaUtan tjänster i dessaatt ta om avseen-
den påtagligt komplicerade andra konsumenttjänster kan detär änmer
konstateras frågor rörande avtalsvillkor, prissättning saknaratt m.m.
egentliga kopplingar systemskyddsintressentill de diskuterats tidi-som

Dessutom bör i dessa hänseenden krav ställas på alla in-gare. samma
stitut tillhandahåller viss finansiell produkt, institu-oavsettsom en om

väsentligt för systemstabiliteten eller inte.ärtet
möjligtDet det bör vissa de delar den kon-är övervägasatt om av av

sumenträttsliga och marknadsrättsliga lagstiftningen i dag intesom om-
fattar finansiella tjänster bör ändras till det. kan vidare fin-Detgöraatt

skäl delar deninte konsumenträttsliga lagstift-övervägaattnas avom
ningen bör vidgas till gälla småföretag. Småföretag kan inteatt även
alltid förutsättas ha de för drivakrävs sin talanattresurser som egen

banker eller andra finansiella företag i marknadsdom-gentemot t.ex.
stolen.

Finansinspektionen har i dag för delar den konsument-ansvar av
rättsliga tillsynen beträffande finansiella företag. Kommittén inteser
några uppenbara fördelar med detta. det så målet be-Tvärtom är att att

institutens soliditet ofta kommer konflikti med den enskilde kon-vara
intressen. det gäller den konsumenträttsligaNär tillsynen harsumentens

myndigheten hävda konsumenternas intressen detta skulleatt även om
institutens lönsamhet. liknandePå kan det tänkas uppståöverut sätt

målkonfiikter mellan soliditets- och konkurrenstillsyn lågattgenom
konkurrens vanligen bidrar till ökad stabilitet. Samling uppgifter tillav

myndighet innebär i ideala falletdet de kan avvägasatt moten var-
andra på från samhällsekonomisk synpunkt ändamålsenligt Densätt.ett
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entydigt mål underlättarallmänna observationen dockär att ett styr-
ningen organisation.av en

funktionellt denkommittén harTrots angreppssätt attatt ett anser
faktum bankerna alltjämt har unikdet inte går bortse från det attatt en

Banker tillhandahåller brettställning i finansielladet ettsystemet.
hushåll och företag för sin ekonomispektrum tjänster och många ärav

kommittén särskilda kravberoende bank. Detta gör att attanserav en
kunderna.bankers beteendefortfarande måste ställas på gentemot

Betänkandets disposition

följande vis. Avdelningi drag disponerat på IBetänkandet är stora ger
och de förslagbakgrund till kommitténs arbete Ipresenteras.somen

ochför det finansiella strukturdenna avdelning redogörs systemets
från för utveck-bankkrisen och erfarenheterna denna,funktioner, för

och för de risker ochfinansiella marknadernalingstendenser de sätt
bankrörelse. Avdelning analyserarrisker finns ihantera dessaatt som

beskrivsoch finansieringsområdet.till reglering på bank- Därmotiven
och vilkai det finansiellade systemrisker finns system-systemetsom

avdelning redogörs ock-till. dennaskyddsintressen dessa upphov Iger
regleringarna de ak-till avgränsningarför kommitténs förslagså av

bankrörelsedefinition och definitiontuella områdena. Förslag nyny
kommitténsredogörs också förfinansieringsrörelse Härpresenteras.av

redogörs förplaceringsalternativ. Avdelningsäkert I IIIpå ettsyn
bankrörelselagen och i avdelningändringar i IVkommitténs förslag till

finansieringsverk-i lagenförslag till ändringarför kommitténs om
detåterstående frågor. Föravdelning behandlas någrasamhet. VI

ställas företagvilka krav skall påförsta behandlas tar emotsomsom
från allmänheten.kort uppsägningstidåterbetalningspliktiga medel med

buffertkapital.associationsrättsliga regler rörandebehandlasVidare
kostnadskonsekvenser förslaget.redovisasSlutligen av
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Syftet med denna avdelning bakgrund till kommitténsär att ge en ar-
bete och de förslag Kommitténs förslag till regleringpresenteras.som
påverkas flertal faktorer; erfarenheterna från bankkrisen, utveck-ettav
lingen de finansiella marknaderna, den tekniska utvecklingen ochav
den ökade internationaliseringen de förbättrade metoderna församt
bankerna hantera risker i sin rörelse.att

Kommitténs arbete går i hög grad på identifiera de samhälls-ut att
ekonomiskt vitala funktioner fullgörs det finansiella systemetsom av
och koncentrera reglerings- tillsynsinsatsemaoch till dessa områden.
Kommittén har funktionelltvalt inte bundet tillangreppssättett ärsom
institutioner. funktionellaDen ökar för olika fi-ansatsen utrymmet
nansiella företag ha olika inriktning på sin verksamhet, vilket i sinatt

torde medföra skärpt konkurrens och ökad möjlighet för svenskatur
institut motstå utländsk konkurrens. Genom motiven för regleringatt att
klarläggs kan regelverket få ändamålsenlig och nyanserad ut-en mer
formning.

Även med funktionell utgångspunkt det till sist institutionerären
skall följa regelverket. Kommitténs arbete resulterar i ändringar isom

de regelverk bankers och kreditmarknadsföretags verksamhet.styrsom
ändringarDessa kan komma beröra andra företag till-ävenatt som

handahåller finansiella tjänster.
kapitell redogörs för det finansiella funktioner ochsystemets

struktur. Syftet därmed läsaren detta betänkande uppfatt-är att ge av en
ning vilka finansiella tillhandahållstjänster på marknaden samtom som
vilka företag kan komma beröras kommitténs förslag.attsom av

Kommittén tillsattes med anledning finanskrisen. allvarligEnav
kris tyder på regler och tillsyn inte fungerat tillfredsställande. Fi-att
nansiella företag i allmänhet och banker i synnerhet betraktas som
speciella och därför föremål för omfattande och detaljeradeär regle-
ringar. detta drabbadesTrots Sverige och många andra länder kris iav
det finansiella motiverarDetta i sig regelsy-systemet. översynen av

Kommittén har tolkat sitt uppdrag det inte endast gällerstemet. attsom
förhindra upprepande den krisen skapaatt ett senaste utan att ettav

i möjligaste mån förhindrar uppkomsten krisersystem ävensom av
har andra orsaker eller i varje fall i god tid tydliga vamingssig-som ger

naler. Kommittén funnithar det angeläget försöka identifiera vilkaatt
faktorer bidrog till krisens uppkomst och klargöra i vilken ut-som
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och lämpligt genomföra förändringar i densträckning det möjligtär att
verksamhetreglerar bankernas och andra instituts lik-lagstiftning som

tillsynen verksamheten. detta sammanhangi den offentliga I äravsom
för hanteranaturligt analysera de åtgärder vidtogsdet också attatt som

bakgrunden tillkrisförloppet. kapitel övergripande analys2I görs aven
erfarenheterna från bankkrisenbedöma på vilketkrisen i syfte sättatt

regleringenden framtidabör få konsekvenser på
Även föranledde regel-det finanskrisen översynsom en avom var

finansiellautveckling det områdetde årens påverket så har senaste
lagstiftningen.reformera den finansiellabehov Dettydliggjort attett av
nämligen utveck-påverkar reformbehovet,främst faktorerär tre som
utvecklingen ochmarknaderna, den tekniskalingen de finansiellaav
tekniskagäller den utveck-internationaliseringen. detden ökade När

aktuellinformationsteknologiendast data- ochlingen det inte ärär som
riskhantering, bl.a. med hjälpförtekniker och metoderävenutan av

styrning verksamheten.och Denfinansiella instrument avannannya
till regelstrukturennämnda områden har lettutvecklingensnabba att

regelverketnuvarande uppbyggnadenöverspelad.delvis blivit Den av
tekniskfort lös-anpassning regelverket sådet krävsgör att en nyaven

denLagstiftningen bör så vidaning eller produkt lanseras. attramarge
lösningar och produkt-med olika tekniskatill konkurrensuppmuntrar

förmöjliga förutsättningarregelverket bästabörutbud. Dessutom ge
finansiella marknaderna.aktörer de Ut-mellan olikakonkurrens

det framtidadessa kan ha påoch vilken inverkanvecklingstendenserna
i kapitelregelverket behandlas

risker-missbedömningarfatalakapitel visar bl.a.Analysen i 2 att av
branscherkreditportföljema till vissakoncentration ialltför högmedna

Sådana miss-de nordiska länderna.systemkriser i bl.a.ledde till svåra
iför riskhantering bankerna.ökat intressehar lett tillbedömningar ett

denfinansiella instrumentlikvidabredare utbudetalltDet samtav
ökat bankernasför riskhantering harmetodersnabba utvecklingen av

viktigt dessa möj-i sin rörelse.möjligheter hantera risker Det är attatt
riskerdetta syfte diskuterasframtida reglering.beaktas i Iligheter en

kapitelbankrörelse ioch riskhantering i

förhållandena undersåledes främstunder 1996 speglarKapitel skrevs2 som
tid, bl.a. bankkri-uppstått underbankkrisen. kriserden svenska De senaresom

dock finnas anledningkommittén. kanbehandlas inte Deti Japan, attavsen
lagstiftningsar-kriser i det fortsattafrån dessaerfarenheternauppmärksamma

betet.
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ändringarutreda behoveti uppdragbl.a.Banklagskommittén har att av
kreditinstitutsoch andrabankersframför alltregelverki det styrsom

sådankommittén översyntidigareSom attverksamhet. sagts enanser
innebäraskulledeteftersominstitutioner,existerandefrånutgåinte bör

nödvändigtvisintestrukturgammalkonserverarlagstiftaren somatt en
lagstift-riskerarVidareframtiden.ieffektivastedenkommer att vara

marknadernafinansielladeeftersomöverspelad,snabbt bliningen att
funk-defråni ställetutgårKommitténförvandling.snabbstadda iär

för-kommitténsinnebärtillhandahåller. Detta attinstitutentioner som
regleringama,för avgränsningarnafå konsekvenserkanslag även av

visstreglerade påskall sätt.institutvilka ettdvs. varasom
särreglerade tvåvarittraditionelltharinstitutenfinansiellaDe av

detfunktionsförmåga,finansielladetskyddaför systemetsskäl, dels att
detindivider,enskildaskyddafördelssystemskyddsintresset,s.k. att

kommerKonsumentskyddsintressetkonsumentskyddsintresset.s.k.
regleringennäringsrättsligadenregleringiuttryck äntilläven annan
inlednings-iredovisasSomuppgifttillhar över.kommittén att sesom

bakommotivenrenodlaönskvärtdetkommittén attärkapitlet, attanser
inteskiljer sig nämnvärtKonsumentskyddsintressetlagstiftningen.den

kommitténDärförområden.från andraområdetfinansielladetpå anser
tillgodosesmöjligt börlångtsåkonsumentskyddsintresset ge-att som
näringsrättsligamed denhuvudsyftetochlagstiftning attannannom

systemskydd.börlagstiftningen gottettvara
finansielladetfrånutgår systemetsfunktionellt angreppssättEtt

i detrollinstitutensfinansiellaoch desamhällsekonominiuppgifter
finansielladetidentifiera systemetsgällerDetfinansiella attsystemet.

kanfunktionerekonomin. sägasDessaifunktionerviktigaste vara
viktigastefinansiellabeskrivs detavsnitt systemets1.2skyddsvärda. I

plan.övergripandeuppgifter på ett
finansi-detskyddasyftereglera ibehovetbedömning attEn attav

bygga påmåstesystemskyddsbehovet,funktionsförmåga,ella systemets
finansiellafungerar. Det systemetshurkunskap systemet upp-omen

för vissaocksåredogörsavsnitt 1.3. Därkortfattat ibeskrivsbyggnad
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begrepp används i betänkandet. Därefter redogörs för de finansi-som
ella tjänster tillhandahålls de finansiella instituten i avsnitt 1.4.som av

dettaI avsnitt också bedömning hurgörs viktig enskild verk-en av en
samhet for funktionsfömiåga.är Om enskild verksamhetsystemets en

väsentlig för skyddsvärd funktion iär det finansiella ärsystemet,en
den enskilda verksamheten skyddsvärd.även

Att enskilt institut skyddsvärt innebär detett är ärsamhällseko-att
nomiska kostnader förknippade med dess verksamhet läggs nedatt ex-
empelvis på grund konkurs. institutAtt igår konkurs innebärettav
också privatekonomiska kostnader för dem har lånat tillutsom pengar
institutet dess finansiärer och ibland för dess kunder,även kant.ex.
låntagare få höjda lånekostnader de tvingas byta långivare.när De pri-
vatekonomiska kostnaderna kan skäl för reglering från konsu-utgöra
mentskyddssynpunkt. redanSom kommittén motivet försagts attanser
här aktuell lagstiftning så långt möjligt bör renodlas till ett system-som
skyddstänkande. det följande fokuserasI därför på de privatekonomis-
ka kostnader också samhällsekonomiska kostnader.utgörsom

Även med funktionell utgångspunkt, det slutligen institutionerären
skall följa regelverket. detta betänkandeI föreslår kommittén änd-som

ringar i de regelverk bankers och kreditmarknadsföretagsstyrsom
verksamhet. avsnittI redogörs för1.5 verksamheten i bankerna och
kreditmarknadsföretagen. Som beskrivs i avsnitt 1.6 finns det institut

tillhandahåller snarlika tjänster eller tjänster substitutär närasom som
till de tjänster tillhandahålls banker och kreditmarknadsföretag.som av
För fullfölja det funktionella kan det nödvändigtatt synsättet attvara se

regelverket för dessa institut i framtiden.över finnsDet också andra
företag kan komma beröras kommitténs förslag, eftersomattsom av
kommittén föreslår vissa förändringar i avgränsningen regleringar-av
na.

Avslutningsvis redogörs i avsnitt for statliga1.7 institutioner och
garantisystem griper i det finansiella deHur statligasystemet.som
institutionerna påverkar verksamhetsförutsättningama för deagerar
finansiella instituten och därmed förutsättningarna för regleringen av
deras verksamhet.



finansiella funktioner och strukturSOU 1998:160 Det 109systemets

finansiella1.2 Det systemets
huvuduppgifter

huvuduppgifter räknas vanligen:Till det finansiella systemets
omfördela sparande från de hushåll och företag i vissatt som en pe--

likviditetsöverskott till dem behöverriod har ökade kapital-ett som
konsumtion eller investeringar,förresurser

risker, ochomfördela och minskaatt-
förmedla betalningar.att-

intedem olika skäl vill dvs.knytaGenom att av spara,samman som
sin aktuella inkomst, med dem behöverkonsumera hela som resurser

eller för konsumtion kan effektivi-för investeringar olika slag storaav
sparandet möjligheteromfördelning skapartetsvinster uppnås. En av

tidenföretag omfördela sin konsumtion såför hushåll och över attatt
återbetalas med hjälp framtidai dag kandisponeras avsomresurser

marknadsekonomi denna omfördelningskerinkomster. I av sparan-en
finansiella marknader med fri prisbildning, därdecentraliserat viadet

i utbyte konsumtion i framtiden, dvs.konsumtion i dagpriset på mot
till investe-tillgängliga sparandet fördelasså deträntan, attanpassas

avkastning.lovar högstringar som
huvuduppgift omfördela ochandrafinansiellaDet ärsystemets att

hanteras de samlas iIndividuella risker kanminska risker. att engenom
bank,riskpoolning. exempel kans.k. Som nämnasstörre pott, en som

projekt därmed kan erbjudaantal oberoende ochlånar tillut ett stort
stabil avkastning de själva satsademycketsina långivare änmer omen

projekt. finansiella kandirekt i enskilt Detsina systemetettresurser
Riskomfordelning innebär riskerriskomfördelning.erbjudaockså att

särskilt riskfyllt projekt ellerfrån individer haromfördelaskan ettsom
mind-risktagande till projektmotviljakänner ärmot personer varssom

totala riskenbenägna risker.riskfyllda eller Den ärär att tasom merre
för omfördelning risk risk-särskild formdock oförändrad. En ärav

finansieraoch bidrar tillfler gårspridning. Ju attsom sammanpersoner
mindre risk be-den totala risken och destoprojektet, desto spridsmer

vanlig formfinansiärerna bära. Aktiebolagetochhöver är envar en av
genomföra affärs-möjliggör förriskspridning atten person ensomav

begränsad insats.idé med en egen
tillhan-uppgiften för det finansiellatredjeDen ärsystemet attstora

betalningsmedel och fungerande betalningsförmed-effektivadahålla en
marknadsekonomiför decentraliseradling. förutsättningDet är enen

betalningsväsende kan upprätthållas. Vinsternafungerandevälatt ett av
betalningsmedel kan knappastallmänt accepteradedet finns över-att
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skattas. bytesekonomi blir kostnaderna för genomföraI de enk-atten
laste transaktioner mycket höga, eftersom antingen måste bytaman va-

i flera eller söka till dess finner någon vill byta juststegror man som
det själv erbjuder den vill ha. första förutsätt-Denmotman manvara
ningen för betalningsväsendet skall fungera det finns all-äratt att en

accepterad räkneenhet i vilken alla priser kan uttryckas. and-Denmänt
förutsättningen det skapas eller flera tillgångar direktär attra en som

fungerakan betalningsmedel i samband med alla transak-typersom av
tioner. i princip deSedlar och enda allmänt giltiga be-ärmynt
talningsmedlen. finns dock tillgångar i detDet närmastesom anses vara
likvärdiga betalningsmedel, tillgodohavanden på checkräk-t.ex.som
ning i bank och tillgodohavanden eller kreditutrymme på konto knutet
till elektroniska utvecklingenkontokort. har också skapatDenett nya

betalningsmedel, s.k. elektroniska olika slag. Ut-typer av pengar av
finnsmärkande för dessa värdet lagrat och har betalats iär attpengar

förväg. Elektroniska kan lagras på kort, s.k. kontantkort ellerettpengar
kort, eller persondator. Utvecklingen med betal-smart en nya

ningstjänster har ställt ökade krav på tredje medverkar vidatt parten
genomförande och förmedlarbetalningstransaktionens betalningen från

Ökade ställsbetalaren till betalningsmottagaren. krav därmed på välen
fungerande betalningsförmedling.

finansiella betydelse för samhällsekonomin kan inteDet systemets
överskattas. finansiella funktionsförmåga spelarDet avgö-systemets en
rande roll för ekonomins utveckling.

finansiella uppbyggnad1.3 Det systemets

finansiella inbegriper såväl finansiella marknaderDet systemet som
privata och statliga finansiella institutioner. Dels finns finansiella

standardiserade finansiellamarknader för handel med instrument såsom
exempelvis aktier och obligationer, dels skapar de finansiella institutio-

marknaderfinansiella instrument och såsom exempelvisnerna egna
inlåningen. finns finansiella institutionerbankerna med Dessutomgör

vilkas uppgift underlätta handeln, bl.a. effektiviseraär att attgenom
betalningar.

rad olika brukar användas vid beskrivning det finansi-En namn av
ella Med kapitalmarknaden brukar alla de delar detsystemet. avses av
finansiella inblandade i omallokeringen kapitalärsystemet avsom

företag. svenska kapitalmarknadenmellan olika hushåll och brukarDen
för främmandetraditionellt delas i kreditmarknad kapital, vilkenen

inkluderar såväl obligations- och penningmarknaden de finansiellasom
institutens finansieringsverksamhet såsom exempelvis bankernas utlån-
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Kapitalmarknaden sköterkapital.foraktiemarknading, och egeten
både för-bemärkelse, dvs.kapitalforsörjning i videkonominssåledes

till hushålllånefinansieringochriskkapital till företagsörjningen avl
i och företag.

utvecklingsnabbhar det skettårtiondenaUnder de senaste aven
å standard-förfinansiella marknadernadeochfinansiella instrumentnya

finansiellabetydelse i detökadhar fått systemet.iserade instrument en
marknadernasamlingsbegrepp förVärdepappersmarknaden utgör ett

På värdepap-och aktier.värdepapperräntebärandemedhandelför
samtid-sparande riskersåvälomfordelningpersmarknaden sker somav

värdepap-till handeln påkomplementminskas. Somriskerigt som
derivatolika derivat.handel i Ettockså ärförekommerpersmarknaden
underlig-prisutvecklingen påvärde beror annatprodukt ettvarsen

ochoptionerterminer,derivatExempel pågande instrument. är swap-
idelas invalutor, kanhandel iValutamarknaden, ensom avserpar.

j derivatmarknad förocholika valutoravistahandel ispotmarknad for en
i ochvalutaterminerihandel swappar.

finansi-olikamångaförekommerfinansielladet typerI systemet av
vid olika fi-mellanhänderuppgifttillharinstitutionerella att agerasom
transaktion-effektivare låtadet kantransaktioner. Attnansiella attvara

finansi-erbjudersådaninstitution berorfinansiellgå via att enenen
delsinstitutioner;finansiellahuvudtyperfinns tvåella tjänster. Det av
delsstandardiserade instrument,förmarknadernapåsådana agerarsom

marknader.ochprodukterfinansiellainstrumentde skapar egnasom
fnansiellbrukar benämnas inter-institutionsistnämndaDen typen av

samlingsnamn.riktigt brafinns ingetförstnämndadenmediär. På typen
medvetenmäklare,använda sig ärhar valtKommittén att ommenav

in-speciell formbeteckning påanvändsmäklare också avatt ensom
säljareochköpareforaktör attnämligen utanstitution, sammansomen

kommitténanvänderinstitutiondennapositioner. För typta avegna
brokerengelskaden termen

avveckling be-ochbokföringspecialiserade påinstitutVissa är av
spelarDeclearingorganisationer.s.k.förpliktelser,andratalningar och

finansiellaeffektiviteten i detroll förviktig systemet.en
intermediä-finansiellavilka tjänsterföravsnitt redogörsI nästa som
inriktad påanalystillhandahåller. Denna ärmäklare allmäntochrer

Motivetinstitut.finansiellaexisterandetillrelateradochfunktioner
finansiellamedan detfunktionellt systemettill angreppssätt är attett

institu-ochfinansiella instrumentutvecklashela tiden att nyagenom
bestående.funktionernauppstår,tioner är mera

Kreditmarkna-fl.,i2 används HömgrenterminologiDetta är m.somsamma
spelregler, 1987.dens
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Staten spelar viktig roll i det finansiella delsen systemet attgenom
reglera och kontrollera de privata institutionerna, dels aktivtattgenom

i tillhandahållasystemet t.ex. betalningsmedel.agera att Degenom
statliga finansiella institutionerna och garantisystem beskrivs i avsnitt
1.7.

1.4 Finansiella tjänster

dettaI avsnitt redogörs for de tjänster mäklare och finansiella in-som
termediärer allmänt tillhandahåller. Analysen funktionelltär inriktad
och bortser från vilken institut i dag tillhandahållertyp vissav som en
tjänst, såsom betalningstjänster tillhandahållst.ex. att banker, ävenav

det del exempel på hur det i dag.om utges en ser
Ett försök också analysera hurgörs marknaderna foratt de finansi-

ella tjänsterna fungerar. Hur lätt det etableraär viss verksamhetatt en
hur verksamheten för internationellsamt utsatt är konkurrens har bety-

delse för hur beroende viss marknad verksamhetenär i de etable-en av
rade svenska instituten. Detta har i sin betydelse för den enskildatur
verksamhetens skyddsvärde. Vidare bedömninggörs kostnadernaen av
förbundna med institut upphör tillhandahållaatt ett tjänsten, vilketatt
också betydelse förär verksamheternas skyddsvärde.av

1 .4. Rådgivningstj1 änster

finansiellaDe marknaderna utvecklas hela tiden. Allt fler produkter
uppstår, några relativt komplicerade.är Samtidigt ändras skatte-varav
regler och andra regler påverkar den privata ekonomin. Detta med-som
för det informationskrävandeäratt sköta ekonomin på bästaatt sätt,
varför småföretag och hushåll har begränsade påatt satsasom resurser
information kan beroende få goda råd från någonatt välärvara av som
insatt i dvs. det finns efterfrågansystemet, på rådgivningstjänster.en
Det emellertid inte tillräckligtär rådgivaren väl insatt iatt är systemet.
Rådgivaren måste också informerad kundens situation förvara attom
kunna goda råd. Rådgivarna medverkar till uppnå effektivge att en re-
sursallokering.

Den skall råd måste ha kundens förtroende, eftersom kundensom ge
måste lita på rådgivaren intresseradatt är så goda rådattav ge som
möjligt. Ett skapa detta förtroendesätt att såsom bankerär haatt en
långsiktig relation med kunden. Ett skapa sigsätt är rykteannat att ett

bra rådgivare. Då både långsiktigaatt relationer och rykteom vara en
tid bygga tillgångentar rådgivningstjänsteratt är beroendeupp av
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med sin ekonomiskainstituten. blii de etablerade Attverksamheten av
till följd felakti-och företag kostnaderåsamka hushållrådgivare kan av

beslut.ga

l Mäklartj1 .4.2 änster

l
för standardiserademellanhänder marknadernaMäklare agerar som

dedelas efter de tjänstervalutamarknaderna. kanoch Deinstrument
itillhandahåller

och säljare,sammanför köparebarabrokers, som-
mark-positioner, dvs. handlar påhandlare,dealers tar egnasom-

räkning,naden för egen
sig helamarknad, dvs. erbjuderställermakers,market attensom-

bestämda kurser, ochtill vissaoch säljatiden köpa
med emissioner värdepapper.hjälper tillemissionsinstitut, avsomi -

l
market makers ochbrokers, dealers,tillhandahållstjänsterDe avsom

mäklartjänster.emissionsinstitut betecknas
konkurrensutsatt med smårelativtför mäklartjänsterMarknaden är{

etableradespeciellt beroende dedärför intel etableringskostnader och av
det också hai konkurs tordeenskild mäklare gårinstituten. Om en

mäklartjänster in-kunder köptkonsekvenser för deobetydliga avsom
dock undantag.kan Dessai fråga Emissionstjänsterstitutet utgöra ett

känd, varför detinte allmäntinformationbaserade påkan ärsomvara
emissionsin-bytakostnader för företagetförbundet medkan attvara

i avsnittdiskussionen kredittjänster 1.4.7.sestitut av

Förmögenhetsförvaltning.4.31j

kunskap.både tid ochavkastning kräverbrakapitalfåAtt attett ge
rimlig risk påbra avkastning tillfådet lättarekanDessutom att envara

kapitalkundersförvalta mångalitet. Genomkapital påän attettstortett
risk-samtidigtavkastningen på kapitaletökainstitutkan därför ett som

direktkan antingen skeFörmögenhetsfärvaltninghållsnivån ge-nere.
räkning,medel för kundens såsomkundensinstitutet placerarattnom

institutetindirektvärdepappersfonder, ellerivid placering attgenom

3 Givetvispå korrektvärdepappershanteringen skötsgäller sätt.ettDetta om
tillgång tillmedför kunden inte fåri hanteringenoegentligheterkan attsom

direktivhar motiverat EG:skostnader.åsamka kunden Dettasina värdepapper
97/9/EG.till investerareför ersättningsysternom
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lånar medlen från kunden och placerar dem för räkning, såsomegen
banker och kreditmarknadsföretag gör.

Förmögenhetsförvaltning kan ske så många olika dennasätt att
tjänst inte kan beroende enskilda institutssägas verksamhet.vara av
När förrnögenhetsförvaltningen sker institutet lånar medelattgenom
från kunden medför dock institutets konkurs kunden drabbasatt av en
förmögenhetsminskning, eftersom denne samtidigt finansiär in-är av
stitutet detOm många förmögenhetsförvaltareär går i konkurssom
samtidigt, skulle förmögenhetseffektema kunna leda till konsum-en
tionsminskning får effekter på ekonomin i stort.som

1 .4.4 Betalningstj änster

En det finansiella huvuduppgifter förmedla betal-systemets är attav
ningar effektivtså möjligt. Riksbanken tillhandahåller sedlar ochsom

betalningsmedel. Med de finansiella institutens betal-mynt som
ökar effektivitetenningstjänster i betalningsförmedlingen betydligt.

Genom medel kontopå avsedda för framtida transaktioneratt ta emot
kan institut tillhandahålla effektiva betalningstjänster med hjälpett av
kontokort, checkar och gireringar. Ett tillhandahålla ef-sättannat att
fektiva betalningstjänster bevilja kredit eller medge betalningsan-är att
stånd vid utförande betalningstransaktioner. mängd transaktionerEnav
kan därmed effektueras betalningsmedel i form kontanterutan att av
kommer till användning. Institutens kontosystem därför viktigutgör en
del betalningsväsendet. förutsättning förEn effektivt betalnings-ettav
väsende det finns fungerandeväl rutiner för clearingär betal-att av
ningsförpliktelser, s.k. clearingtjänster se avsnitt 1.4.5.

När det gäller betalningstjänster råder relativt höga etableringskost-
nader, dessa håller på minskas den tekniskaäven utveck-attom genom
lingen. etablerade institutenDe fortfarande väsentliga för betalnings-är
förmedlingen. En enskild konkurs torde inte något problem,utgöra stort
då betalningsförmedlingen kan skötas de kvarvarande instituten. Omav
däremot så många institut igår konkurs det lång tid utföraatt tar att
betalningar, uppstår såväl samhällsekonomiska privatekonomiskasom
kostnader.

4 främsta syftet insättningsgarantinDet med skydda insättama från dennaär att
kostnader.typ av
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Clearingtjänster1.4.5

ochinstrumentfinansielladagligenhandlasländerandraoch iSverigeI
den dag-uppgårSverigeEnbart ibetydande belopp.mycketvaluta för

mellanKopplingarnakronor.miljardertill 100-300omsättningenliga
; mark-starka.valutamarknaden Dessal ochvärdepappersmarknaden är

deeftersombetalningsväsendet,tillkopplingarstarkaocksåharnader
finansiellaolikahandeln ibetalningsflödenastora genereras avsom

flö-samladedetdelbetydandeförvaluta,och iinstrumentl avensvarar
mellankedjorfordringsrättsligai deochkommunikationsnätdetdet ig

betalningsväsen-centralbankerochclearingorganisationerbanker, som
det utgör.

marknadernafinansielladeståndtillkommitavslutSedan ett
avvecklingen gårochavslutetMellanske.betalningochskall leverans

fallde flestaiavvecklingenavistaaffärer skerVidtid.vissvanligtvis
tid,längrebetydligtgådet kanmedanavslutefterdagarl till femtvå

derivat-vilkenvidtidpunktdenochavslutetmellanflera år,ibland en
ef-affärhanteringenfortsattaavvecklas. Denslutligttransaktion enav

innehållerefterföljandedenvarierakanavslutet processenter men
clearingmed-påföljandeeller några moment; attnågotvanligen av

förpliktelserbeträffande deras attavräkningarlemmarnas göravägnar
utländskelleri svenskbetalainstrument5 ellerfinansiella attleverera

eller överinträdande garant tapartellervaluta, an-att somsomgenom
försörjaeller på attfullgörande, sättannatförpliktelsernasförsvaret

instrument.ellerlikvidöverförandeavvecklasförpliktelserna avgenom
respektivenettningclearing,tidigarebenämndes av-Dessa moment

clearingbegreppetanvändsapril 1996den 1Sedanveckling. ge-som
självakanmoment Parternadessasamtligabenämningmensam
någravanligtdet attdessa ärsamtligaeller momentvissavidta menav
ellerbankvidtaspåsamtliga vägnareller parternas av enmomentenav

institutsådantinstitut.särskilt Ettellervärdepappersbolag ettett av
clearingorganisation.kallas

ellerrättighetochfondpapperförstås5 finansiellt ettMed instrument annan
fondpapperMedvärdepappersmarknaden.handelföravseddförpliktelse

fordringsrätterellerdelägarrätterandrasådanaobligationochaktieförstås samt
aktieäga-ochvärdepappersfondiandelomsättning,allmänförutgivnaärsom
utländsktiaktiebrevförvararräkning ettför hansdenrätt gentemot somres

han-1991:980lagenkap. §finns i llDefinitionemadepåbevis. ombolag
finansiella instrument.del med

clearingverksamhet ochochbörs-1992:543° lagen prop.kap. 4 §Se l om
1995/96:50 64s.

M
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1 .4.6 Likviditetstj änster

Ordet likviditet används i olika sammanhang och kan ha lite olika bety-
delse. Det finns likvida medel, likvida tillgångar och likvida marknader.
Likvida medel brukar användas i diskussionen medel på konto ochom

dåutgörs medel lätt och till låga transaktionskostnader,av som kan
omvandlas till kontanter. Medlen skall tillgängliga för lik-attvara vara
vida. Likvida tillgångar omfattar kontanter och medel på konto, men
brukar också användas i diskussionen finansiella instrument ochom

då instrumentutgörs det finns många potentiellaav köparesom såav
de går säljaatt till givetatt marknadspris.ett Med likvida marknader

brukar sådana marknader för finansiella instrumentavses på vilka det
går sälja och köpaatt volymerstora priset påverkasutan att nämnvärt.

För skallatt avkastning måste de investeras.pengar Sedlarge och
fullständigtär likvidamynt tillgångar inte någon Fin-ränta.som ger

ansiella institutioner och marknader skapar eller mindre likvidamer
tillgångar eller mindre avkastning, där likviditetensom ger berormer
på till vilken kostnad i vid bemärkelse tillgången kan omvandlassom
till sedlar och mynt.

Genom medel kontoatt ta frånemot många insättare kan in-ett
stitut skapa i det fullständigtnärmaste likvida medel räntebär-ärsom
ande. Bortsett från i huvudsak forutsebara säsongsmässiga variationer

kundsuppvägs normalt andrauttag kunders insättningar.en Följakt-av
ligen kan från inlåningskontonuttag uppfattas s.k. oberoende hän-som
delser. Detta innebär statistiska metoder kanatt användas for beräk-att

de genomsnittliga och institutetnettouttagen kanna sina likvi-anpassa
Återstodenda därefter. medlen kan institutetreserver placera iav

mindre likvida tillgångar avkastning. Av denna anledning kansom ger
institutet betala deränta medlen. Genommottagna vidare placeraatt
medlen i många olika tillgångar avkastning i regel oberoendeärvars av
varandra, blir den totala avkastningen tillgångarna relativt stabil.
Följaktligen kan institutet erbjuda insättarna likvid och relativt säkeren
placering avkastning. Detta innebär institutet tillhandahållersom ger att

speciell form förmögenhetsförvaltning inkluderaren likviditets-av som
tjänster. Insättarna kan köpa försäkringsägas dem rätten att tasom ger

medel från sina kontonut de behöver likvida medel. Kostnaden förom
försäkringen består i skillnaden mellan på mindreräntan likvida place-
ringar och på kontot.räntan Institutet utnyttjar för sin likviditetsförsäk-
ring princip brandforsäkringsbolag,t.ex.samma ett kansom som ga-

betala ersättningrantera föratt nedbrunna hus för premie mot-en som
bråkdel värdet varje försäkringsobjektsvarar en av för-av attgenom

säkra antal hus, s.k.ett riskpoolning.stort
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effekti-ökakan institutetlikviditetstjänstertillhandahållaGenom att
skallmedlendebetalningsförmedlingen. För mottagnaattiviteten

likvida,debetalningsmedel måstedepåfungera varakunna avensom
uppsägnings-nämnvärdasmidigtkunna utanmåstede utdvs. tas

for-erbjudakaninstitutetinnebärLikviditetstjänsten attkostnader.
formarknadenSåledestransaktionsmedel. ärmögenhetsförvaltning av

betalningstjänst-förmarknadenmedförbundenlikviditetstjänster nära
då det gårkonkurrensutsatt attemellertidförstnämnda ärDen merer.

betal-erbjudaochflera attpålikviditetstjänster sätt utanerbjudal medelförställetiinstitut, emotatt taExempelvis kan ettningstjänster.
andra-påoch säljasköpasvilka kanobligationer, enpå konto, utge

tillsammansmarknadenochinstitutetfall skapardettahandsmarknad. I
tillgång.likviden

likviditets-gällerdå dethögarelativtvaritEtableringshindren har
bankernaförbehållet emotvarit att tahardetgrundr på atttjänster avl delssänkts,emellertid attharhinderDessapå konto. genoml inlåning

finansi-utvecklingendelsoktroj,fålättareblivithar avdet att genom
likviditetstjänsterpåtillgångendagI äroch instrument.marknaderella

l verksamhet.institutensetableradedeberoendeknappast avg

Finansieringstj änster.4.7l

värdepappersmarkna-påfinansieringerhållakanallainteDet är som
infor-tillgängligallmäntfinnsdetförutsättning är atteftersomden, en

finns vissdetvilkadel,värdepapper. Enutställaremation omavom
kanDessafinansiering.erhållakantillräcklig,information intemen

påriskpremiekräverfinansiärernadåöverprisbetala enbehöva ett
betyd-dettillräcklig. Dessutom ärinteinformationen ärgrund attav

vil-värdepapper,medförknippadetransaktionskostnader utattande ge
kapitalbehov.gäller smådetförsvarbartekonomiskt närket inte är

fi-ordnainstitutkunden kaninformation ettskaffaGenom att om
värdepappers-påfåkunden kanvadvillkortill bättre ännansiering

kontrollor-funktionfyllainstitutetkanDessutommarknaden. somen
påverkar styrningeniblandochövervakar äveninstitutetdvs. attgan,

informationeninförskaffadeMed denverksamhet. un-kundens somav
institutetkanförstadetolika tjänster. Förerbjudainstitutetkanderlag

emis-förstå garantvärdepapper atttillhjälpa enut somatt genomge
det1.4.2. Föravsnittdiskuterades iemissionstjänsters.k.sion, som

vadsjälv. Detta invest-ärvärdepapperdessaköpainstitutetandra kan
dennabenämnavalthar typkommitténvarför att avmentföretag gör,

investment-finansieringsverksamhetinvestmenttjänst. Den somtjänst
kommittén intevärdepapper,köpdvs.åt,sigföretag anserägnar av
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skall tillståndspliktigutgöra finansieringsverksamhet. Investrnenttjänst-
behandlas därför inte i det följande. Absolut vanligaster dockär att

institutet beviljar kredit eller tillhandahåller någon närbesläktad finansi-
eringsforin factoring och leasing.t.ex. Detta gäller speciellt hus-som
håll och de små och medelstora företagen inte kan värdepap-utsom ge

på marknaden.per
Kredittjänster består utvärdering låntagaren och dennesav av even-

tuella säkerhet för lånet, finansiering krediten övervakningsamtav av
låntagarens verksamhet. Kredittjänster innebär således institutetatt
skaffar sig privat information låntagaren, dvs. information and-om som

aktörer i ekonomin inte har.ra
Genom ha långvariga relationeratt med sina kunder kan institutett

minska kostnaderna för skaffa informationatt sina kunder. Efter-om
långsiktiga relationer tid byggatar tillgångensom att är till finans-upp,

ieringstjänster beroende de etablerade institutens verksamhet. Omav ett
institut går konkursi medför det såväl privatekonomiska samhälls-som
ekonomiska kostnader. Privatekonomiskt kan kunden ha svårt finnaatt

finansiär, i fall till finansieringskostnad.varten ny Samhälls-samma
ekonomiskt kan värdefull information till spillo med sämreen re-
sursallokering resultat. Om det dessutom många institutärsom gårsom
omkull samtidigt, kan resultatet bli så många får problematt med sin
finansiering det får effekter på ekonominatt i stort.

Som redogörs för i avsnitt 1.4.2 kan institutett att ta emotgenom
medel på konto tillhandahålla betalningstjänster knutna till kontot. Som
redogörs för i avsnitt 1.4.5 kan institutet öka effektiviteten i betal-
ningstjänstema samtidigt erbjuda likviditetstjänster.att Genomgenom

bevilja kunden kreditlimitatt knuten till kontot kan institutet minskaen
kostnaderna för kundens likviditetshantering ytterligare. Kreditlimiten
innebär kunden kan få kreditatt lika snabbt och smidigt denneen som
kan medel från kontot.ta Att skötaut likviditetshanteringen på värde-
pappersmarknaden i praktiken omöjligtär för hushåll och små och me-
delstora företag.

1.5 Banker och kreditmarknadsföretag
dettaI avsnitt redogörs för vilka finansiella tjänster tillhandahållssom

banker och kreditmarknadsföretag.av



och struktur 119finansiella funktionerDetSOU 1998: 160 systemets

Banker1.5.1

ochsparbankerbankaktiebolag,banker;olikafinnsDet typertre av
finns påbankaktiebolagsvenska20-taldetmedlemsbanker. Av som

Föreningssparbanken AB,bankernade fyramarknaden störstasvarar -
och SvenskaEnskilda Banken ABSkandinaviskaNordbanken AB,
sammanlagdabankernasför 90Handelsbanken AB procent avca-

bankaktiebolag kanandraexempel på nämnasSombalansomslutning.
ochKommunbank ABBank DexiaCapital AB,GEBank AB,HSB

till antalet.fristående åttios.k.Sparbankerna ärBank AB.Postgirot
Sparbank ochBergslagenskansparbankerexempel på nämnasSom

associationsfor-drivs iMedlemsbankemaSparbank.Falkenbergs som
Med-antalet, nämligen JAKtillendast tvåföreningekonomisk ärmen

Medlemsbank.Ekobanken Dinlemsbank och -
rörelsedenbestämmelserinnehållerBankrörelselagen somom

bedriva.medlemsbanker får Komp-sparbanker ochbankaktiebolag,
exponeringarochkapitaltäclmingröranderörelsereglerletterande stora

och exponeringarkapitaltäckning1994:2004finns lagen storai om
bankhurBestämmelservärdepappersbolag.ochkreditinstitutför enom

bank-bankaktiebolag ifinns fororganisationdessochbildas m.m.om
sparbankslagensparbanker ifor1987:618,aktiebolagslagen

medlems-1995:1570medlemsbanker lagenioch för1987:619 om
bankaktie-frågorregleras1999den januari rör1banker. Fr.o.m. som

aktiebolagslagen.bankrörelselagen ochbildandebolags m.m. av
benämningbankanvänds begreppetföljandedetI gemensamsom

intemedlemsbankerochsparbanker sär-bankaktiebolag, annatför om
skilt anges.

kontoinlåning påvilken ingårverksamhet iBankrörelse, dvs. om
medtillgänglig för insättarenochbestämdnominelltbehållningen är

får endasttillstånd. Tillståndefterbedrivasendastvarsel, fårkort ges
andra fi-förhållande tillbanksärskiljande för itill Detbanker. ärsom
Särskilj-på konto.inlåningalltsåinstitut rätten ta emotnansiella är att

från allmän-bank inlåningförskyldigheten emotatt taande ävenär en
tillhandahålla effek-bankernamöjliggjort förharheten. Inlåningen att

beskrivs idetinlåningskunderna påtillbetalningstjänster sätttiva som
betalningsväs-dominerande roll ibankernadärmedoch1.4.2. gett en

endet.
kreditförmedlingen och dårollviktig ispelar ocksåbankerFlera en

medelstora företagtill ochkrediter småfönnedlingvidframför allt av
förmöjliggörBankernas kontosystemkrediter.kortamycketoch av

Bank-smidigt.mycket snabbt ochtillhandahålla krediterbankerna att
likviditetshan-kostnaderna för företagensminskarcheckkrediterernas

tering.
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Många svenska banker s.k. fullsortimentsbanker vilketär innebär att
de tillhandahåller alla de tjänster redovisas i avsnitt 1.4, dvs. råd-som
givnings-, mäklar-, betalnings-, clearing-, likviditets- och finansie-
ringstjänster förmögenhetsförvaltning. Den enda tjänsternasamt iav
avsnitt 1.4 banker inte tillhandahåller investmenttjänster.är Härsom
kan tilläggas banker såsom till vissa kreditmarknadsföretagägareatt
och andra företag tillhandahåller finansiella tjänster, såsom värde-som
pappersbolag, försäkringsbolag, clearingorganisationer och fondbolag

indirekt tillhandahåller sådanaäven tjänster. visarDetta banker äratt
väsentliga för det finansiella i flera avseenden. Om banksystemet en
skulle gå i konkurs skulle det medföra kostnader. Ju bankstörre som
försätts i konkurs, desto högre kostnader och effekter på samhällseko-

nomm.

1 Kreditmarknadsföretag

Kreditmarknadsföretag svenska aktiebolag ellerär ekonomiska före-
ningar har tillstånd enligt lagen 1992: 1610 finansieringsverk-som om
samhet driva finansieringsverksamhet. Sedan januariatt 1994 lyder de
tidigare kreditaktiebolagen och finansbolagen under lagen finansie-om
ringsverksamhet och har beteckning kreditmarknadsfö-som gemensam

Sedan januari inordnas1997 vissa ekonomiska föreningarretag. under
regelverk. Lagen finansieringsverksamhet innehåller be-samma om

stämmelser bl.a. tillståndsplikt, förutsättningar för erhålla till-attom
stånd, rörelseregler och tillsynsregler. Lagen kapitaltäckning ochom

exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolagstora ocksåär
tillämplig på kreditmarknadsföretag.

Kreditmarknadsföretagen kan delas i olika där varjegrupper
har sitt begränsade område för kreditgivning, vilket framgårgrupp av

bolagsordningen. det följandeI skillnad mellan bostadsinstitut ochgörs
övriga kreditmarknadsföretag.

Bostadsinstitut

Bostadsinstitut, eller hypoteksbolag, de bland kreditmark-är största
nadsföretagen. finnsDet tiotal bostadsinstitut. Som exempel bo-påett
stadsinstitut kan Nordbanken Hypotek Skandiabankennämnas AB,
Bolån AB och Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB.

primäraDen uppgiften för bostadsinstituten finansiera bostäd-är att
Därtill sker i viss omfattning finansiering kommersiella fastig-er. av

heter. Utlåningen sker säkerheter i huvudsak i form imot panträtterav
fast egendom eller kommunal borgen. viktigEn del verksamheten ärav
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l
i således värdera säkerheter. krediter tillhandahålls ock-Dennaatt typ av

försäkringsbolag, för denså banker och bostadsinstituten stårmenav
bostadsfmansieringen.övervägande delen Bostadsinstitutensav sam-

utlåning betydligt bankernas och uppgick vidmanlagda störreär än
1997/98 till miljarder kronor.årsskiftet 1 217över

finansierar kreditgivningBostadsinstituten sin huvudsakligen genom
och certifikat värdepappersmarknaden.emittera obligationer på Ge-att

kreditgivningen sker säkerhet och instituten lånar tillmot att utattnom
betalningsförmåga oberoende varandra, kanlåntagaremånga är avvars

säker avkastning sina upplåningsin-instituten normalt erbjuda påen
standardiserade och på värdepap-Eftersom dessa omsättsärstrument.

alltid säljade likvida, dvs. innehavaren kanpersmarknaden är även
bostadsin-risk för priset har fallit. innebärdem, dock med Dettaatt att

placerade itillhandahåller likviditetstjänster medelstituten även om en
likvida bankernas inlåning.bostadsobligation inte likaär som

Övriga kreditmarknadsföretag

Övriga de tidigare bostadsfmansier-kreditmarknadsforetag utgörs av
fmansbolagen.kreditaktiebolagen ochande

verk-ibland kallas näringslivsinstitut,kreditaktiebolagen,I ärsom
vissa sektorerkreditgivning till näringslivet ellerinriktad påsamheten

exempel på sådana institut kan Lant-näringslivet. Som nämnasav
Finans-Industrikredit och LandshypotekAB AB.brukskredit AB, NB

certifikatprogram ellerobligationslån,ieringen sker re-numera genom
institut hade tidigare statligamarknadsmässiga villkor; vissapåverser

för sin upplåning.garantier
riktad till hushållFinansbolagen bedriver finansieringsverksamhet

avbetalningskrediter, kontokre-i form reverslån,och företag, t.ex. av
fmansbolag medexempel påleasing och factoring. Somditer samt av-

Finans och VolvofinansJosefssonsbetalningskrediter kan ABnämnas
leasingbolag kan Capital Bil-exempel på GEKonto SomAB. nämnas

FinansFörsäkring Kreditmarknadfinans och WASA AB. PreemAB
factoringbolag.Ekonomi kan exempel påAB och Svea nämnas som

lån frånverksamheten huvudsakligen medfinansierarFinansbolagen
bolaginstitut och då främst banker. Någrafinansiellaandra stora ger

certifikat på värdepappersmarknaden.marknadsbevis ochemellertid ut
det gälleri dessa inte lika godeller likviditetenSäkerheten är närsom

upplåningsinstrument.bankernas
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1.6 företagAndra tillhandahållersom

finansiella tjänster

detta avsnitt förI redogörs vissa företag och institut tillhandahållersom
finansiella tjänster. Några bedriver finansiell verksamhet, t.ex.en ren
värdepappersbolag och försäkringsbolag. andra företagI den fi-utgör
nansiella verksamheten bisyssla, i bensinbolag.närmast t.ex.en

Värdepappersbolag1 .6. 1

Ett värdepappersbolag svensk aktiebolag har fått tillståndär ett attsom
driva värdepappersrörelse. exempelSom på värdepappersbolag kan

Carnegie Kapitalförvaltning ochAB Hagströmer Qvibergnämnas
Fondkommission åttiotalAB. Ett värdepappersbolag finns markna-
den i dag.

Värdepappersrörelse verksamhet består i yrkesmässigtär attsom
tillhandahålla vissa i lagen 1991:981 värdepappersrörelse angivnaom
tjänster, handel med finansiella instument för räkning it.ex. annans

och handel med finansiella instument för räkning. Vär-eget namn egen
depappersrörelselagen innehåller bestämmelser bl.a. tillständsplikt,om

iförutsättningar för erhålla tillstånd, rörelseregler, för värdepap-rättatt
lpersbolag förvärva finansiella instrument och tillsyn Finansin-att av

spektionen. Regler kapitaltäckning och exponeringar finns istoraom
lagen kapitaltäckning och exponeringar för kreditinstitut ochstoraom
värdepappersbolag.

Värdepappersbolagens huvudsakliga funktion bedriva handelär att
med förvärdepapper kunders räkning i s.k. kommissions-eget namn,
handel. Värdepappersbolag tillhandahåller också mäklartjänster som
beskrivits under avsnitt Vidare tillhandahåller1.4.2. vissa värde-ovan
pappersbolag likviditetstjänster kunders medel påtaatt emotgenom
konto inlåning finansieringstjänster krediter, dvs.samt attgenom ge
sådana tjänster beskrivs i avsnitt 1.4.6 och 1.4.7. Förutsättningensom
för värdepappersbolag skall få inlåning enligt nuvarandeatt ett ta emot
reglering bolaget också har tillstånd krediter och såvälär att att attge
inlåningen kreditgivningen underlättar värdepappersrörelsen.som

Försäkringsbolag1.6.2 och understödsföreningar

Försäkringsbolag endera aktiebolag eller ömsesidiga bolag harär som
tillstånd enligt försäkringsrörelselagen 1982:713 bedriva försäk-att

Ömsesidigaringsrörelse. försäkringsbolag sina försäkringstaga-ägs av
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försäkringsrörelselagen. Deregleras irörelseFörsäkringsbolagensre.
verk-försäkringsbolagensdelari lagenreglernanäringsrättsliga upp

livförsäkringsrörelse. Dessaskadeförsäkringsrörelse och isamhet i
försäkringar kanbolag. Vissadrivas i olikai principskallverksamheter

skadeför-Tilllivförsäkringsbolag.såväl skade-idock förekomma som
hörlivförsäkringsrörelseTillsakförsäkringar.bl.a.säkringsrörelse hör

försäkringarendastlivsfallsförsäkringar. Det ärochdödsfalls- är som
andralivförsäkringar ochförmögenhetsförvaltningen, dvs.kopplade till

särskildsammanhang.i detta Enintressekapitalförsäkringar, är avsom
anknytning till värdepappers-medförsäkringarlivförsäkringform ärav

unitlinked-fondförsäkring ellerkallasFörsäkringsformenfonder.
fondförsäkringsaktie-bolag, s.k.särskiltdrivas ioch skallförsäkring

värde-anknytning tilllivförsäkring med1989:1079lagenbolag. I om
livförsäkring.för dennasärskilda reglerpappersfonder finns

marknaden.livförsäkringsbolag påtjugodrygtfinnsnärvarandeFör
Livförsäk-LandiaIivförsäkringsbolag kanexempel nämnaspåSom
ömsesidigFolksamLivförsäkringsaktiebolaget LIVIA,ringsaktiebolag,

fondför-i dag tiofinnsFörsäkringsbolaget SPP. Detochlivförsäkring
livförsäkringsaktie-SparF0nd,marknaden,säkringsaktiebolag på t.ex.

Fondförsäkringsaktiebolag.bolag och AMF
bedrivsförsäkringsverksamhetbörsammanhangdetta ävenI avsom

förföreningunderstödsföreningEn ärunderstödsföreningar nämnas. en
begravningshjälp,sjukhjälp,lämnauppgiftmedbiståndinbördes att

anhör-eller derasmedlemmarunderstöd sinaliknandeellerpension
1972:272i lagenreglerasföreningarnaVerksamheten iiga. un-om

föremål för Re-närvarandeför översyn.derstödsföreningar. Lagen är
Försäkringsföreningar-betänkandetföreslagits iregler harformerade

kanunderstödsförening1998:82. EnSOUregelsystem,reformeratett
sjukförsäkring.ellerkapitalförsäkringpensionsförsäkring,meddela

understödsföreningarochlivförsäkringsbolagförKännetecknande
försäk-de erbjuderkapitalförsäkringarmeddelar ärsin rörelsei attsom

Så-avsnitt 1.4.3.förmögenhetsförvaltningen sekopplade tillringar
iförmögenhetsförvaltareviktig rollförsäkringsbolag fyllerdana somen

finansiellasvenskadet systemet.

Clearingorganisationer.6.31

svensk eko-elleraktiebolagsvensktclearingorganisationEn är ett en
börs-enligt lagen 1992:543tillståndfåttharföreningnomisk omsom

Clearingverk-clearingverksamhet.bedrivaclearingverksamhetoch att
clearingmedlem-består i påverksamhetfortlöpandesamhet attär som

ochförpliktelserbeträffande derasavräkningargöravägnarmarnas
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leverera finansiella instrument eller betala i svensk elleratt utländsk
valuta, eller inträdande elleratt partgenom övergarant tasom som an-

för förpliktelsernas fullgörande,svaret eller på sörja försättannat att
förpliktelserna avvecklas överförande likvid eller instru-genom av
ment.7

Den clearingverksamhet bedrivs clearingorganisationersom av reg-
leras lagen börs- och clearingverksamhet. Denna lag innehållerav om
bestämmelser bl.a. tillståndsplikt, förutsättningar för tillstånd, rörel-om
seregler och tillsyn Finansinspektionen. Regleringen clea-av av
ringverksamhet riktar sig sådan verksamhetmot betydelseärsom av
för den finansiella marknaden och det finansiella stabilitet.systemets
Riksbanksclearingen clearingverksamhet huvudsakligensamt all-som
mänheten deltar i inte tillståndspliktigär enligt lagen börs- ochom
clearingverksamhet. Riksbanksclearingen behandlas utförligare i av-
snitt 1.7.2.

Som exempel på clearingorganisationer kan Värdepappers-nämnas
centralen VPC Aktiebolag VPC, OM Stockholm AB OM och
Bankgirocentralen BGC AB BGC. intarVPC central ställning vaden

kontohållning, clearing och avveckling instrument, i förstaavser av
hand aktier och obligationer, registrerade i VPC:s kontosystem VP-
systemet. På derivatmarknaden intar OM central ställningen genom

bolaget dels clearar de derivatinstrumentatt handlas på OM:s börs,som
dels clearar betydande del de derivatinstrument handlas di-en av som
rekt mellan och deras ombud penningmarknaden,parterna främst
ränteterminer. bedriverBGC för clearing betalningsför-ett system av
pliktelser mellan bl.a. banker, myndigheter, företag och privatpersoner,
bankgirot. Bankgirots verksamhet består främst i cleara s.k.att mass-
betalningar, dvs. hushållens och företagens betalningar. Bankgirots
clearingverksamhet faller under lagen börs- och clearingverksam-om
hets tillämpningsområde endast såvitt gäller bankgirots nettning be-av
talningar mellan de deltagande bankerna

Clearingorganisationernas clearingtjänster avsnitt 1.4.5 har bety-
delse för effektiviteten i handeln på de finansiella marknaderna och i
betalningsförmedlingen.

7 Se kap.l 4 § lagen 1992:543 börs- och clearingverksamhet ochom prop.
1995/96:50 64s.
8 Se 1995/96:50 77 och 137.prop. s.
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Fondbolag1.6.4

fondbolag svenskt aktiebolagEtt har fått tillstånd enligt la-är ett som
värdepapperfonderl990:l l 14 fondverksamhet. Medutövaattgen om

fondverksamhet förvaltning värdepappersfond och den för-avses av en
säljning och inlösen andelar i fonden fondbolag.utövas ettav som av

värdepappersfond består fondpapperEn och andra finansiella in-av
bildas kapitaltillskott från allmänhetenDen och ägsstrument. genom av

dem har tillskjutit kapital. fondbolags huvudsakligaEtt uppgift ärsom
tillhandahålla förmögenhetsförvaltning det har beskrivitssättatt som

i avsnitt 1.4.3.
fondbolag.finns i dag åttiotal Däribland kanDet Banconämnasett

AlfredFondaktiebolag och Fonder Aktiebolag.Berg
fondverksamhet fondbolag får sig regleras i la-Den ägnaettsom
värdepappersfonder. lag innehållerDenna bestämmelsergen om om

tillståndsplikt, förutsättningar för erhålla tillstånd, placeringsbe-att
stämmelser, regler informationsplikt tillsyn Finansinspek-samtom av
tionen.

Kortföretagl .6.5

Med kortföretag i detta sammanhang företag konto-utavses som ger
kort eller förbetalda Kontokort kortkort. kan användas förär ett som
betalningar det tillgång till tillgodohavande eller kreditattgenom ger

kontantkort ellerpå konto. Ett kort kan också användas forett smart
utförande betalningar det finns inbyggd krets i kortetattav genom en

minnesfunktion innehållervilken har information att ettsomen om
visst värde finns lagrat kortet. kontantkort kanEtt engångs-vara av
karaktär eller möjligt återuppladda. Såväl kontokort kon-attvara som
tantkort används vid betalningsförmedling.

Banker och kreditmarknadsforetag kortutgivare. detaljhan-Inomär
deln och bensinbranschen finns också antal företagett stort utsom ger
kort. Flera dessa företag inlåning, s.k. kundmedel påäventar emotav
konto, och krediter. vissa fall sker betalning debiteringIger genom av
kortinnehavarens tillgodohavande konto debetkort. andra fallI
sker betalning kortinnehavaren utnyttjar beviljat kreditut-att ettgenom

kreditkort. förekommer ocksåDet företag tillhandahållerattrymme
finansieringstjänst kortinnehavaren förbetalar gjorda in-atten genom

köp efter faktureringeller tjänster betalkort. företagDessaav varor
tillhandahåller således inte enbart betalningstjänster också likvidi-utan

finansieringstjänster.ochtets-
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dagI saknas reglering direkt sikte på betalningsförmedling;tarsom
däribland betalningstjänster knutna till kontokort och kontantkort
Bankers och kreditmarknadsföretags verksamhet omfattas tidigaresom

den finansiella lagstiftningen. Därmed träffasnämnts derasävenav
kortverksamhet viss reglering. inomFöretag detaljhandeln och ben-av
sinbranschen s.k. kundmedel konto har be-tar emotsom genom
stämmelser i bankrörelselagen l kap. 2 §§ ålagts informeraatta-c
insättaren bl.a. kontoinsättningarna inte omfattas insättnings-attom av
garantin. betalningstjänstDen tillhandahålls s.k. betalkortfore-som av

American träffasExpress, inte den finansiella lagstift-tag, t.ex. av
ningen. Finansieringstjänsten tillhandahålls American Expresssom av
har i den praktiska tillämpningen betraktats betalningsanstånd ochsom
därmed inte bedömts tillståndspliktig finansieringsverksamhetvara en-
ligt lagen finansieringsverksamhet.°om

1.7 roll i detStatens finansiella systemet

Finansinspektionen1.7.1

Finansinspektionen central förvaltningsmyndighet för tillsynenär över
finansiella marknader, kreditinstitut och det enskilda försäkringsväsen-
det. Enligt instruktionen för Finansinspektionen de övergripandeär
målen för inspektionens verksamhet bidra till det finansiellaatt syste-

stabilitet effektivitetoch verka för konsument-mets samt att ett gott
skydd. Enligt instruktionen åligger det Finansinspektionen utövaatt
tillsyn i enlighet med vad i lag eller författning, följasom anges annan
och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet, meddela före-
skrifter handlägga förvaltningsärenden i enlighet med lag ellersamt

författning och medverka i internationellt samarbete in-rörannan som
spektionens verksamhetsområde. Finansinspektionen vidareansvarar
för framställning statistik finansiella marknader, kreditinstitutöverav
och försäkringsområdet. Finansinspektionens tillsyn sikte på stabi-tar
liteten i enskilda institut.

Finansinspektionen sina Verksamhetsmål följandepåpresenterar sätt
i folder från januari och1998 anknyter där till de övergripande må-en

9 Förslaget till lag betaltjänster SOU 1995:69 bereds inomen ny om rege-
ringskansliet.
O regeringensSe beslut 4/1981. Beslutet behandlas i SOU 1994:66 240.s.

instruktionen.Se §l
2 Se instruktionen.2 §
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len så de i instruktionen för inspektionen. För bidra tillattsom anges
stabilitet finansiellade marknaderna skall inspektionen: analysera

ji utvecklingen marknadernapå i instituten, systematiskt utvärderasamt
i problem- och riskområden finns, granska verksamheten i institutenvar

och på detta bidra till dessa verkar med rimligt risktagande,sätt att ett
normgivning verka för instituten bedriver sin verksamhet in-attgenom

för gällande regler. bidra tillFör efektivitet de finansi-påattom ramen
ella marknaderna skall inspektionen: verka för tillfredsställandeatt en

tillinformation konsumenter och andra aktörer finansielladeges
verka för självdisciplinmarknaderna, och självreglering hos företagen

de finansiella marknaderna, verka för godpå genomlysning institu-av
finansiella ställning. bidra till konsumentskyddFör skalltens att ett gott

inspektionen: följa instituten följer lagar, förordningar och and-attupp
regler, verka för god etik inom det finansiella förverkasystemet,ra en
aktörerna på de finansiella marknaderna högt ställda kravatt motsvarar

affarssed.på integritet, kompetens och god
tidigareFinansinspektionens arbete institutionellt präglatvar men

tillsynen blivitsedan första halvåret 1994 har funktionellt inriktad.mer
Inspektionen indelad i fyra avdelningar; kreditmarknadsavdel-är en

administrativ avdelning särskilda enheter förning, konsument-samten
och redovisning direkt underställda generaldirektören i lik-ärrätt som

verksledningskansli informations-,het med där utvecklings- ochett
internationella frågormetodfrågor vissa handläggs. Varje sakav-samt

olika enheter; finansiell operativdelning indelad i analys, tillsynär tre
rättsfrågor.tillstånds- och På värdepappersavdelningen finns ävensamt

för insiderutredning.enheten

Riksbanken1 .7.2

Riksbanken myndighet under riksdagen bl.a. har till uppgiftär en som
kap.enligt vad framgår 9 12 § regeringsformen haattsom av ansvar

för valuta- och kreditpolitik och främja säkert och effektivt betal-ett
Riksbankens uppgift verka förningsväsende. säkerheten i betal-att

iningsväsendet uttrycks § lagen 1988:1385 Sveriges22även om
skallriksbank Riksbanken "övervaka betalningssystemetsatt sta-som

bilitet". Riksbankens övervakning riktar sig ellermot ett system en

3 Finansinspektionen, presentation,Se En 3s.
4 Riksbankens ställning, föreslås vissa ändringar i1997/98240,I rege-prop.

i syfte stärka Riksbankens ställning. Enligt den föreslagna ly-ringsformen att
regeringsformen skall Riksbanken alltjämt hadelsen 9 kap. 12 § ansvaretav

för penningpolitiken. för övergripande valutapolitiska frågor överförsAnsvaret
alltjämtfrån Riksbanken till regeringen. skall åligga Riksbanken främjaDet att

S 18-6265SOU1996:160
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Övervakningsuppgiften fortlöpandehar karaktärenmarknad. ettav
framåtblickande i den meningenuppföljningsansvar är attävensom

indikationer problemövervakningsarbetet kan fåRiksbanken i som
övervakning innefat-Riksbankensbetalningväsendet.inomkan uppstå

institut följs.i vissa centralastabilitetentar att
flera olikafinansiella pådeltar i detRiksbanken sättsystemet ge-

och finansi-betalningstjänster, likviditetstjänstertillhandahållaattnom
eringstjänster.

tillhandahåller RiksbankenochsedlarFörutom ettmynt,utatt ge
betalningar large-valueavvecklingclearing ochför storasystem av

Till betal-det s.k.bankerna, RIX-systemet.mellanpayments stora
beloppsmässigt och be-betalningarningar hör är stora som avsersom

Övriga betal-finansiella institut.och andramellan bankertalningar
payments.5 transaktionerAllamassbetalningar retailningar kallas

islutligtbank reglerasfår kravbankinnebär ettatt en annanensom
valutaaffarer, betalningarförinternaBankernasRIX-systemet. system

tidpunkter och kravm.fl. vid olikaSWIFTN dataclearingenvia töms
Över konton i Riksbankenbankernasregistreras i RIX.och gottgörelser

bankerna. Riks-transaktioner medriksbankensavvecklas också egna
till närvarande harskall tillträde RIX. Förvilkabanken prövar gessom

institutandra finansiellaclearingorganisationer ochförutom banker,
för betal-särskild betydelsebedömstillsyn ochstår under vara avsom

tillträde tillpenningpolitiken RIX.ellerningsväsendet
Riksbank-betalningsflöde kanfriktionsfrittsäkerställasyfteI ettatt

kallasi Dettaunder dagen RIX-systemet.kredit till bankernabeviljaen
förstaEnligt 18 §under dagenintradagkredit. Lån ränta.utanges

banker. detkredit endast till Omsådanriksbankslagen kanstycket ges
riks-andra stycketRiksbanken enligt 18 §skäl fårfinns synnerliga

tillsynföretag står underoch andrabevilja bankerbankslagen avsom
Riksbankenmöjlighet kallasFinansinspektionen kredit. Denna att age-

"lender of last resort".rar som

framgååliggande skall endastbetalningsväsende.effektivt Dettasäkert ochett
kraftföreslås träda iLagändringenoch 86.54riksbankslagen a. prop. s.av

ljanuariden 1999. -
5 och massbe-skiljelinje mellan betalningarexaktsvårt draDet storaär att en

bankgirobetalningar,ochmassbetalningar,eftersomtalningar t.ex. post- aggre-
ibetalaning RIX-systemet.och blir storengeras

fördriver databaserati BrysselmedbolagSWIFT systemsäte ettär ett som
betalningsförmedling via teleforbindelser.internationell
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Riksgäldskontoret1 .7.3

Riksgäldskontoret central förvaltningsmyndighet under Finansde-är en
Enligt instruktionen för Riksgäldskontoret 1996:311 be-partementet.

kontorets huvuduppgifterstår i förvalta statsskulden, tillhandahållaatt
sådan utlåning riksdagen har beslutat och medelta emotsom om
konto och därmed skapa säkra placeringsaltemativ. Vidare skall Riks-
gäldskontoret utfärda och bevaka sådana garantier riskdagen harsom
beslutat samordna och meddela föreskrifter och allmänna råd förom,
andra myndigheters verksamhet med statliga garantier och statliga lån
till näringslivet betalningar till och frångöra översamt sta-prognoser

Riksgäldskontoret fyller sålunda viktig roll det gällerten. när atten
skapa marknader god likviditetmed och tillhandahålla säkra place-att
ringsalternativ.

.7.4 Garantisysteml

det finansiella finns1 statligt reglerade garantisystem på-systemet som
verkar verksamhetsförutsättningarna för finansiellade instituten. Sys-

påverkar värdet institutens finansiella tjänster.äventemen av

iInsättningsgaranti

Lagen 1995:1571 insättningsgaranti trädde i kraft den januari1om
Garantin1996. administreras statlig myndighet, Insättningsga-av en

rantinämnden, finansieras de anslutna instituten betalarattmen genom
årlig avgift.en
Insättningsgarantin, kapitalvärdeskydd omfattar insätt-ettsom ger

ningar till belopp kronor250 000 hos banker värde-ett samtupp om
pappersbolag vissa utländskaoch värdepappersföretag med tillstånd att

kunders medel konto. förutsättningpå för insättningEnta emot att en
skall omfattas garantin den nominellt bestämd och tillgäng-är ärattav
lig för insättaren med kort varsel.

Ersättning kan aktualiseras endast institut i konkurs. Er-sättsettom
sättningen skall betalas så det kan ske och inom må-ut snart senast tre
nader från den dag domstol har försatt institutet i konkurs. Insättnings-
garantinämnden kan dock ansöka fristförlängning.om

investerarskydd

Enligt rådets direktiv 97/9/EG den 3 1997 försystemav mars om er-
sättning för investerare investerarskyddsdirektivet skall regler om
investerarskydd införas i medlemsländerna. Direktivet syftar till att
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llinvesteringsverksamhettillgångar iskapa skydd för investeraresett om
värdepappersföretag i konkurs eller påeller gårkreditinstitut annatett

sina ekonomiska åtaganden.stånd fullgöra Enliknande sätt sätts attur
skall träda investerareskyddssystemetförutsättning för är attatt en

institutet inne-instrument elleråterfå finansiellainte kan pengar som
räkning.haft för investerarens

investerarskydd införs.lag1998/9930 föreslåsI att en omprop.
föreslås träda i kraft denEG-direktivet 1bygger pålagenDen nya som

för investerares finansiellainförs skyddlagenmaj 1999. Genom ett
ihandhas värdepappersinstitutlikvida medelinstrument och avsom

Investerarskyddet träderinstituten utför.tjänstersamband med som
konkurs, eller utländskvärdepappersinstitut försätts iett om enom

in-och likvida medelfinansiella instrumentmyndighet förklarar äratt
Värde-tillbaka sina tillgångar.inte kan fådisponibla, och investeraren

hålla finansiella instrument ochregel skyldigapappersinstitut iär att
tillgångar.åtskilda från sinatillhör investerarelikvida medel egnasom

sina tillgångarnormalt separationsrätt tilldärförharInvesterarna om
sammanblandas med in-tillgångarnakonkurs.institutet går i Först om

handling inte finnsgrund brottsligeller de påstitutets avegna, om
behövadär investerarskyddet kansituationkvar, uppkommer ersättaen

investerare.
investerarskyddet medfå ersättning frånskall kunnainvesterareEn

Till skillnad insätt-kronor institut.sammanlagt högst 000250 motper
kapitalvärdeskydd.investerarskyddet inte någotningsgarantin innebär

omfattasersättning. medelsjälvrisk vid FörIngen äventas ut avsom
tillämpas.bestämmelserna i den lageninsättningsgaranti skalllagen om

värdepappers-finns konto hosbl.a. medelinnebärDetta ettatt som
insättningsgarantin.täckasfortsättningsvis kommerinstitut även att av

Insättnings-administrerasskall enligt förslagetInvesterarskyddet av
institut till-finansieras avgifter degarantinämnden och av somgenom

metodflexibilitet det gäller valetNämndenhör skyddet. närstor avges
investerarskyddet. Nämnden kanutbetalningar frånför säkerställaatt

elleravgifter betalas institutenfondera devälja mellan attt.ex. som av
möjlighetförsäkring. Vidare får nämndenkollektivteckna attatt enen

låna medel hos Riksgäldskontoret.

för försäkringsersättningarEtt garantisystem

Försäkringsgarantisitt betänkandeFörsäkringsgarantiutredningen har i
garantisystemutformninglämnat förslag påSOU 1998:22 ettett av

försäk-Syftet med garantisystemetförsäkringsersättningar.för är att
för-avtalersättning enligt ingångnaringstagama skall få även ettom

bolag harsvårigheter. Efter deti ekonomiskasäkringsbolag råkar att ett
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garantiförsatts i konkurs gäller skall tillförsäkra de ersättnings-en som
berättigade i fall delen försäkringsersättningen. EG-rättenstörrevart av
ställer inte krav medlemsländerna skall införa garantisystem.på att ett

Betänkandet bereds för närvarande i regeringskansliet.-
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bakgrund,Bankkrisen förlopp2 -

lärdomaroch

Inledningl

svenska finansiella skakades i sina grundvalar i börjanDet systemet av
de första tecknen på allt inte stod till1990-talet. Ett rätt näratt varav

ställde betalningarna.finansbolaget Nyckeln i september 1990 årEtt
för rädda Nordbanken ochtvingades ingripa Förstaattstatensenare

spred sig till andra institut och hotade stabili-Sparbanken. Problemen
finansiella varför regeringen i pressmed-i hela det systemet, ettteten

utfäste sig stöd till kreditinstitutdelande i september 1992 att ge som
sina förpliktelser. löfte, den s.k. bankgarantin,inte kunde fullgöra Detta
riksdagen.stadfästes senare av

Ävenhändelseförlopp brukar benämnas bankkrisen. det iDetta om
och finansbolag hamnade i akut kris kornförsta hand bankervar som

hypoteksinstitutkrisen omfatta hela det finansiella Såvälsystemet.att
försäkringsbolag och andra finansiella företag drabbades storaavsom

bland kreditinstituten frånsamlade kreditförlustema bör-problem. De
beräknas överstiga miljarder kro.jan till mitten 2001990 1995av av

nor.
belastat kreditinstitutensdel dessa kreditförluster harEn stor av

höga utlåningsräntor och låga inlåningsräntorkunder och ägare genom
värdeutebliven utdelning och lägre på aktierna. dvs.respektive Staten,

omfattandeskattebetalarna, har också tvingats Statensatt ta ett ansvar.
omfatta mil-direkta åtagande kom 100näramest att sammantagetsom

kronor har belastat statsbudgeten.jarder kronor, miljarder60varav ca
emellertid del kostnader kanförefallerDet att stor statenssom en av

den utvecklingen under år.återvinnas på grund senareav gynsamma
kreditförluster i sig inteviktigt betona bankernasDet utgörär att att

heller fastighetsprisemas fall isamhällsekonomiska kostnader. Inte
medförde förmögenhetsförluster för bl.a.början 1990-talet, somav

samhällsekonomiskakreditinstitut ochfastighetsägare, utgörstaten,
förmögenhetsöverföringar, framför allt mellankostnader endastutan

dem sålde sina fastigheter idrabbades prisfallet ochdem somavsom
sannolikt medfört samhällsekono-har finanskrisentid. Däremot stora

7 l994/95zlO0, bilagaSe prop.
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prisuppgång fastigheter leddemiska kostnader 1980-talets påattgenom
omotiverad byggverksamhet.till samhällsekonomiskt Denna nypro-en

reala och mänskliga tillmedförde överföringduktion av resurseren
efterhand, inte behövdes i denna utsträckning.där de, ibyggsektorn sett

reala effekterfinansiella krisen avsevärdaallt döma hade denAv att
lågkonjunkturen i börjantill fördjupa 1990-den bidrog attatt avgenom

form utslagning produktionska-det innebar italet med allt vad av av
omfattande kreditförluster medförde urholkningBankernaspacitet. en

begränsning utlåningskapa-därmed derasderas kapitalbas och avenav
formeffekter den reala ekonomin imedfört påcitet. kan haDetta av

finnakonkurser. emellertid svårtinvesteringar och Detuteblivna är att
panik-kreditförsörjningen skulleförklara belägg stramats ettatt

försikti-naturligt bankernaoch onödigt hårt Det ärsätt. är attartat mer
konjunkturensin kreditbedömning dåi är svag.ga

identifiera vilkaangeläget försökabakgrund detdennaMot är att
klargöra i vilkenuppkomst ochbidrog till krisensfaktorer ut-som

förändringar i denlämpligt genomföradet möjligt ochsträckning är att
andra instituts verksamhet lik-bankernas ochlagstiftning reglerarsom

förhindraverksamheten för kri-offentliga tillsyneni den att attavsom
sammanhang deti framtiden. dettauppkommer Idet här slaget ärser av

vidtogs för hanterade åtgärdernaturligt analyseraockså attatt som
det finns skäl förändraförsöka bedöma i vad månkrisförloppet och att

krisdrabbade institut.för hanteringinstitutionelladen avramen
bakgrunden till krisenövergripande analyskapiteldettaI görs aven

frågeställningar kom-samlad deförsöka fåi syfte att somsynen
till grund för de övervägandenSlutsatserna läggsmittén har pröva.att

innehåller översiktlig be-kapitlen. Kapitleti de följandegörs ensom
liksom själva förloppet och de åt-till krisen,skrivning bakgrundenav

beskrivning försutgångspunkt från dennavidtagits. Medgärder ensom
kreditregleringarnas betydelsede tidigarediskussioningående ommer

vidtagitomfattning. åtgärderuppkomst och Deför krisens statensom
särskilt avsnitt. det avslutandeanalyseras i Ibemästra krisenför ettatt

viktigaste slutsatserna.sammanfattas deavsnittet
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2.2 Uppkomsten överhettning och-

kreditexpansion

makroekonomiska bakgrunden2.2.1 Den

Bankkrisen föregicks kraftig kreditexpansion följde efterenav som
avregleringen kreditmarknaden i mitten l980-talet. årligaDenav av
genomsnittliga nettoökningen Iånestocken 1986-1990 207 mil-av var
jarder kronor, vilket kan jämföras med 62 miljarder kronor för åren

avseende motsvarande mått. framför1980-1985 Det allt slopandetvar
utlåningstaket gjorde det möjligt för1985 kreditinstituten attav som

tillgodose den ökade kreditefterfrågan uppkom till följd densom av
starka ekonomiska tillväxten under l980-talet.

Sverige upplevde mellan och1982 1989 de längsta högkon-en av
junkturerna under efterkrigstiden. Högkonjunkturens första fas grunda-
des delvis på internationell konjunkturuppgång, framför allten men
devalveringarna och Devalveringama skapade under-1981 1982. en

medförde kraftigvärderad krona exportledd stimulans densom en av
svenska ekonomin. Eftersom konjunktursvängningar normalt fyraär ca
år kunde nedgång den starka svenska konjunkturen vidväntasen av
mitten l980-talet. Tidpunkten för slopandet utlåningstaket för-av av
väntades således sammanfalla med inledningen till lågkonjunktur.en

antydan till avmattning kunde förvisso registreras under slutetEn en
blev emellertid kortvarig.1985. När OPEC:s samarbete kol-Dennaav

lapsade i början 1986 sjönk oljepriserna kraftigt vilket förlängde denav
internationella högkonjunkturen. bidrog tillsammansDenna med den

efterfrågan till fortsatt högväxande inhemska tillväxt i den svenskaen
ekonomin. kraftiga efterfrågan medförde kapacitetsbrist ochDen snart
effekten inflationen dröjde inte. Inflationen hade fallit under i prin-på
cip hälft ordentlig farthela l980-talets första under och1987togmen
avmattades inte förrän 1991.

Mycket tyder på det inte gjordes tillräckligt ekonomisktpolitisktatt
för den exceptionella efterfrågetillväxten.dämpa fasta växel-Denatt
kurspolitiken innebar penningpolitiken inriktades främst ba-att att
lansera kapitalflödena vid försvaret den fasta växelkursen. Exem-av
pelvis skulle försök dämpa kreditexpansionen med åtstra-ett att en
mande penningpolitisk åtgärd, medförde avvikelse från densom en
räntenivå förenlig med den fasta växelkursen, leda till in-ettsom var
flöde kapital i sin medförde växelkursen avvek från desstur attav som
målsatta nivå. Således kunde penningpolitiken i princip inte användas

försjälvständigt styrmedel påverka den Överhettade efter-ett attsom
finanspolitikenfrågan. Därmed det bar föransvaret att stramasomvar
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efterfråganåt då ekonomin visade tendenser till överhettning. Någon
åtstramning skedde inte. Förmodligen bidrog detta i hög grad till att
krisen blev så djup.senare

Även den svenska nominalräntan relativt hög under 1980-om var
talet, jämfört med 1970-talets nivåer, innebar inflationen och det dåva-

företagsskattesystemetrande realräntan efter skatt mycket låg.att var
De skattekilarna i kapitalbeskattningen under denna period inne-stora
bar lånefinansiering lägre effektiv skattesatsavsevärtatt ängav en en
finansiering med upparbetade vinstmedel eller med nyemission.en
Skattesystemet sänkte företagens kapitalavkastningskrav, vilket stimu-

Ävenlerade investerings- kreditefterfrågan.och skattesystemet för pri-
medgav full avdragsrätt for räntekostnader,vatpersoner, uppmunt-som

rade till hushållens låntagande bidrogoch till konsumtionsefterfrå-att
blev mycket stark.gan

höga inflationenDen och lönestegringstakten under slutet 1980-av
talet innebar den svenska exportindustrins internationella konkur-att
renskraft urholkades. smittade den begynnandeDessutom lågkonjunk-

i omvärlden, särskilt i Västeuropa, under 1990-talets inledningturen av
sig på den svenska ekonomin. tilltagandeDen kostnadskrisen, tillsam-

med Sveriges rykte devalvera vid stigande arbetslöshet,attmans om
innebar minskad tilltro till den fasta växelkursen, vilket kom till ut-en
tryck i höjda i förhållande till omvärlden. påverkadesDessutomräntor
den svenska den stigande internationella räntenivån. före-Iräntan av
ning med inflationen sjönk dramatiskt i den dalande konjunkturenatt
innebar detta realräntan ökade kraftigt. Mellan 1991 och ökade1992att
den realiserade realräntan från till procent.8 Skattereformen1,5 1991,

i slag sänkte avdragsrätten till 30 medförde real-ett procent, attsom
efter skatt från till-1,5 5 Denna utveckling höjderäntan steg procent.

avkastningskravet investeringar dramatiskt, vilket naturligen häm-
made investeringsviljan och pressade tillgångspriserna.

realräntechock i kombination med den minskadeDenna efterfrågan
ledde till företag, liksommånga privatpersoner, med hög skuldsätt-att
ningsgrad fick akuta betalningsproblem. Problemen blev än större
bland bygg- och fastighetsbolagen eftersom fastighetspriserna sjönk,
bl.a. följd den höjda realräntan.som en av

Utvecklingen på2.2.2 fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden under 1980-talets andra hälft är
central betydelse för krisens uppkomst. fanns betydandeDet väx-av en

8 5-års statsobligationsränta deflaterad med konsumentprisindex KPI.
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elverkan mellan utvecklingen kreditmarknadenpå och fastighetsmark-
naden. Bankerna hade nyckelroll i kopplingen mellan dessa markna-en
der och i den utveckling bidrog till den snabba tillväxten i kredit-som
efterfrågan kreditexpansionen.och därmed

fastighetsmarknaden uppvisade tydliga teckensvenska påDen
Överhettningenöverhettning mellan och sigåren 1987 1990. tog ut-

omsättning, ökat byggande och framför allt i kraftigttryck i stigande
stigande priser. Prisstegringama gällde för i princip alla fastig-typer av
heter, de i särklass för kommersiella fastigheter istörst stor-men var

genomsnittliga årliga reala prisuppgången förstadsområdena. Den
kommersiella fastigheter under perioden 1984-1990 uppgick till när-

procent. förekomattraktiva storstadsområden årliga pris-10 Imare
viktig till den-stegringar i storleksordningen anledning25 Enprocent.

ekonomiska aktiviteten ledde till bristutveckling den högaattna var
eftersom utbudet dessa inte kan påverkas påkommersiella lokaler,

under hela l980-talet. Realt lågkort sikt. gjorde hyrornaDetta stegatt
dubbelt högt tio år tidigare.hyresnivån så En1990 än annanmer som
priserna drevs uppåt sänkta direktavkast-viktig anledning till att var

kortfattat den reala diskonterings-krav kanningskrav. Detta sägas vara
avkastningskravet placerare använder sigfaktor det reala avsom en

allt lägre kravfram priset för fastighet. godtogför räkna Köparnaatt en
beredda betala allt högre priser. Underinitial avkastning ochpå attvar

negativa1980-talet accepterades på många hålldelen avsenare
dvs. de löpande driftnettona täckte intekassaflöden i förvaltningen -

princip minus driftskostnader.Driftnettot i hyrorräntorna. motsvarar
försäljningar till allt högre priser skulle täckaTanken löpandeattvar

amorteringar.såväl upplupna räntor som
fastighetsmarknaden innebar det snabbtPrisutvecklingen att

värde s.k. realsäkerheter kundekunde byggas ett stort an-av somupp
inte handladekreditgivning. bara devändas för fortsatt Det var som

förväntningar fortsatta pris-hade orealistiskamed fastigheter omsom
och finansbolagengällde bankernaökningar. Detta även accepte-som

fastighetsvärdena fullgoda säkerhetsvär-rade ständigt stigandede som
ställdes säkerhet för utlåningen.den de objekt Dennapå ut-som som

den uppåtgående prisspiral-medförde ytterligare stimulansveckling av
satsade investeraren mycket lite ka-fastigheter. många fallI egeten

finansbolagen stod för del risken till lågapital. Bankerna och storen av
marginaler.

framstår det högst tveksamt den ob-beskrivningdennaAv som om
finnaprisökningen till fullo kan stöd i utveck-exceptionellaserverade

faktorer. fundamental faktor i dettalingen fundamentala En avseen-av

9 LångtidsutredningenKälla: och 1995.SCB
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ende driftnettot. Förmodligen fanns det betydande inslag själv-är ett av
genererande i prisutvecklingen, där förväntningar uppåt-process om en
gående prisspiral födde verklig prisuppgång, vilken i sin föddeturen

förväntningar. sådan prisutveckling saknar stöd funda-En som avnya
ekonomiskteoretiska litteraturen.benämns "bubbla" i den Närmenta

i utsträckningdet gäller prisfallet under 1990-1992 kan det större än
fundamentala faktorer1980-talets prisuppgång förklaras med såsom en

fastighetsbeskattning i kombination med fall i infla-kraftigt skärpt ett
stegringen hyrorna under l980-talet med-tionstakten. kraftigaDen av

förde skapade förväntningar "evigt" fortsatta möjlig-aktörernaatt om
finnshyresnivåer, intensivt byggande. dess-heter till höjda Dettrots ett

allt förmisstänka direktavkastningskravet lågt.skälutom att sattesatt
realränteutvecklingenviktigaste anledningen till dettaDen attvar un-

för höga inflationsförväntningar.derskattades, främst till följd av
mycket låga internationelltsvenska förräntningskravenDe ävenvar

fastighetsmarknaderanledning till utländskaviktigDetta attsett. envar
svenska fas-attraktiva i svenska placeraresbetraktades Deögon.som

ökade dramatiskt under 1980-taletstighetsinvesteringama i utlandet
följande åren efter borttagandet valuta-del. Under de närmast avsenare

de aktiva de flestasvenska aktörer bland påregleringen 1989 mestvar
Belgien, England och Hollandfastighetsmarknader. IEuropas varav

fastighetsinvesterama.utländska Somsvenska placerare de största ex-
allintressen förvärvadesvenska 10empel kan nämnas procentatt avca

förvärv möjlig-under loppet drygt två år. Dessalokalyta i Bryssel av
svenska banker och finansbolag ifallgjordes i många stortattgenom

svenska fastighets-köpen med lån. Därmed komtotalfinansieradesett
svenska banker, betydan-fmansbolag, och i förlängningenoch göraatt

den inter-investeringar eftersomförluster på utländskade ävenäven
fanns betydande skillnaderfastighetsmarknaden föll.nationella Det

Svängning-fastighetsmarknader.olika ländersmellan utvecklingen på
internationell jäm-fastighetsmarknaden vidsvenskapå den var enarna

förelse mycket kraftiga.

på kreditmarknadenUtvecklingen2.2.3

ökade bankernas utlåningi avregleringen 1985Efter det sista steget
efter slo-bankutlåningen tredubbladesdramatiskt. totalaDen nästan

andel brut-till Uttrycktutlåningstaket 1985 1990.pandet avsom enav
BNP2° ökade bankernas utlåning från knappt 50tonationalprodukten

2° tillfrån 140totala kreditvolymen 80 BNP 1985Den närmaresteg procent av
nominella belopp ökade utlåningenår Uttryckt1990.BNPprocent somav
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tillgängligtVid granskningtill 80 BNP. närmarenära procent en avav
omedel-utlåningstillväxten kraftigtsiffermaterial framgår det stegatt

för sedanutlåningstaket i november 1985efter slopandetbart attav
tillväxten åter igenUnder 1988 ökadetillbaka under 1987.falla något

explosionsartad takt.och det i närmasten
utlåningen dettillväxtmönster imöjlig tolkning dettaEn är attav

förmodligenavregleringen, dvs. detanpassning efterskeddeförst atten
tillfredsställts ochdetta behov hadelånebehov.uppdämt Närfanns ett

traditionella fi-sidan flyttats in i denlegat vidkrediter tidigare avsom
avlöstes ihål-avmattninginträdde kortarenanssektorn ensom aven

framtillväxt barsutlåningstillväxt 1988-1990. Dennakraftiglande av
fastighets-stimulerad utvecklingen påkreditefterfrågan avsom varen

ekonomiska aktiviteten iöverhettadeoch denmarknaden stort.
tillgångavregleringen på enkeltfickHushållssektorn sättettgenom

lånebefräm-fullt utnyttjande detmöjliggjordekreditertill ett avsom
relativthushållskrediternaskattesystemet. Emellertid hadejande en

eftersom ungefär 70bankkrisenbetydelse förbegränsad procent av
företag.krediter tillavsågkreditförlusterna

kraftigadeninvesteringar för kunnasinaökade mötaFöretagen att
utsträck-finansierades iinvesteringarefterfrågetillväxten. Dessa stor

fastighets-stigande priserna påinnebar dening med lån. Dessutom
vilket möjliggjordeökadesäkerhetsmassanvärdet påmarknaden att

mycketökade därmedlånestockskuldsättning. Företagensytterligare
genomsnittliga årligahälft.andra Denunder 1980-taletskraftigt netto-

miljarder kronor,130lånestock 1986-1990i företagensökningen var
periodenmiljarder kronor under 1980-jämföras med 33vilket kan

1985.
defini-vilket i detskuldsättningsgrad ökade, närmasteFöretagens

förhållandetrisktagande för bankerna.ökat Dettionsmässigt innebar ett
projektofta myckettill ochkrediternadel storaatt stor gavs nyaaven

förmodligenskedderisktagande. Dessutominnebar störreännuett en
lånestockarkvaliteten på bankernasförsämringgradvis attgenomav

möjlighet iökad utsträckning fickikreditvärdiga låntagareoch attstora
viaobligationsmarknaden liksomochpenning-finansiera sig påstället

utländska banker.lån i

till miljarder kronormiljarder kronor 1.900period fråndenna 600under en-
år Bankstödsnämnden.ökningstakt på 26 procent per

2 genomsnitt. Under1970-talet iunder 4sparkvotHushållens procentcavar
drastiskt. Under åren 1987-1989hushållens sparandeminskadel980-talet var

genomsnittden i -4,3%.
22Wallander 1994.
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Den kanske viktigaste orsaken till bankernas kreditportföljer för-att
sämrades i kvalitet bankerna underskattade risken med deattvar upp-
blåsta fastighetspriserna. priserDessa godtogs vid värderingen kre-av
diternas säkerheter. fastighetsprisernaNär föll dramatiskt kom ofta sä-
kerhetsmassan bli kraftigt överbelånad. Om låntagaren falleradeatt i en
sådan situation drabbades bankerna förluster. de fall betal-Istoraav
ningsförmågan och säkerhetens värdeutveckling starkt relaterade,var

vid krediter till fastighetsbolag, finansbolag,t.ex. ävensom men var
riskerna naturligtvis större än annars.

En kund- och säljorienterad företagskultur fram i bankerna,växteny
betraktade volymökning krediter i princip liktydig medsom en av som

ökning lönsamheten. ökadeDen risken i kreditgivningenen av upp-
trädde först den materialiserats i formnär befarad eller konstate-av en
rad kreditförlust. Eftersom bankerna inte fullt medvetna vilkavar om
risker i sina kreditportföljer under 1980-talets andra hälft,togman
saknades den broms i kreditgivningen skulle finnas. Efter-som annars

lönsamheten mycket god under den aktuella perioden invagga-som var
des banksystemet, och de hade reglera detta, iäven falskattsom en
trygghet.

Bankernas beteende måste bakgrund den långvarigamotses av vo-
lym- och prisregleringen kreditmarknaden.på Eftersom prismekanis-

for bankernas utlåningsverksamhet i princip spel undermen sattvar ur
flera decennier fanns inte prisdifferentiering med avseende risk som

naturligt instrument vid kreditgivningen.ett En förklaring kanannan
den intensifierade konkurrensen lånekunderna.vara om

På väl fungerande kreditmarknad det naturligt bankernaär atten
inte beviljar alla kunder kredit de bankernas låne-trots att accepterar

och i övrigt uppfyller bankernasränta formella krav för kreditgivning.
Emellertid tycks sådant beteende inte varit särskilt utbrett. Förblind-ett
ade sina höga vinster och omedvetna sitt risktagande expande-av om
rade bankerna sin kreditgivning i till obegränsad omfattning.en synes

2.2.4 jämförelseEn mellan den svenska krisen och

bankproblem i andra länder

inteDet bara Sverige drabbats hårtär problem i det finansiellasom av
under tid. fleraPå andra håll isystemet världen problemensenare var

sådan omfattning de kan benämnas bankkris. Emellertid drabba-attav
des ingen region i västvärlden hårtså Norden.som

23För detaljerad beskrivning internationella erfarenheter finansi-en mer av av
ella kriser, Banking problems OECD countries,t.ex. OECD 1993, These
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framför bankkrisema ikrisförloppet det allt Norgedet gällerNär är
med de svenska förhållandena.uppvisar likheteroch Finland storasomi

drabbades relativt lindrigt. AvregleringenbanksystemetdanskaDet av
Finland sannolikt viktigi Sverige, ochkreditmarknaden Norgei är en
Överhettninsperiodenländer. och densammanbinder dessafaktor som

inträffadekreditexpansionen, liksom själva krisen,sammanhängande
länderna.jämfört med de två andratidigare inågot Norge

efter hurrangordna de ländernamed bestämdheti svårtDet är treatt
1 tillKreditförlustema i relation BNPkostsam krisenallvarlig och var.i i Finland.i Sverige ochbanktillgângar Norgeeller totala större änvar

starkare kopp-krisen den hadeSignifikativt för den svenska1 attvar en
norska och finska krisen.fastighetsmarknadens kollaps denling till än

likartad denkonjunkturutvecklingDanmark hade nors-som varen
förhållandena från förhållandena idanskaEmellertid skiljde sig deka.

avseenden. danska bank-länderna i flera Detnordiskade övriga
devärldskriget varit mindre regleratsedan andraväsendet hade än

bankerdrabbades danskaoch svenska Dessutomnorska systemen. av
vilket kan ha bidragitunder 1980-talet,kreditförluster tidigtansenliga

kan förknippade med kre-vilka riskerinsikttill större som varaomen
kre-hade under 1980-talet högrebanksystemetdanskaditgivning. Det

utlåningenmellan 1-2svenskaditförluster det procentän systemet, av
drabbades emellertidi Sverige. Danmarkjämfört med 0,4 0,6 procent-

inledningunder 1990-taletsförlustsiffrordramatiskt höjdasåinte av
tillsynen harländerna. danskanordiska Dende övriga satsat resur-som

danska till-banksystemet.kreditrisker i Denkontrollpå avser
ti-ingripa ibefogenheterhar dessutomsynsmyndigheten ettstörre att

finansiella problem.banker meddigt skede i
banksektorn, dock i all-erfarit problem iharFlera länder inom EG

länderna.i de nordiskamindre omfattningbetydligtmänhet i än
omfattande erfarenheterharutanför Nordende länderAv avsom

1980-talet hadesärställning. Underbanker intar USAkrisdrabbade en
problem deekonomiskabanker såamerikanska attstoraöver tusen an-

federalafinansiellt stöd från deeller begärdei konkurstingen tvingades
oproportionerligt andelinlåningsförsäkringsorganisationema. En stor

koncentrationenuppstod i högabankproblem Texas. Dendessa avav
börjanoljeprisfallet i 1980-kombination medoljeindustrin ilån till av

den kraftiga kre-Allmänt kanförklaring till detta.viktigtalet settär en
kombination med otill-ineffektiv tillsyn iditexpansionen samt enen

räknas till huvudorsak-hantering banker i krisfredsställande federal av
bankproblemen.amerikanskatill deerna

Bulletin Bankkrisen, NOUof FinlandCrisis, BankNordic Banking nr
1992:30.
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Det finns antal bakomliggande faktorerett till de be-gemensamma
skrivna problemen inom de olika ländernas banksystem. viktigtEtt ex-
empel den alltjämt pågående strukturomvandlingenär på kreditmark-
naden. Delvis till följd avregleringen de finansiella marknadernaav av
har bankerna allt svårare konkurrens frånmött andra instituttyper av

också till följd utvecklingen fungerande värdepappersmark-men av av
nader. Denna hårdare konkurrens i kombination med överhettaden-
konjunktur och god tillgång på likviditet- har lett till jakt efteren
marknadsandelar, vilken präglats expansion utlåningen tillav en av
riskablare kundsegment bristande kredithantering och risksprid-samt
mng.

2.2.5 Synpunkter

Bankkrisen kan resultat kreditexpansionen efter avregle-ettses som av
ringen i kombination med utvecklingen fastighetsmarknaden.på Båda
dessa fenomen kan i utsträckning hänföras till den makroekono-stor
miska utvecklingen och avsaknaden stabiliseringspolitiska åtgärder.av

konstaterandeDetta emellertid upphov till antal frågor.ettger
För det första, hade Sverige förskonats från bankkrisen med ett an-
makroekonomiskt utvecklingsförlopp detnat För andra, givet eko-att

nomin utvecklades på det den gjorde, hade det varit möjligtsätt inteatt
avreglera, eller genomföra avregleringen vid tillfälleatt eller iett annat
andra former, och vad hade detta betytt för det följande förloppet För
det tredje, givet avregleringen genomfördes på detatt densätt som
gjorde, kunde ha vidtagit några andra åtgärderstaten kunde hasom
förhindrat kris eller åtminstone kunde ha reducerat dess omfatt-en som
ning

första fråganDen kan också formuleras fråga det fannssom en om
andra viktiga faktorer vid sidan den makroekonomiska utvecklingenav

bidrog till det uppstod kris. Om det kanatt väl fun-som antas att etten
gerande finansiellt i princip skall kunna hantera de problemsystem som

iuppstår överhettad ekonomi, finns det anledning detatten anta att
fanns grundläggande brister i det finansiella struktur ochsystemets
funktionsförmåga bidrog till krisen uppstod. hypotesEnatt är attsom
det fanns brister i gjorde det hade motståndskraftsystemet attsom svag

makroekonomiska chocker det slagmot uppstod i slutetav som av
1980-talet. Närmare bestämt finns det skäl det fanns brister iatt tro att
bankernas förmåga uppfatta sitt risktagande, vilket diskuterasatt mer
ingående i avsnitt 2.4.

dessaOm brister inte funnits och kreditexpansionen inte blivit så
dramatisk hade detta sannolikt haft dämpande effekt utvecklingenen
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banksy-fungerandevälkrisförloppet. Ettochfastighetsmarknadenpå
iöverhettningtendens tillvidstabilisatorrollenspelaskallstem ensom

medkreditprisetdifferentierarbankernabl.a.ekonomin attgenom
avslårlânekundergranskningkritiskavia sinriskavseende på samt av
verketsjälvaframtidsutsikter. Itveksammaprojekt medfinansiering av

i detkatalysatorfungerabanksystemetsvenskadetkom att som en
till krisen.framleddeöverhettade förloppet som

problem iuppståttskulle hadetemellertid skälfinns attDet att tro
makroekonomisk utveck-stabil,medbanksystemet även merannan,en

sådanfåttsannolikt intesidanandrahade åproblemling. Dessa om-en
och dendet slagbankkristillupphovgivithadedefattning att aven

ekonomin.överhettade svenskai denuppstodfactodeomfattning som
dömaalltsåledesutvecklingenmakroekonomiska attDen enavvar

uppkomst.bankrisensförutsättning förtillräcklig,intenödvändig, men
kreditmarknadenavregleraintemöjligthade varitdetFrågan attom

till sinhypotetisktillfällevidavregleringen ärgenomföra annateller ett
förtidpunktenvidråddesärskilt intressant. Detdärför inteochkaraktär

logiskt efter-ochnödvändigtdetenighetbeslutet i attsettstort varom
verknings-ochfortsattbindande. Enansågsinteregelverket varasom

utvecklingen.den fortsattapåverkatförmodligenhaderegleringfull
kostnadernasamhällsekonomiskadeanledningdockfinns attDet att tro

varitskulleordningsådanför stora.en
avregleringenförtidpunktenefterhand,iuppenbart, attDet settär

detkonjunkturutvecklingen,tanke påvald medmindre väl men varvar
upphovochskulle fallaoljeprisetförutsågnågonfå att gesomom ens

sannoliktdethadeLikasåhögkonjunktur.långvarig internationelltill en
iavregleringengenomförts förehadeskattereformenbättrevarit om

åtgärdernaomfattandemindreblivithadeKrisenstället för tvärtom. om
Å dehursvårtsidan detandraikommit omvänd ordning. är att an-se

skattereform,inväntahade kunnatpenningpolitikensvariga för somen
avlägsen.visade sig varaochföreföllmitt1980-taletsvid

skall be-kommitténfrågordeberörfrågeställningEn somsom
omfattningkrisenselleruppstått,hadealdrigkrisenhandla är omom

hade gjorts. Detingripandenstatligaytterligarereducerats,hade om
effektivformåtgärder i rö-för sig skälochifinns attatt tro en merav
kunnat be-hadeeffektiv tillsyn,alltframförochrelsereglering, meren

förtidpunktenviddetuppenbartemellertidkrisen. Det attärgränsa
finansiellainsikt dettillräcklig systemetsfannsinteavregleringen om
omvärldsförändringdenföljdernaochfunktionsförmågabristande av

avsnittingående idiskuterasmedförde. Dettaavregleringen mersom
2.4.
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2.3 Förloppet sammanbrottet och statliga-

ingrepp

2.3.1 Upptakten kris bland finansbolagen och i-
enstaka banker

Krisen drabbade först de finansbolag hårt exponerade denmotsom var
del fastighetsmarknaden förbunden med riskerstörstav som var -
marknaden för kommersiella fastigheter. efterfråganNär på lokaler
minskade drastiskt till följd den minskade aktiviteten i ekonomin,av
och stigande realräntan, hamnade rad fastighets- och byggnadsbolagen
i akut kris vilket omedelbart slog igenom i finansbolagen. I september
1990 tvingades finansbolaget Nyckeln ställa betalningarna. där-Kort
efter havererade marknaden för marknadsbevis, finansbolagens viktig-

finansieringskälla, vilket medfördeaste rad andra finans-att störreen
bolag drabbades akuta finansieringsproblem.av

Bankerna svarade för huvuddelen finansbolagens finansi-som av
ering insåg de riskerade förlusteratt och de krävdegöra därföratt stora

skulle skjuta tillägarna kapitalatt eller lämna garantier härför.nytt Det
ställdes också krav på skulle ingripa med hänvisning tillatt staten att
stabiliteten i det finansiella hotad. Regeringen avvisadesystemet var
emellertid kraven med motiveringen inskränkte sigatt statens ansvar
till betalningssystemet, i vilket finansbolagen inte ansågs ingå. Staten
deltog emellertid aktivt, Finansinspektionen, i förhandlingardegenom

fördes mellan bankerna och finansbolagen.som
I och med finansbolagen fick problem förlorade fastighetsbola-att

i slag betydande del sin finansiering.ett Mängder fastig-gen en av av
hetsbolag tvingades i konkurs och problemen spreds snabbt till bank-

de kommit delta i finansieringenäven rad projekt påatterna som av en
fastighetsmarknaden med hög risk. När det visade sig flera fi-att av
nansbolagen inte kunde överleva drabbades bankerna ännu störreav
förluster.

Nordbanken de banker drabbades hårdast i krisensvar en av som
inledande skede och tvingades under hösten 1991, i egenskapstaten av
huvudägare, säkerställa banken fick kapitaltillskottatt 5,2ett om ca
miljarder kronor nyemission. Strax därefter framkom det attgenom en
Första Sparbanken drabbats så förluster bankens överlevnadstora attav

hotad. Bankens saknade möjligheter skjutaägare till erforderligtattvar

24Se Ds 1991:47, Finansbolagskrisen förstudie, för detaljeraden en genom--
gång finansbolagskrisen.av
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medingrepnödvändigtdetRegeringen ansåg att statenkapital. att var
lämnadeStatenfinansiellai detstabilitetentill systemet.hänsyn en ga-

Sparbankentill Förstamiljarder kronorranti på 3,8 senare om-som
vi-månaderEfter någrasparbanksstiftelsema.tilllåntillvandlades ett

SparbankenNordbanken Förstasåväliproblemensigdetsade att som
ställdes krav pådetvarförantagitsvadbetydligt än nyastörre somvar

åtgärder.statliga
sparbanksstiftel-delvisfickSparbanken ägare attFörsta genomnya

ombildatsSparbanksgruppen,dåvarandedenbakom senaresomserna
miljarder kronor.3,5kapitaltillskottSverige,Sparbankentill ett omgav

lån. Denfinansierades garanterattillskott statenett ur-Detta avgenom
kapitaltill-lämnadeSparbanksstiftelsen Första, ettsprungliga ägaren,

nämndamed detfinansieradeskronormiljarder3,8skott ovansomom
Spar-med Förstavillkoradesåtaganden attStatensfrånlånet staten.

blivande Spar-i deninlemmasochskulle rekonstruerasbanken senare
krav påbl.a.innefattaderekonstruktion ettpåSverige. Kravenbanken
avveck-särskilttillöverförasskullekrediter ettdåligabankensatt

lingsbolag.
betydligtslag störreÅtgärderna Nordbankeni avmensammaavvar

kostnadtillminoritetenprivatadenlösteStatenomfattning. av caut en
särskilttillfördeskrediternadåliga över ettkronor. Demiljarder av-2

Unge-miljarder kronor.tillfördes 10vecklingsbolag, Securum, casom
banken.tillkapitaltillskottimycketfär lika gavs

relativtiförlustermycketdrabbades ettbank storaEn avsomannan
Ägarna, försökteTrygg-Hansa/SPP,Bank.Gotastadiumtidigt var

för-finansiells.k.tecknabankenlåtasituationenhantera att engenom
påavkastninguteblivenochkreditförlustertäckaskullesäkring som

visadekronor. Detmiljarder10belopptillkrediterdåliga ett omupp
september 1992otjänlig. Ilösningdennaemellertidsig attsnart var

för-intebankenomfattningsådannåttförlusterna attframkom det att
kapitaltäckning.på 8kravetlagstadgade procentsdetuppfyllamådde

allabankensutfastelsedetta läge atttvingades i göraRegeringen omen
formlämnadeLiteinfrias.skulle statenförpliktelser av ga-ensenare

uppkomnaredanförlusterframtidasåvältäckaskulleranti somsom
kronor.miljarder15belopptillförluster ett omupp
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2.3.2 Systemkris bankgarantin och stödåtgärder-

Under hösten 1992 blev det alltmer uppenbart det inte rörde sigatt om
kriser i enstaka banker kris i hela det finansiellautan om systemet.en
Samtliga banker uppvisade kreditförluster samtidigtstora mängdensom
nödlidande krediter ökade denNär svenska kronanän i septembermer.
1992 drabbades akut förtroendekris, och Riksbanken tvingadesav en
höja marginalräntaii flera gånger kom slutligen till 500 förprocentupp

försvara den fasta växelkursen, råkade helaatt det finansiella isystemet
gungning. Vissa institut fick akuta problem med sin finansiering efter-

de inte kunde sina lån. Härmed spred sigomsätta misstron till and-som
institut så delar det finansiellaatt blev lamslaget.storara systemetav

dettaI läge meddelade regeringen den hade för avsiktatt att snarast
möjligt föreslå riksdagen skulle banker ochatt vissastaten garantera att
andra kreditinstitut skulle kunna fullgöra sina förpliktelser i tid.rätt
Staten skulle fullgöra sitt åtagande lämna stöd till instituten.attgenom
Detta den s.k. bankgarantin, formellt inte någon garantisettvar som var

utfastelse stöd till krisdrabbadeutan institut,att riksdag-en om ge som
ställde sig bakom i december.en
Regeringens ingripande bidrog till läget de finansiella mark-att

naderna stabiliserades. Misstroendet kreditinstituten reducerades imot
takt med omvärlden fick innebörden åtgärdernaatt klargjorda förav
sig. Detta innebar dock inte situationen hade normaliserats, denatt men
akuta förtroendekrisen hade bemästrats. I propositionen åtgärder förom

stärka det finansiella inteatt exakt hur och på vilkasystemet angavs
villkor stödet skulle lämnas, endast vissa allmänna riktlinjerutan attom
stödet skulle affärsmässigapå grunder för säkerställa det fickatt attges

konkurrensneutral utformning. Storleken på stödet, liksom tidsram-en
för stödet inte preciserade. Riksdagen regeringen fria hän-arna var gav

der, uppgiften utforma och hantera stödet lades förpåatt än-men en
damålet särskilt bildad myndighet, Bankstödsnämnden.

börjanI 1993 hade fyra banker ansökt stöd; Föreningsbank-av om
Gota Bank, SE-Banken och Sparbanken Sverige. förstaDet teckneten,

banksysteinets tillfrisknande kom under 1993 då bankernas situation
förbättrades markant i takt med den svenska räntenivån sjönkatt som

följd den svenska kronans frisläppande. Detta gjorde det möjligten av
för flera banker genomföra nyemissioner de drogsatt medtrots att stora
kreditförluster och hade stockar med problemkrediter. SE-Bankenstora
och Sparbanken Sverige kom härmed dra tillbaka sina ansökningaratt
efter det de lyckats säkerställa erforderliga kapitaltillskottatt genom
nyemissioner och försäljningar.

25Prop. 1992/93:135 17s.
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möjligtdetgjordeandrum. DeninblandadeallaBankgarantin ettgav
stöds-deundersökningaringåendeföretaBankstödsnämndenför att av

undersökteNämndenvidtogs.åtgärdernågrainnanbankernaökande
utvecklingförväntadeställning och utanfinansiellabankernasbarainte

Medkontrollsystem.interna ut-ocheffektivitetstrategi,derasockså
åtgärder iformerolikakrav pånämndenställdehärifrångångspunkt av

tidi-kontroll. Denoch internaeffektivitetbankernasförbättrasyfte att
skulleproblemengagemangbankensstrateginutvecklade av-attgare

ocksåtillämpadesavveck-lingsenhetersärskildailäggasochskiljas
bankerna.stödsökandede

bolag,tillfördes separatöver ettproblemengagemangBanksGota
samband där-Nordbanken. ltillÅterstoden såldesbankenRetriva. av

kapitaltillskottstatligtmedgarantingivnatidigareden ommed ersattes
till-kronormiljarder3,8ytterligarekronor,miljarder som20 samt ca
tillocksåflyttades överproblemkrediterNordbankensRetriva.fördes

Även kapitaltillskotterhöllSecurumdotterbolag, Securum.nybildatett
kronor.miljarder24från staten,

SparbankenochSE-Bankenmedlikhetlyckades, iFöreningsbanken
tillförsäkradesbankenvarigenomnyemissiongenomföra enSverige, en

tillemellertid knutenEmissionenkapitaltäckning.tillfredsställande var
tillförsäkradesbankenvilkenkapitaltäckningsgarantistatlig genomen

bankenskronormiljardermaximalt 2,5kapitaltillskottstatligt omom
nivå.vissunderhamnaskulle kommakapitaltäckning att en

ansökansintillbakatidigare nämnts,Sverige drog,Sparbanken som
sigvisadebankentillmeduppgörelsen ägarnatidigarestöd. Denom

detutvecklades sättintebankeneftersomhålla somemellertid inte
nödvändigtdetblevanledning attdennaAvförutsatte.uppgörelsen

tillstödetuppgörelsendenlösning. Iframförhandla gavsnyanyen
för. Ga-svaradesjälvalånförgarantier ägarnaformen somägarna av

tillgarantinvillkormedförbundna typ somrantierna avsammavar
kontrollfull överficksäkerställde statenFöreningsbanken attsom

sätt.utvecklas på ogynnsamtettskulle kommaden attbanken om
lagstiftningnågongrundad påinteursprungligenBankgarantin var

nöd-detganskasigvisade attsnartriksdagsbeslut. Det varpå ettutan
vilkainstituttvångsåtgärderspeciella motvissalagstiftavändigt att om

1993:765i lagenRiksdagsbeslutetgarantin. togs omomfattades av
ficklagdennakreditinstitut. Genomandraochbankertillstödstatligt

bristfälligmedinstituthanteramöjlighetbl.a.Bankstödsnämnden att
ock-stöd. Statensöktinteinstitutfalli dekapitaltäckning gavsettäven

stöd liksomvägrade emotinstitut att tamöjlighetså över ettatt ta som
understeg 2kapitaltäckningsgrad procent.institut vars

avsikthade förden att1995höstenunderaviserade attRegeringen
bak-skeddejuli 1996. Detta motden 1bankstödetstatligaavveckla det



148 Bankkrisen-bakgrund, förlopp och lärdomar SOU 1998:160

grund det svenska banksystemet föreföllatt ha återhämtatav sig och att
fortsatt stabilisering kunde förutses. Den snabba återhämtningenen

efter 1993 remarkabel.är förbättradeDen intjäningsfönnågan och lön-
samheten grundades framför allt på antalett omständ-yttregynnsamma
igheter, också på åtgärder bankerna själva vidtog. viktigmen Ensom
orsak till tillfrisknandet i banksystemet den svenska kronans kraf-var
tiga depreciering, vilket medförde exportledd konjunkturell uppgången

innebar tillskottet nödlidande krediteratt minskade kraftigt,som ochav
därmed också bankernas kreditförluster. En viktig orsakannan attvar
den kraftiga räntenedgången, efter den svenska kronans fall hösten
1992, minskade bankernas finansieringskostnader för stocken redanav
existerande problemkrediter.

Ett konsumentskydd finns det för garanti insätt-systemgenom av
ningar trädde i kraft den januaril 1996. Som medlem isom EU Sve-är
rige skyldigt införa sådant i enlighetatt ett medsystem EG-direktivett
94/ 19/EG för garanti insättningar.system Det svenska garanti-om av

finansieras med avgiftersystemet från bankerna och får i princip endast
i anspråk för utbetalningtas ersättning till berörda insättare närav en

bank har försatts i konkurs. Garantisystemet och dess finansiella resurs-
kan för närvarande inte i anspråk förtas rekonstrueraer att t.ex. en

bank drabbats finansiella svårigheter. ingårDet i kommitténssom av
uppdrag det lämpligtövervägaatt är för insättnings-att systemetom ge
garanti någon uppgift vid rekonstruktion krisdrabbad bank.av en

2.3.3 Krishanteringen i andra länder

I Norge fanns redan vid krisens början två s.k. sikringsfonder upp-
byggda med avgifter från bankerna med uppgift skydda insättarnasatt
medel. Eftersom problemen i banksystemet sådan omfattning attvar av
dessa fonder inte tillräckliga inrättades Statens Banksikringsfondvar
med uppgift lån till sikringsfondernaatt finansiera kapitaltill-genom
skott till bankerna. De statliga kapitalinsatserna ledde till deatt tre

affärsbankernastörsta föll i statlig senare harägo dessa helt eller del-
vis kunnat återgå i privat ägo. Det statliga kapitaltillskottet till bank-

uppgick till 20 miljardersystemet NOK. Liksom det svenska banksy-
har de norska bankernasstemet resultat utvecklats i positiv riktning se-

dan 1993.
FinlandI spelade Finlands bank aktiv roll i krishanteringen innanen

Statens säkerhetsfond inrättades med syfte stödja enskilda bankeratt
för stabiliteten i banksystemetatt trygga och insättarnas medel. febru-I
ari 1993 problemen i banksystemet sådan omfattning denvar attav
finländska i likhet med denstaten, svenska formelltstaten, garanterade
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bank-statligaförpliktelser. Detsinaförkunna ståskullebankernaatt
miljarder FIM.40omfattadeFinland överstödet i

iallvarligalikaintebanksystemetdanskai detProblemen somvar
ingri-statligadanskadevarförländernasnordiska system,de övriga

iuppstodproblemomfattning. De togsintepandena somsammavar av
central-danskafrån denstödmedmarknadenhandhandförsta avom

banken.
koncentrerade harrelativtbanksystemen ärnordiskaEftersom de

för-förnivåcentralvidtagits på attomstruktureringarochåtgärder
viktigthar attDetbetalningssystemen. ansettsiinstabilitet varahindra

förförtroendetåterställakraftfulltochsnabbtförsorgstatensgenom
därUSA,länderkreditförsörjning. Ifortsattoch somtryggasystemet

mängdermedannorlundaväsentligtbanksystemeti är avstrukturen
möjliga.åtgärderdecentraliseradestorlek,mindre ärbanker merav

insättningsgaranti-medelhjälpmedharTillsynsmyndigheterna urav
omstrukture-problemhanterautsträckning kunnatifonder genomstor

dockharförlusternaStorleken påbanker.mellanfusionerochringar
tillfondernarekapitaliseratvingatsomfattningsådan att statenvarit av

underbankerinsolventahanteringenstatligabelopp. Denbetydande av
i hopptidigtstängdesintedessainnebarinledning omatt nog,krisens

medkombinationstrategi, iproblemen. Dennafrånskullede växaatt
fickbankerinsolventamedfördeinsättningsgaranti, attexistensen av en

utfalllyckosamteftersomrisktagandesitthöja ettincitamentökade att
tillledakundeutfallolyckligtochinsolvensdemlyfta ettkunde ur

iförlusternafördjupaderisktagandeökadestödinsatser. Dettastatliga
krishantering-federaladenomfattasmåsteslutligeninstitutde avsom

en.

Synpunkter2.3.4

uppstod attnatt utaninte överkrisenframgårbeskrivningen att enAv
frånårförlopp. Det närmare ettutdragetganska togsigrördedet ettom

tvingadesregeringentill detbetalningarna attställdeNyckelndet att
innanårytterligareochSparbanken ettochNordbanken rege-ingripa i

med hänsynochbakgrund,dennabankgarantin. Motaviseraderingen
befogatdetkris,liknande attärgenomgåtttidigareNorgetill enatt

börjanfrånredanochtidigareinte ingrepregeringenvarförifrågasätta
åtgärder.generellavidtog mer

kri-skälfinnsdet attintresse att trobaraegentligenharFrågan om
iellertidigareingripitomfattandemindre statenblivithaskulle omsen

denstyrdeshandförstaiförloppetförhållandet avDet attandra former.
skulle hainteförtalarutvecklingen statenattekonomiskaallmänna
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kunnat påverka utvecklingen tidigarelägga bankgarantinatt ellergenom
vidta andra åtgärder vid tidigareatt tidpunkt. Detgenom samtidigtären

uppenbart, i dagens perspektiv, vissasett de statliga ingreppenatt iav
krisens inledningsskede inte alltid fick ändamålsenlig utformning.en
Detta berodde på inte hade någon beredskapatt staten avseende hante-
ring krisdrabbade banker. I Sverige fanns, till skillnad från Norge,av
varken lagstiftning eller organisation och kompetens for hanteraatt

Ävendessa situationer. den bristande beredskapen vad gäller kris-om
hanteringen sannolikt inte påverkade krisens omfattning så bidrog den
förmodligen till krisen fick utdraget förlopp.att ett

När det väl hade uppstått kris i några enskilda banker det intevar
möjligt för bedöma i vad mån detstaten rörde sigatt enstakaom pro-
blem eller generell kris, eftersom det inte fanns någon rele-om en mer

information. Denna brist bottnadevant i sin i bankerna och till-tur att
synsmyndigheten, inte hade erforderliga informations- och kontroll-

Det långt ifrån självklartärsystem. regeringen hade kunnat vidtaatt
generella åtgärder på tidigare stadium den haftett den nödvän-mer om

diga informationen. Erfarenheter från andra sammanhang tyder på att
det sällan politiskt möjligt ingripaär förrän det faktisktatt uppstått en
akut kris. Det dock lättare det finnsär ändamålsenliga regler änom om

ad hoc lösning skall tillgripas.en
Eftersom primära skyddsintresse knutetstatens till stabilitetenär i

betalningssystemet hade det varit naturligt låta garantin omfattaatt en-
dast bankerna. Bankgarantin kom emellertid inte bara omfatta bank-att

kreditinstitut medutan även statlig anknytning, Konungariketer t.ex.
Sveriges stadshypotekskassa, lndustrikreditAB och Lantbrukskredit
AB. Ett motiv för garantins tillämpningsområde skulle kunna attvara
det inte finns någon skarp mellan kreditsystemetgräns och betalnings-

betalningar kan med hjälpsystemet- göras såväl krediter inlå-av som
ning. Vad talar denna tolkning finansbolag,mot är attsom som ger
kortfristiga krediter, inte omfattades garantin, väl hypoteksins-av men
titut med långfristig utlåning inte direkt förbundnaär med betal-som
ningssystemet. Ett motiv för avgränsningen tillämpningsom-annat av
rådet kan långfristig utlåning betraktasatt skyddsvärdvara som ur
samhällets synvinkel. Genom skydda hypoteksinstitutens finansiär-att

säkerställdes fortsatt finansiering via obligationsmarknaden så-er av
dana krediter. finnsDet emellertid skäl omfattningenatt tro att av
skyddsnätet kom bestämmas hur kreditmarknadenatt organiserad.ärav

faktumDet de flesta hypoteksinstitutatt bankerstora gjordeägs det iav
praktiken nödvändigt inkludera samtliga sådana institut.att

26Prop. 1992/932135 20s.
27A. 21.prop. s.
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vilka verksam-anledningdetfinnsbakgrund överdenna attMot se
hursamtidigtskyddsvärda och överväga eventu-skallheter ansessom

sådan verksam-tillbegränsasskall kunnaframtidenistödåtgärderella
i vilkenskälocksådetfinns pröva ut-sammanhanget attdethet. I

skyddas,skallkreditinstitutfinansieringformerolikasträckning avav
insättningsgarantin.infördanyligenbakgrund denbl.a. mot av

riktigtdetstödåtgärder sär-hantering attgällerdetNär ensynesav
ochFinansinspektionensvid sidandessahanterarmyndighetskild av

behovdet finnsbörverksamhet. Det övervägasRiksbankens av enom
framtiden. OmBankstödsnämndens slag ikrishanteringsmyndighet av

Bankstöds-frånerfarenheternatyderföreliggabehovsådantett anses
förhål-igränsdragningtydligarebehövsdetpåarbetenämndens att en

finnssammanhangdettaverksamhet. IFinansinspektionenstilllande
skiljabehovfinnsmån deti vad attskälockså övervägadet att av

tvingatsinstitut taroll statenBankstödsnämndens ägare somavsom
kriser.akutahanteringoch dessöver av

Bankstöds-rådandedetsvaghet igrundläggande systemet,En som
regeringen,tillskrivelse är attframhållit iharocksånämnden en

ef-snabbt ochtvångsmedel förändamålsenliga atthadeintenämnden
finansiellaimed bankerproblempåstånd lösningartillfåkunnafektivt

bankpåtvingamöjlighetvisserligenhadesvårigheter." Nämnden att en
efterägandet,givits övertarätt attlösningviss statenattgenomen

emellertidkanförfarandesådant tanämnd.särskild Ettiprövning en
i sådanförvärrasproblemen ut-tidfall så långi atttid,lång värsta

adekvat.inte längrelösningen ärtänktadensträckning att
tillgripaskanåtgärd intesådanuppenbartsamtidigt att an-Det är en

sigbefinnerpraktikenbetingelser. I sta-speciellamycketunderännat
ändamålsenligaförhandlingssituation. Utanifallflestai deten en

samtidigtförhandlingssits motpar-tvångsmedel har staten somsvagen
detbakgrund finnsdennaosäkerhet. Motundertvingas storten agera

befogenheterbörnämnden störreanledning gen-övervägaatt gesom
skebörprövningsådanstöd. Enbehoviinstitutde ärtemot avsom

tillsynsmyndighetenmöjlighetervilkaprövningmedsamtidigt aven
konsekventsäkerställasyfteförebyggande iingripa attbör ha för enatt

ansvarsfördelningrimligåstadkommaochsidafrånhantering statens en
myndigheterna.mellan

Bankstödsnämn-nödvändigt,ocksådetsammanhanget ärdetI som
hanteringregler förgällandeskrivelse,i sin överframhållit attden se

förkonkurs,ieller försattslikvidation attträda itvingatsbanker som; av
hanteramöjligheteri regelverk attsamlatstånd statentillfå ett gersom

okto-denbankkrisen, 17påaspektervissa28Bankstödsnämndens rapport om
ber 1994.
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krisdrabbade banker konsekvent och rimligtett Det bör i detsätt.
sammanhanget också i vad mån det krävsövervägas några förändringar
i lagstiftningen insättningsgarantin.om

2.4 Brister i det finansiella systemets
struktur och funktionsförmåga

det föregåendeI avsnittet konstaterades det finns skäl för kommitténatt
rad frågor förknippadeövervägaatt medär hanteringstatensen som av

kriser i den finansiella sektorn. finnsDet också skäl för kommittén att
förändringar iöverväga regelverket och tillsynen för förhindraatt upp-

komsten sådana kriser. avsnittetl behandlade krisens uppkomstav som
framfördes hypotesen det fanns grundläggande brister i det finansi-att
ella struktur och funktionsförmågasystemets gjorde att systemetsom
inte klarade den makroekonomiska chocken.av

Det mycket talar för dessaär brister kan hänföras tillattsom en
bristfällig insikt såväl bland bankerna hos tillsynsmyndigheten,som
liksom politiska beslutsfattare, de risker kreditexpansionenom som var
förenade med. bristandeDenna insikt kan förklaras med de kreditregle-
ringar har omgärdat bankerna under hela efterkrigstiden. Dettasom
avsnitt inleds därför med kortfattad beskrivning kreditreglering-en av

ligger till grund för den efterföljande diskussionen vilkaarna som om
effekter kreditregleringen haft på det finansiella struktur ochsystemets
funktionsförmåga.

2.4. 1 Kreditregleringen

Allt sedan slutet andra världskriget har kreditmarknaden varit före-av
mål för olika former kreditregleringar, i första hand led i denettav som
s.k. lågräntepolitiken. börjanI 1970-talet samlad legal bas iav gavs en
form lagen 1974:922 kreditpolitiska medel. Den svenska låg-av om
räntepolitikens står finna redan irötter 1944 års penningpolitiskaatt
program. Det viktigt penningpolitiskt mål sökaett uppnå pris-attvar
och räntestabilitet efter de första efterkrigsårens höga inflation. Det

emellertid blev avgörande för Riksbanken skulle stabiliseraattsom
under jämviktsnivånräntan på lång sikt önskan tillförsäkraattvar en

29 detaljeradFör deexposé svenska kreditregleringamasöver historia,en se
Jonung, L. 1993, "Kreditregleringamas uppgång och fall", i Werin, red.,L.
Från räntereglering till inflationsnorm. finansiellaDet och riksbank-systemet

politik 1945-1990, SNS Förlag.ens
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finansiering.billig Föroch sedermerabyggnadsinvesteringama staten
önskvärdapolitisktallokeras till dessaskulleverkligenkrediternaatt

1950-talet likviditetskvoterpåi börjaninfördesinvesteringar som
och statsobligationerfastförräntade bostads-hållabankernatvingade att

inlåningen. Bankernasstorleken påförhållande tilliproportioni viss
1950-taletmittenUnderandrastyrdes påkreditgivning sätt.även av

tillutlåning låndvs. allövrigutlåning,s.k.bankernasbörjade utom ny-
infördeRiksbankenbegränsasbostäder,produktion attatt genomav

trängdesinvesteringar inteindustrinstillseutlåningstak. För attatt un-
företagutlåningen tillprioriteraoftabankernauppmanadesdan, att
särskilthushållen blevutlåningen tillhushåll, dvs.utlåning tillframför

finansiera sig påmöjligheter sättransonerad. annathårt Företagens att
innebaremissionskontrollen. Dettaframför allt attkringskurna avvar

kreditin-företag ochRiksbanken förfråntillståndsärskiltkrävdesdet
föravseddavärdepapperandraobligationer elleremitteraförstitut att

rörelsen.allmännaden
hårtkreditmarknadenregleringarkvantitativadessaFörutom var

heladetbestämdes påutlåningsräntomain- och ta-prisreglerad. Både
så-finansiellasvenskadiskonto. Det systemetRiksbankens varget av

reglering.genomgripandeförföremålledes en
detpolitikmed dennahuvudsyftet sagt attursprungligaDet var som

tilltagandedesedermeraochbostadsbyggnadsprogrammetambitiösa
Regleringamafinansieras.kundebudgetunderskottenstatliga var ur-

begräns-spelade längeåtgärd ochallokeringspolitisksprungligen enen
obalans-finansiellaväxandemed detaktstabiliseringspolitisk roll. Iad

alltregleringar ifick dessa större1970-talet ut-underekonominierna
skatte-Kombinationenfunktion.penningpolitisk ettsträckning aven

räntekostnaderavdragsgillaochmarginalskatterhögremed alltsystem
lånaförmånligarealltgjorde detsjunkande realräntor att pengar.samt

hushållen blevtillkreditgivningenransoneringinnebarDetta att aven
kreditexpansion.massivförhindraförnödvändig att en

banker-delarsåledeskomRiksbanken,via storaatt styraStaten, av
lön-risktagandetsåvälkontrolleradespraktikenverksamhet. I somnas

affärsstrategier förskapabankerna attförUtrymmet attsamheten. egna
kredit-denkringskuretbetydligtsåledesutvecklingsinpåverka avvar

regleringen.politiska
underavregleringenkreditpolitiskatill denorsakenviktigasteDen

ef-förlorade iregleringardessatordehälftförsta1980-talets attvara
ökadeoch denflödenafinansiellai detillväxtentakt medfektivitet i

alltfinansmarknaderna. Denframväxandedeuppfinningsrikedomen
ihopalltgickpenningmarknaden sämreprisbildningen påsnabbare

krediter.bankmarknaden för Dettrögrörliga ut-prismässigtmed den
kunde kringgås. Denregleringamamedvetenhetvecklades attomen
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oreglerade kreditmarknaden del den ökade kredit-tog emot storen av
efterfrågan de utlåningsreglerade bankerna inte kunde tillgodose.som

utveckling urholkadeDenna gradvis effekterna utlåningsregleringen.av
Dessutom kunde internationell upplåning ske via handelskrediter. ochl
med utlåningstaken och rekommendationerna utlåningsräntoratt om
slopades 1985 avregleringen den inhemska kreditmarknaden ivar av
huvudsak fullbordad.

Effekterna på2.4.2 kreditmarknadens struktur

Kreditregleringarna påverkade såväl marknadens struktur aktörer-som
beteende. Eftersom kreditefterfrågan det reglerade utbu-överstegnas

det utvecklades institutioner till vilka del kreditefterfrâgannya en av
sökte sig. viktigtEtt exempel på detta finansbolagen vik-är som var en
tig kreditkälla vid sidan den reglerade delen marknaden fram tillom av
1980, då dessa bolags kreditgivning kom omfattas lagenäven att av om
kreditpolitiska medel. Finansbolagslån upplevdes under 1970-talet allt

substitut till vanliga banklån och informationskanalernaettmer som
förfinades så låntagare blev ransonerade i banken smidigt kun-att som

Ävende hänvisas till bankens finansbolag. bankernaseget om egen
kreditgivning reglerad bedrevs livlig låneförmedlingsverksamhetvar en
mellan långivare och låntagare bankernas notariatavdelningar. Dess-av

rymde bankkoncernerna hypoteksinstitut dit kreditgivning kundeutom
slussas utlåningstaket utgjorde bindande restriktion. Fondkom-om en
missionärsfirmor, privata bankirñrmor och pantbanker ocksåär exem-
pel kreditgivarepå och förmedlare kredit inte kreditpolitisktav som var

Ävenreglerade. vid sidan den finansiella sektorn bedrevs bety-av en
dande kreditgivning mellan företag i form direkta lån eller handels-av
krediter, också mellan företag och hushåll i form konsum-men av
tionskrediter. utveckling, där institutionerDenna och beteendennya
skapades för möjliggöra kringgående regleringar, i sigatt ärav resurs-
krävande. Mycket kreativitet ägnades regleringssituationen imötaatt
stället för fokusera produktiv verksamhet.påatt

effektEn kreditregleringarna de tenderade låsaatt attannan av var
strukturen i banksystemet. Konkurrensförhållandena inom den regle-
rade sektorn kreditmarknaden konserverades. Utformningen utlå-av av
ningstaken exempel på detta. Betydelsen dessa detär ett gott attav var
aktuella årets tillåtna utlåningsökning formulerades föregående årssom
utlåning plus viss Då samtliga banker ökade sin utlåningprocent.en

3° förSe SOU 1982:52 utförlig diskussion kreditregleringamas sido-en mer av
effekter på kreditmarknadens struktur och resursallokering.
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marknadsan-historiskt etableradetillmycket ledde detungefär lika att
bibehölls.delar

ef-bank fyllerfunktionernade viktigaste utövaärEn att enenav
finansiering,olika projekt sökerkvalitetenfektiv utvärdering somavav

kreditema. Bankerna harställs påde säkerheter även stor-samt som
övervakningen låntagarna. Dessutomfortlöpandei dendriftsfördelar av

indirekt sammankopplafunktionviktigfullgör de ett stortattgenomen
Kreditregleringen med-varandra.medoch låntagarelångivareantal

i efterfrågadkunde utförasfunktioner intedessadock ut-förde att
kreditgivningen företagden direktabl.a.Följden blevsträckning. att

for dessainformationskostnadernaochKoordinations-emellan växte.
bank hadetordekredittransaktioner ändirekta större an-vara om en

mellanhand.vänts som

funktionsförmågapå bankernasEffekterna2.4.3

marknadensinte barapåverkadekreditmarknadenRegleringen av
verkadede instituthosfunktionsförmåganocksåstruktur utan som un-

beskrivningen innebartidigaredenframgåttSomder regleringarna. av
krediterochitvingades placerabankernaregleringen statspapperatt ge

andra sektorerkreditgivningen tilldessutomochtill bostadssektorn var
komransonering. Därigenomdirektföremål forfrån tid till sta-annan

sådantrisktagande, och det påbankernas sätt attockså ettatt styraten
ocksåförhållandeteliminerades. Deti detkreditriskerna attnärmaste

på-bankernas möjligheterinnebarregleradräntesättningen attattvar
praktiken kombeskurna. Istarktlönsamheten att taverka statenvar

fickBankernalönsamhet.risktagande ochför snarastöver ansvaret
kreditpolitiskagenomföra deuppgiftmedmyndigheterrollen attsom

besluten.
påverkadevilketi 40 år,i kraftKreditregleringarna närmarevar
institutio-Beteendet kombeståendebeteende påbankernas sätt. attett

liksom i derasoch rutinerorganisation,bankernasnaliseras i system
fullbordad hade ban-avregleringenverksamheten. När varegen syn

till denanpassaderutinerochbyggtkerna inte system nyavarsomupp
bankverksamhet påbedrivafannsaffarsmiljön. Det att en av-ovanaen

sådanvilka riskerbristande insiktkreditmarknad ochreglerad enomen
kombination med deniförknippad med. Dettakundeverksamhet vara

sådanaeffekt medfördeforblindandelönsamhetensväxande att system
under 1980-erforderlig utsträckningiinte byggdesoch rutiner upp

identifi-svårt för bankernadet ocksåDärmedhälft.talets andra attvar
risktagande.kontrollera sittochera
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Bristfälliga insikter riskernaom

faktumDet det uppstod kris fick sådan omfattningatt utgören som en
inte bevis så åtminstone tydlig indikation det inte fannsattom en

tillräcklig insikt bland bankerna karaktären och omfattningen deom av
risker uppkom till följd kreditexpansionen och den allmännasom av
ekonomiska utvecklingen. Naturligtvis fanns det insikt varjeatten om
kreditengangemang förenat med viss kreditrisk. saknadesDetvar en
emellertid förståelse för de grundläggande makroekonomiska risk-en

dvs. de risker förknippade med aktivitetsnivån i hela eko-ärerna, som
nomin, inflationen, räntenivån och valutakurserna, vilka påverkar den
samlade kreditportföljen, liksom störningar i vissa sektorer ditom en

del kreditgivningen slussats.stor av
De undersökningar gjorts bankernas verksamhet visar iatt,som av

den mån det överhuvud gjordes någon analys riskerna såtaget av var
den i princip uteslutande inriktad enskildapå krediter. Analysen korn
därigenom fokusera på företagsspecifika risker i stället för påatt
branschmässiga och övergripande makroekonomiska risker. Det var
olyckligt eftersom det osannolikt bank systematiskt missbe-är att en
dömer de specifika riskerna i sådan utsträckning bankens över-atten
levnad skulle hotas. kan inteDet uteslutas analysen företagsspe-att av
cifika risker ofta undermålig. finnsDäremot det uppenbar riskvar en

missbedömningar de makroekonomiska riskerna underatt av ogynn-
förhållanden kan leda till omfattande förluster, vilket ocksåsamma var

vad hände. Erfarenheterna visar således det nödvändigtäratt attsom
anlägga helhetsperspektiv vid bedömningen riskerna i kreditgiv-ett av
ningen och analysera kreditportföljens känslighet för den makro-även
ekonomiska utvecklingen. Riskerna i enskilda kreditengagemang måste
också analyseras i makroekonomiskt perspektiv dendåett typen av
risker i många fall kan visa sig ha betydelse företagsspe-större än rent
cifika risker.

denna bakgrund detMot motiverat granska påståendetär att att ett
de viktigaste skälen till bankerna gjorde förlustersåatt stora attav var

de i alltför hög grad fokuserade säkerheterna i stället för på kreditta-
betalningsförmåga. riktigt bankernaDet försummadeär att attgamas

bedöma betalningsförmågan, frågan varför de gjorde det. Denärmen
bristande betalningsförmågan i låntagarkollektivet primärt betingadvar

den makroekonomiska utvecklingen varför bankernas bristfälligaav
analys betalningsförmågan kan uttryck för bristfällig in-ettav ses som
sikt och analys kreditrisker i makroekonomiskt perspektiv.ettav

Påståendet samtidigt missvisande eftersom bankerna ägnadeär sä-
kerhetema, eller värdet dessa, för lite uppmärksamhet.snarare av
Bankerna skulle inte ha drabbats några kreditförluster de haftav om
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fullgoda säkerheter. faktum säkerheterna i fall visade sigmångaDet att
till faktorer. första,långt från fullgoda kan hänföras två detFörvara

Bankstödsnämndens undersökningar, saknade bank-framgårsom av
allmänhet kompetens, alternativt avstod från, värde-i göraatt egnaerna

de värderingarringar eller självständigt bedöma gjordesatt som av ex-
också uttryck för bristandevärderare. kanDetta ettterna ses som en

kreditgivningen förenad med.insikt de risker ärom
uppenbart bankerna inte hade full insiktdet andra detFör är att om

förbundna med säkerheternas värde. många fallde risker Ivar varsom
det gäller företagshypotek, starktsäkerheternas värde, när t.ex.som

i kredittagarens verksamhet. speglade medavhängigt lönsamheten De
utsträckning kredittagarens betalningsförmåga ochandra 0rd i stor

självständigt värde. gällde i hög gradkunde visa sig sakna Detta även
form fastigheter saknade alternativ användning.säkerheter i Detav som

bankerna inte beaktade de likviditetsriskerockså uppenbartär att som
behäftade vilket blev fatalt likviditeten dennafastigheter med, närär

fastigheterlåga omsättningsbarhetenmarknad sjönk dramatiskt. Den av
säljarnas och köparnas prisbuddet mellanbetingad stora gapetavvar

marknaden. affärerkreditgivarnas tilltro till Desamt genom-somsvaga
medfördefallande priser. utvecklingfördes resulterade i kraftigt Denna

säkerheter i fastigheter från låntagarebankerna mängderövertogatt av
återbetalningsförmåga ochtill följd bristandeförsatts i konkurs avsom

till priser i närheten vad derealisera fastigheternaoförmåga att ens av
betalat för dem.gången

tidigare framhållits i högfastighetsinarknadenKraschen var som
makroekonomiska utvecklingen varförbetingad dengrad ävenav

hänföras till bristandesäkerheternas värde kanmissbedömningen av
riskerna.insikt de makroekonomiskaom

riskerBristfällig kontroll och hantering av

saknade till-framgår bankernaBankstödsnämndensAv rapporter att
kreditrisk-för identifiera ochfredställande informationssystem mätaatt

och förebygga dessaför hanterakontroll- ochliksom styrsystem atter,
bakgrund de nämndaföga förvånanderisker. Detta är mot av ovan

bristerna.
kausaliteten den omvända, dvs.skulle kunna hävdasDet attatt var

ochändamålsenliga för identifierabristen pådet mätasystem attvar
förefaller docktill den bristande insikten.risk orsaken Dettavarsom

grundläggande förståelse för proble-funnitslångsökt. det hadeOm en
utvecklats hade gjort detsäkerhethade det med all systemmet som

i sin skulle ha lett till precisriskerna vilketmöjligt mäta turatt en mer
omfattning.riskernas karaktär ochkunskap om
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detta sammanhangI kan det bankerna undervårt att notera attvara
1980-talet utvecklade alltmer sofistikerade för ochsystem mätaatt
hantera risker i marknadsnoterade värdepapper. skeddeDetta efter någ-

uppmärksammade fall där relativt förluster uppstått till följdstorara av
bristande intern kontroll. skulle förväntatMan ha sig detta skulle haatt
smittat sig på och hanteringen kreditrisker. Det går vis-av synen av
serligen inte tillämpa exakt metoder krediter eftersom deatt samma

heterogena tillgångar marknadspriser,är själva ochutan ansatsenmen
kan föras på portfölj krediter. Att det inteöver uppstodsynen en av

några "smittoeffekter" kan bottna i den bristande förmåganantas att
urskilja de makroekonomiska riskerna.

Eftersom bankerna saknade möjlighet identifiera och riskmätaatt
systematiskt hade de också begränsade möjligheter kon-ett sätt att

trollera och hantera dessa. Bankstödsnämndens undersökningar vidger
handen det inte bara kom till uttryck i bristfälliga ocksåatt system utan
i brister i organisationen och beslutsprocessen liksom i den interna
kontrollen. förDet kreditbesluten kom i många fallyttersta ansvaret att
ligga på styrelsen ofta saknade både tid, kompetens och inforrna-som
tion. internaDen kontrollen hade i allmänhet mycket begränsade re-

och ställning i organisationen. Bankerna saknade medsurser en svag
andra ord förutsättningar kunna förebygga risker och hantera dematt
innan de materialiserats fullt ut.

2.4.4 Effekterna på tillsynen och rörelseregleringen

förhållandetDet kreditregleringen principi kontrolle-att staten genom
rade bankernas risktagande och lönsamhet gjorde "behovet" rör-att av
elseregler under denna tid begränsat. Rörelsereglerna omfattadevar
visserligen bl.a. förbud bedriva viss verksamhet, liksom restrik-mot att
tioner beträffande vilka tillgångar bank fick hålla. Flertalet regleren
hade karaktären formalia. Eftersom det Riksbankensnarast av ren var

svarade för tillsynen kreditregleringen kom den dåvarandesom av
Bankinspektionens tillsyn till del fokuseras formalia-påstörsta att
granskning. Riksbanken sin sida intresseradeå sig i första hand för de
allokerings- och stabiliseringspolitiska effekterna, vilket innebar att
tillsynen bankernas risktagande blev eftersatt.av

Det uppenbart tillsynsmyndigheterna och lagstiftaren i likhetär att
med bankerna hade begränsade insikter karaktären och omfatt-om
ningen de risker bankernas verksamhet förenad med. Iär annatav som
fall hade de rimligen verkat för avregleringen kreditmarknadenatt av
skulle kombinerats med förändringar i rörelseregleringen och skärpten
tillsyn. Visserligen skärptes kraven på bankernas kreditgivning genom
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återbetalningsförmågansåbankrörelselagen 1984ändring i ävenatten
följdes detta inteUppenbarligenskulle beaktas.hos låntagaren upp av

utsträckning.tillräckligtillsynsmyndigheten i
påverka bete-bidrog tillkreditregleringenförefallerDet attsom om

hos bankerna. In-principiinspektionenendet hos sättsamma som
informations- ochändamålsenligatillräckligthade intespektionen rap-

proble-identifieramöjligtgjort detskulle haporteringssystem attsom
gradi högfrån bankernaRapporteringenstadium.tidigtpå ett varmen

risktagandet.analysnågonbalansräkningsdatafokuserad utan av
det möj-gjordeinternainte heller någraInspektionen hade system som

utgångspunktnivå medaggregeradutvecklingenanalyseraligt att
utvecklingen.makroekonomiskafrån den

ochorganisationinspektionensuttryck itillbrister komDessa ar-
byggdekaraktärpassivhuvudsakhade iTillsynenbetssätt. somen

ställningen.finansiella Detdenlevereradebankerna rapporteratt om
plats förundersökningarsystematiska attinte någragjordes mer

förtillfredsställandehadebankerna atti vad mån systernkontrollera
och arbets-Organisationenrisktagandet.och hanterakontrollerasjälva

långkreditregleringen under sånaturligtvispåverkades attsättet pe-av
Riks-detliksomrörelseregleringen"överskuggat"hade attriod varav

kreditreg-Slopandetkreditregleringen.förhadebanken avansvarsom
för bankernasförutsättningarförändradeväsentligtinnebarleringarna

skulle för-dettanaturligtdet tyckasefterhand kaniverksamhet. Sett att
in-tillsynensgrund forligger tilli de reglerförändringaranleda som
förutökadeborde givitstillsynsmyndighetenriktning attsamt resurser

gjor-tillsynsuppgiften.i Dettakomplexitetenökadedenkunna mötaatt
till-förvånandedet knappastbakgrunddenna attinte.des Mot ärnu

ändamålsenligadrivas i mindreverksamhet komsynsmyndighetens att
former.

rörelseregle-i vilken månförsöka bedömaanledningfinnsDet att
bidragittänkas hakankreditregleringen,avvecklingenefterringen, av

i insiktenbristeruppvisadetillsynsmyndighetenochtill bankernaatt
rörelse-bankverksamhet.med Denförknippaderiskerde ärsomom

följdetillse bankernahadetillsynsmyndighetenreglering attatt varsom
inteförebygga risker.för Denutformadändamålsenligtinte att var an-

kreditreglering.verksamtbanksystempassad till utanett
effekternegativarörelsereglema hadehävdasknappastkanDet att

kreditregleringen.omfattningifinansielladet systemet somsamma
rörelsereglemaförhållandetdetuteslutaemellertid intekan attMan att

kombankernakapitalstyrka bidrog tillinstitutensvikt vidlägger attstor
Kapitalet fungerarrisker.förebyggakraftalltför liten åt attägna somatt

detframgåttmaterialiserats,välbuffert riskernanär avmen somen
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tidigare det kanske viktigareär försöka identifi-resonemanget ännu att
och förebygga risker.era
Rörelsereglerna omfattar visserligen vissa bestämmelser tarsom

sikte på förebygga risker, reglernaatt exponeringar.t.ex. storasom om
Den regler inte någon garanti förtypen utgör effektiv kontrollav en
och hantering risker. Det saknas bindande lagregler säkerställerav som

bankerna själva kan identifiera, kontrolleraatt och hanteramäta, alla
former risk, såväl finansiella risker operativa risker, dvs.rentav som
administrativa, legala och fysiska risker.

Det naturligt i detta sammanhangär också beröra fråganatt om
bankernas beteende påverkades insikten sannoliktatt statenav om
skulle komma ingripa i krissituation och förhindra bankeratt gåratten
omkull i syfte bevara stabiliteten i det finansiellaatt Frånsystemet. rent
teoretiska utgångspunkter kan bankerna benägna riskeratt tavara mer

detta skäl. Erfarenheter från USA, där banker i betydandestoraav ut-
sträckning inte tillåtits gå omkull, indikerar de bankernastörreatt av
denna anledning valt relativt riskexponering vilket medfördestor atten
den ekonomiska nedgången under 1980-talet med bl.a. fallande fastig-
hetspriser drabbade de bankerna relativt hårt.större Emellertid kan
detta s.k. moral hazard beteende inte ha varit gällande i det svenska
banksystemet hypotesen bankerna hade bristande insikt sittattom om
risktagande bristandeDen insikten hosstämmer. bankerna omöjlig-
gjorde det rationella och strategiska beteendet förutsättningenärsom
för moral hazard fenomenet skall gällande.att Bankerna har för-vara
hoppningsvis vunnit sådan insikt de åren, delvissenaste smärt-genom

erfarenheter. Detta innebär risken för moral hazardatt att ettsamma
beteende kan existera, eller uppträda, bör beaktas vid kommitténs ar-
bete med särskilda regler för situationer då institut har finansiellaett
problem.

redovisadeDe bristerna i regelverket och tillsynen indikerar en
bristande insikt bland politiker och beslutsfattareäven inom statsmak-

bankers funktionssätt och de risker dennaterna verksamhettypom av
förknippade med. Liksomär aktörerna på kreditmarknaden har även

det politiska påverkats den långa regleringsperiodensystemet av som
innebar del riskerna i banksystemet elimineradesatt stor deen av av
genomgripande regleringama. Därför det inte förvånandeär regel-att
verket inte förändrades så det blev bättre till avregleradatt anpassat en
kreditmarknad.

De fattade beslut regler och tillsyn förmodligenantogsom attom
säkerheten och funktionsförmågan i banksystemet tillfredsställandevar
eftersom det hade varit förskonat från allvarliga problem under hela
efterkrigstiden. Dessutom innebar förmodligen den mycket goda lön-
samheten i framför allt under 1980-talets andra hälft,systemet, strä-att
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obetydlig. fannsoch tillsyn Detbrister i reglerefter sökaatt varvan
problem främst berodde påavsaknadför dennaliten förståelse attatt av

lönsamhet-risktagandetkreditregleringama begränsat avsevärt attsamt
kreditgivning,alltför omfattandehanterad ochfelaktigtvilade enen

fram-omgivning skullemakroekonomiskolämpligeffekter i envars
ochhela det finansiellaförkonsekvenserträda och få svåra systemet

samhällsekonomin i övrigt.

Sammanfattande slutsatser2.5

och till-genomgripandede såKreditregleringarna kom, att vargenom
banker tillsynsmyn-påverka såvältid,under så långlämpades att som

skadade detdetpå sådantbeslutsfattareoch politiskadigheter sätt attett
motstånds-saknadefunktionsförmåga. Systemetfinansiella systemets

uppstod i slutetdet slagmakroekonomiska chockerkraft mot avsomav
med dentillsammansfunktionsförmâganbristandel980-talet. Den var

huvud-under 1980-taletutvecklingenmakroekonomiskaexceptionella
rörel-finns skälbankkrisens uppkomst. Dettillorsakerna attatt tro en

förhållandena,till de förändradeanpassadbättresereglering varsom
begränsa krisen.hade kunnateffektiv tillsyn,framför alltoch en mer

håller påfinansielladettvekaninte någonråderDet systemetattom
mark-avregleradgäller påförutsättningartill desigatt ensomanpassa

verksam-utformasjälva intressenaturligtvisharnad. Instituten attav
för-kan inteproblem,akutadrabbasde inteheten så statenatt menav

erfordras.de åtgärder Statenallainstitut vidtarallalita sig på att som
skälfinansiellaför detegenskap atthar i systemetgarantytterstaav
desig kanrisktagande och förvissainstitutensbegränsaförsöka attom

bakgrund den tidi-därför,finnsrisker.kvarvarande Dethantera mot av
anledningorsaker,och dessför bankkrisen över-redogörelsen attgare

ochinriktningtillsynensregelverketförändringar isåvälväga om-som
skäl be-också finnsdetsamtidigt uppenbartfattning. attDet attär

detför stabiliteten ipolitikens rollekonomiskaallmännagrunda den
förinominte liggereftersom dettafinansiella systemet, ramenmen

frågan därhän.direktiv lämnaskommitténs
olikarisktagandeinstitutensbegränsa ochkanStaten styra genom

alltföruppenbar riskfinns dockrörelseregler. Detformer attenav
finansiellaeffektiviteten i detskadakanreglermånga och syste-snäva

effektivitetfrågautsträckningdärför iblir vägaDet attstormet. en om
liberalfåttrörelsereglemaharUnder årstabilitet.mot en mersenare
gällertill vadharregelverketmedutformning i takt anpassatsatt som

ochpåverkat effektivitetendettahurkan diskuterasinom sta-EU. Det
i allmänhetregler harEU:sfinansiellasvenskabiliteten i det systemet.
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formen minimiregler, vilket innebär det inte finns något formelltattav
hinder för Sverige tillämpa generellt restriktiva regleratt sett änmer
vad tillämpas i EU. Visserligen kan det i många fallrestensom av av
konkurrensskäl svårt upprätthålla regler för institutatt strängarevara
med svenskt verksamhetstillstånd. Det hindrar emellertid inte detatt
kan finnas skäl förändra vissa regler eller vissa kompletteringaratt göra
i syfte stärka stabiliteten i det finansiellaatt systemet.

leder framDetta till slutsatsen det i första hand kan bli aktuelltatt att
vidta åtgärder säkerställer instituten själva förmår identifiera,attsom

och hantera de riskermäta verksamheten förenad med.är Närmaresom
bestämt handlar det ställa krav på instituten har tillfredsstäl-att attom
lande för styrning, information och kontroll. Detta uppgiftsystem är en
för tillsynen eftersom sådana kvalitativa krav inte kan formenges av
generella regler. regleringEn skall tillämpas alla institut skullesom
komma sakna egentlig substans, medan detaljerad regleringatt en mer
med all sannolikhet skulle komma skada effektiviteten i de enskildaatt
instituten och samtidigt snedvrida konkurrensen och därmed skada ef-
fektiviteten i hela det finansiella finnsDet dock behov lag-systemet. av
regler kan riktlinjer detta område forutgöra såväl institutensom som
tillsynsmyndigheten. anslutningI till utformningen dessaatt över-av

det naturligt ocksåvägs, i vadär mån och vilketövervägaatt sätt
tillsynsmyndigheten bör ändamålsenliga befogenheter in-attges mer
gripa institut uppfyller kraven tillfredsställandemot systemsom
för styrning, information och kontroll. sambandI härmed det ocksåär
nödvändigt säkerställa ordning med rättssäkerhet.att störreen

Tillsynsarbetet skulle med detta få kvalitativ ochsynsätt en mer
operativ inriktning. Det finns också, framgått den tidigare redo-som av
görelsen, behov kvalitativ analys på makroekonomisk nivå.ett av mer

innebärDet tillsynsmyndigheten måste tillförsäkrassammantaget att
erforderlig kompetens och tillräckliga aktualiserarDetta i sinresurser.

frågan vilka krav skall ställas på myndighetentur och i vilkaom som
former uppföljningen bör ske. Det redan i dag viktig frågaärsom en

får tyngd tillsynsarbetet fårän kvalitativstörre inrikt-som om en mer
ning och myndigheten befogenheter.störreges

Erfarenheterna från hanteringen bankkrisen visar det ocksåattav
finns anledning i vilken utsträckning och vilketpåöveratt sätt statense
skall ingripa vid akut hot det finansiella Omfattningenett mot systemet.

systemskyddsintressena måste samtidigt detövervägasav noga som
finns behov förändringar i regelverket for hanteringen krisdrab-av av
bade institut.

Staten måste möjligheter ingripa institutstörre medatt mot ettges
svåra finansiella problem på ändamålsenligt och på tillräck-sättett ett
ligt tidigt stadium så kostsamma konsekvenser för övriga delaratt av



lärdomar 163ochBankkrisen-bakgrund, förlopp1998: 160SOU

förutsägbara föringripanden börSådanaundvikas.kan varasystemet
måttobjektivttillde kopplaspå såi fråga, ettinstituten sätt att somt.ex.
gripertillstånd. Omfinansiellainstitutets statenmedsambandhar

medi taktrestriktionerbank alltoch lägger strängaresuccessivt en
undvikatroligen lättareblir detförsämrastillstånd attbankens enatt

stabiliteten iframtvingas förstödåtgärder värnaakuta attsituation där
Efter-ekonomin.realadenförlängningeniochfinansielladet systemet

första åtgär-deomedelbart hotunder närstabilitet intedenna ärsom
krisdrab-deförhandlingssituation gentemotkanderna sätts statens

förbättras.institutenbade
försvagarochförsvårartvångsmedel stat-oklaraochAlltför svaga

osäkerhet.undermåsteinstitutetsamtidigt storställning agerasomens
tillförsäkras måste övervägasskallbefogenheterlångtgående statenHur

tillsynsmyndighetenmöjlighetervilkaprövningmedsamtidigt aven
konsekventsäkerställaförsyfteförebyggandeiingripa atthabör enatt

hanteringförregelverketmåsteSamtidigtsida.hantering från statens
insättningsga-förregelverketmedharmoniseraskriserfinansiellaav

rantin.
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Utvecklingstendenser3

Inledning3.1

struk-tekniska ochskett betydandehar det1980-talets börjanSedan
marknaderna ifinansiellasvenskaFörändringar på deturella grun-som

verksamhet. Avregle-bankernasförförutsättningarnaden förändrat
hälft1980-talets förstaunderkreditmarknadsområdetringen på var

finansiella instrumentutvecklingenförbetydelsefullförvisso av nya
grad detorsakssambandet i högmarknader. omvän-och Men ävenvar

urhol-marknaderutvecklingeninnovationer ochFinansiellada. av nya
avregleringen.påskyndadekreditregleringen ochkade

tradi-för bankernasförutsättningarnapåverkatframför alltDet som
utlåninginlåning ochkombinationenverksamhet, dvs.tionella samtav

konkurrerarinstitutstyperframväxtenbetalningsförmedling, är somav
instru-finansiellakreditgivningsparande ochmed bankerna samtom

och investerareförökade möjligheter göraskapat attment spararesom
instru-Exempel sådanamarknad.varandra direktaffärer med en
finans-privatobligationer,företagscertifikat,institutstyperoch ärment

substitututbudet sådanabredarevärdepappersfonder. Juochbolag av
mindre blirdestoeffektivare de hanteras,ochbankprodukter blirtill

finansiellaiintermediära tjänstertraditionellabankernasbehovet av
transaktioner.

inlåningenverkar förutvecklingskrafterDet finns således attsom
Förmedlings-betydelse.minska iutlåning kommerbankernasoch att

sannoliktvärdepappershandel kommerrådgivningstjänster attoch samt
Bankernarörelse.i bankernasverksamhetsgrenarallt viktigareutgöra
i det fin-fortsatt viktig rollförändraddärmed hakommer att menen

förändring-ochsnabba utvecklingenframtiden.i Denansiella systemet
kapitel kommerskisseras i dettafinansielladet systemet na-somen av

förändradeändamålsenlighet.regelverkets Deninverka påturligen att
innebärverksamhettraditionellaför bankernaskonkurrenssituationen

förrörelsereglerbankernasdet viktigt attöversyngöraäratt att aven
bankerna i konkur-olämpligt hinder försäkerställa de inte utgör ettatt

kundernaskreditgivningeninstitutmed andra samttyper omavrensen
onödan begränsa bankernasinte iskall dessutomReglernasparande.

verksamhetsområden. En-rörelseutveckla sinmöjligheter motatt nya
snedvrider kon-reglerna inteklarläggasprincip bör detligt attsamma
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kurrensen till bankernas fördel onödigt och därmed konserve-ett sätt
ineffektiv struktur kreditmarknaden.rar en

Syftet med detta kapitel diskutera de utvecklingstendenserär att som
kan förutspås ha inverkan framför allt bankernas traditionellaen
kärnverksamhet, dvs. inlåning, utlåning och betalningsformedling. An-
ledningen till fokus riktas just dessa funktioner deatt tradi-mot är att
tionellt särskiljer banker från andra finansiellasett instituttyper av ge-

de hänger intimt medatt och konsument-system-nom samman
skyddsintressena och därmed viktiga beakta vid utformningenär att av
bankernas rörelseregler. dettaI kapitel dessutom försökgörs ett att
översiktligt kartlägga bankernas framtida verksamhet och banksystem-

struktur slutligen diskutera vilka implikationerets den framtidasamt
utvecklingen kan få på regleringen banksystemet.av

3.2 Förändrade förutsättningar för

bankernas kärnverksamhet

3.2.1 Den traditionella bankverksamheten

Bankernas traditionella verksamhet intermediär, dvs.är mel-att agera
lanhand, mellan och låntagare tillhandahålla betal-samt attsparare
ningstjänster. främstDet utmärker denna intermediära funktion ärsom
artskillnaden mellan finansieringen från och utlåningen tillspararna
låntagarna. kanske viktigasteDen skillnaden graden likvi-utgörs av av
ditet. betydandeEn andel den inlåning bankerna finansierar sigav som
med kortfristig och omedelbartär uppsägningsbar, dvs. den mycketär
likvid. Däremot utlåningen typiskt långfristigär och illikvid. Dessutom

utlåningen riskfylld, vilketär medför bankerna söker sprida riskernaatt
mellan olika låntagare. Bankerna kan därmed sig till-sägas ägna
gångsomvandling vad gäller likviditet, löptid och risk. tillgångs-Denna
omvandling kan också till den potentiellasägas instabilitetenrotenvara
i bankbranschen. Detta innebär fara för instabilitet i betalnings-även en

eftersom banker också hanterar kunderssystemet betalningar. Detta är
viktigt motiv till varför bankerna omgärdasett med rigoröst regel-ett

verk och tillsyn.sträng
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förförutsättningarFörändrade3.2.2

utlåningsverksamheten

traditionella bankverksam-hos denframgångenkantillspetsatNågot
transak-informations- ochavhängig existensenheten sägas avvara

transaktions-transaktioner.finansiella Utandirektationskostnader i
lån-långivare ochinformationsasymmetrier mellans.k.kostnader och

transaktioner.finansiellabehövas imellanhänderskulle ingatagare
finansiella mellan-varförbeskaffad dettainteVärlden dock sättär

ställning på de finansiellacentralhaft givenharhänder historiskt en
desedan bankernaårtiondentill förmarknaderna. Fram to-ett varpar

alltframförfinansiellai detmellanhändemadominerandetalt systemet,
traditionella banktjänster-beskrivnadetillhandahållandetvad gäller av

för-värdepappersbolag,exempelvisbankerförutomkanNumerana.
mellan-finansiellairäknasfmansbolagsäkringsbolag och gruppen

ibland kallas.deintermediärerellerhänder, som
välframför allt utvecklingendetkreditgivningengällerdetNär är av

kraftigt be-kan kommavärdepappersmarknaderfungerande attsom
funktion iinom dennacentrala positiontraditionelltbankernasgränsa

dessa mark-utvecklingensnabbatill denViktiga orsakerframtiden. av
finansiellai skapandetuppfinningsrikedomenfrämstnader är av nya

och tele-data-utvecklingentekniskaden snabbainstrument samt
volymermöjliggjort handel iharkommunikationsområdet. Detta stora

Finansieringenhandlade instrumenten.i delikviditetenoch förhöjt av
mycketocksåpenningmarknadenlånebehovet påstatliga ärdet stora en

penningmarknadväl fungerandeframväxtenorsak tillviktig un-av en
kostnad-nedbringabidragit tillallmäntharl980-talet. Detder attsett

möjligt ochblivitDärmed har dettransaktioner.finansiellaförerna
för potenti-genomlysabilligarelativtför de företaglönsamt är attsom

kapitalmarknadendirektsigfinansierafinansiärerella att genom
i stället förindustriobligationerellerföretagscertifikat attemission av

företagvälkändaframför allt ochbankkredit. Detansöka är storaom
möjlighet.fått dennautsträckningi ökadsom

sig direkt påfinansieramöjlighetharföretagEftersom de attsom
kan bankernasgenomlysta,relativtföretagkapitalmarknaden ärär som

genomlysbarheten iinnebäralåntagareföretagförlust dessa attsomav
utvecklingminska.kan Dennakreditportföljer allmäntbankernas sett

diversifieringenökadevia denportföljriskendock minskatorde som
huvudsakilåntagama. Detdeförlusten ärföljdentorde bli storaavav

kapitalmarknadendirekt påsigfinansierainte kande låntagare som
bank.ilåntagarekvarståkommerdettaenligt att somresonemangsom

fortsättningsvissannoliktföretag attEmellertid kommer ävenstora an-
till dettaAnledningenvia bankerna. ärrörelsekrediterlöpandeskaffa

4;
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det alltför kostsamt för de potentiellaatt är finansiärerna anskaffaatt
erforderlig information för bedöma kreditvärdigheten hos dessaatt
låntagare. Andelen lån till små och medelstora företag hushållsamt
torde således öka i bankernas låneportföljer i framtiden. Att bankernas
kreditgivning i allt högre grad riktas till sådana låntagare torde ställa
ökade krav bankernas förmåga analysera, hantera och prissättaatt
kreditrisker.

förEn bankerna positiv sida den beskrivna utvecklingen är attav
bankerna kan med i handeln och organisationen marknaden förvara av
industriobligationer. Därmed skulle bankerna kunna tjäna påpengar
förmedling, hantering och sin expertis inom kreditutvärdering i stället
för direkta kreditrisker. Denna utveckling bidrar tillatt ta ökaattegna
genomlysbarheten och stabiliteten i instituten.

3.2.3 Förändrade förutsättningar för

inlåningsverksamheten

inlåningssidanPå har banker formellt mycket starkare positionsett en
på utlåningssidan. Som redanän det framför allt den lagstift-nämnts är

ade för banker transaktionsinlåning,ensamrätten elleratt ta emot mer
exakt nominellt bestämda avistafordringar, varit grundbulten isom
bankernas traditionella verksamhet och starka ställning på kreditmark-
naden. Emellertid medför utvecklingen värdepappersmarknaden,av

det breddade utbudet andra spartjänster, denna ställ-samt ävenattav
ning på rubbas. förändrasDessutomär allmänhetensväg sparbete-att
ende i riktning andra sparformer.mot

Breddat utbud spartjänsterav

Andra företag banker erbjuder allmänheten placeraän sparande iatt
instrument och kontoformer till sin mycket lik inlåning,ärnatursom
framför allt vad gäller likviditeten. Exempel på sådana instrument är
kontobaserade privatobligationer. Förvärvaren utgiven obliga-av en
tion registreras endast i kontoregister och erhåller kontoutdragett ett

bevis på registreringen i stället för värdepapper. Förvärvarenettsom
kan lätt obligationen till låg transaktionskostnad och ha medlenavyttra
från försäljning snabbt tillgängliga. viktigtEtt kännetecken inlån-påen
ing insättaren kan och beloppär valfri storlek.att sätta Detta ut ärav
emellertid möjligt för institutet emittera obligationerna i mycket småatt
valörer vilket innebär kunden kan köpa och sedan sälja obligationeratt
i valfria belopp. såledesDetta snarlikt insättning och inlå-är uttag av
ningsmedel. skillnad mellan inlåningEn och obligationer sparformsom
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skillnad obliga-nominellt bestämd.inlåningen En ärär är attatt annan
i obligationer löperkursrisk, vilket innebärtionen har att spararenen

placerades i obligationen.få tillbaka lika mycketrisk inteatt som
tillmycket substitutexempel sparformerEtt näraärannat som

placerade ivärdepappersfonder medelömsesidigainlåning ärär vars
låg risk. Kunden kan placeraräntebärande tillgångar medhöglikvida

Medlenoch sälja fondandelar.valfria belopp köpaoch attta ut genom
lättillgängligaförsäljning fondandelar kanfrån över-göras genomav

fonder kan tillfredsställainlåningskonto.till vanligt Dessaflyttning ett
utsträckning i taktplaceringsönskemål i alltskiftandekundernas större

värdepappersmarknadema utvecklas.med att
skillnad mellan placeringsaltema-regleringssynpunkt viktigfrånEn

ochvärdepappersfonder å sidanprivatobligationer ochtiv typen enaav
till betal-inlåningens kopplingandra sidantransaktionsinlåning å är

tillhandahåller betalningstjänster. Somdvs. bankerna sägsningssystem,
konstruktion tillåten enligtsådandet oklarti avsnitt 6.3.2.4 ärär enom

värdepappersfon-finns ömsesidigalagstiftning. USAsvensk Igällande
tillhandahållermutual funds MMMF,s.k. marketder, sommoney

gireringstjänster.ochcheckdragnings-
skillnad mellan värdepap-regleringssynpunkt, viktigEn annan, ur

bankinlåningochtill betalningssystemmed koppling är,persfonder
utlåning medförinlåningenplaceringbankersnämnts, att av somsom

banker hållerförhållandetinstabilitetsproblem. Detpotentiella att en-
iochinlåningen i likvida tillgångartotalafraktion dendast restenaven

förtroende försviktande allmäntdet vidmedförillikvid utlåning ettatt
där de inlånare"först till kvam"-situationuppkommabank kan enen

vidfå tillbaka sin inlåninguttagskön riskerar intesist ihamnar attsom
föri inte uppkommasituation kan princip vär-anmodan. sådanEn en

finns likvidahela tideneftersom detdepappersfond MMMFtypenav
skall dockfondandelama. Detmotsvarande värdettillgångar noterasav

utförsäljningsanstorrnningellerform motuttags-att annan aven
tillgångarmarknaden för debefararkan ske placerarnaMMMF attom

des-konstruktionvika.i Dennahar placerat kommer görMMMF attatt
i likvida till-inlåningenplaceraroch andra institutfonder, även somsa

systemstabiliteten.mindre hotgångar, utgör motett
tidföreteelse pågränsandeinlåningsverksamhettillEn senaresom

kontokortskundererbjuderdetaljhandelsföretagomfattningökat i är att
AB. Mottag-räntebärande konton, ICA Kortmedel på t.ex.sättaatt

inlåningsverk-begreppetomfattas intes.k. kundmedeldessaande avav
kontoförandedetför betalninganvändsmedlen enbartsamhet avom

kontobehållningen högst 15eller tjänster ärföretagets samt omvaror
kundmedelskontonfördelar med dessaflertalfinnskronor. Det000 ett

Exempelbetydelse i framtiden.idessa kan komma växaattgör attsom
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på sådana fördelar insättaren får kontoutdrag med förteckningär att
gjorda inköp, det löpande betalningsförhållandetöver mellan säljfö-att

och kunden underlättas kassahanteringsrutinen rationa-retaget samt att
liseras. tordeDessutom populariteten hos denna sparform påverkas po-
sitivt flerapå dessa konton hittills varit relativt förmån-räntanattav av
lig för kunden.

ÖrändratF sparbeteende

Även beteende har förändrats, vilket naturligt utbudetärspararnas om
spartjänster breddas. hängerDessa intimt Efterav processer samman.
ha varit mycket låg under 1980-talet, negativ under vissaatt t.o.m. pe-

rioder, har hushållens sparkvot ökat markant under 1990-talets första
hälft. Skattereformen i början l990-talet, höjdapå realräntor, ökad ar-
betslöshet och försämrat socialförsäkrings- och pensionssystem någ-är

viktiga orsaker till detta. också tänkbartDet det nämndaär utöverattra
osäkerhetsfaktorer finns långsiktig förändring i allmänhetens vär-en
deringar till sparande till följd de förbättrade möjligheterna attav
skräddarsy sitt sparande.

Hushållens nysparande har dock inte placerats inlåning i bank isom
någon utsträckning. ökat sparande i privataFörutomstörre ett pen-
sionsförsäkringar har just privatobligationer blivit allt populärareen
sparform under år.senare

Ökningen det långa i privatasparandet pensions- och kapitalför-av
säkringar hänger bl.a. med växande osäkerhet stabilite-samman en om

i det allmänna pensionssystemet. ökade möjligheternaDe till indi-ten
viduellt skräddarsydda pensionssparlösningar, inom unitlinkedt.ex.
fonder, torde också ha betydelse.

Populariteten hos privatobligationer sparform har ökat i taktsom
med förbättradeden likviditeten och tillgängligheten i utbudet obli-av
gationerna bl.a. möjlighet till handel via telefon samt ettgenom- -
bredare utbud till varierande löptider. Sammantaget innebär denna ut-
veckling, redan minskad skillnad inlåningensmellannämnts,som en

Ökadoch privatobligationernas egenskaper. marknadsföring och in-
formation har ökat allmänhetens kännedom denna placeringsformom
och insikt de likheterna inlåning.med insikt i kombi-Dennastoraom
nation med den räntedifferensen rådde i början l990-taletstora som av
mellan obligationerna och inlåningen sannolikt den viktigaste förkla-är
ringen till obligationernas ökade popularitet. Räntedifferensen möjlig-

framför allt den mindre risken för avbrott i finansieringen viagörs av

3 Bankinlåningens andel hushållens finansiella tillgångar har minskat frånav
50% till kapitalmarknadsstatistik.1980 28% 1994, SCB
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obligationernaeftersominlåning,medjämförelseprivatobligationer, i
löptid.bestämdvisshar en

förförutsättningarFörändrade3.2.4

betalningsförmedlingen

transaktionsinlåningstjänsterefterfråganAllmänhetens samman-
tillbetalningarutförasmidigtmöjligheternamedgradi höghänger att

haftindirektprinciphittills iharBankernainlåningskonton.och från
tjänsterdessaeftersombetaltjänsterflertalettillhandahållaensamrätt att

inlåningskonton.tillkoppladeeller sätt ärannatett
länkenfysiskadeninneburithar attUppkomsten uttagsautomaterav

Kredit-försvagats.haroch deraskundernaochbankenmellan pengar
behöverlängreintekundernamedförtharframväxtbetalkortensoch att

kundernasinneburitharutvecklingkontanter. Denna attomkringbära
från sittkanKunden rän-effektiviserats. görakassahantering har uttag

Kundentransaktion.utförabehöverdå honendasttebärande konto en
räntebärandepåtid medlendenunder ettfår därmed stannarränta
ställning harBankernassparform.likvideller någonkonto annan

minskade kon-utveckling. Dennegativt dennapåverkatsknappast av
effektviss positivhafti ställettordeallmänhetenhostanthållningen en

transaktionsinlåningen.på
mängdmedfört sätt attutvecklingen,tekniska attDen nyaensom

banker-försvagaförmodligenkommeruppstått,betalningar attutföra
be-Flertaletbetalningar.förmedlarepositioncentrala nyaavsomnas

telekommu-ochinom data-innovationerisitthartalningssätt ursprung
betalningstransaktionerikontanterBetydelsennikationsområdet. av

elektroniskaochminska ersättastroligen änkommer pengaratt avmer
finns lagratvärdetför dessautmärkande ärslag. attolika Det pengarav

s.k.kort,kan lagrasElektroniska ettbetalats i förväg.och har pengar
storedvaluecards ellerprepaidkort eng.ellerkortkontant smarta
kontantkortformTelefonkortpersondator. äreller påcards avenen

användning.utbreddfåbörjat ensom
kontantkort. Kortenkunder ärsina ut-erbjuderBankerna numera

i laddningsappa-värdeenhetermedladdasdatachipmedrustade ett som
bankkonto. Detta sättinnehavarens är atttill ettkoppladeärrater som

för kontant-Marknadenochsedlarhanteringkostsam mynt.slippa av
dekantill dettaförklaringEnblivit såhittills intekort har stor. vara

med.förenadkontantkorthanteringen ärkostnader avsom
ochsedlarbehovetkontantkortspridningen äreffekt attEn avavav

seignorageRiksbankensDärmed kommerminskar.transaktionerimynt
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påverkas negativt. effektEnatt bankerna kommerär tjä-att attannan
seignorage kortutgivningen.på Detta kommer det beloppna attav som

laddas ned på kontantkortet överförs från kundens konto till allmäntett
konto inom banken, där samtliga laddade medel samlas. kundenDå
genomför transaktioner med kortet överförs motsvarande medel från
det allmänna kontot till kundens i transaktionen, livs-motpart t.ex. en
medelsbutik. medelDe inte dragits från detännu allmänna kontotsom

räntefri finansiering för bankenutgör vilket kan likställas med seig-en
norage.

En form elektroniska de används i denärannan av pengar som
elektroniska kommers persondatorer kan förväntasöver öka isom
framtiden. finnsDet flera olika standards för hur elektronisk betal-
ningsförmedling persondatorer kan utföras.över En sådan Digicash.är
Detta metod bygger på denär vill handla ochatten som som varor
tjänster internet har konto hosöver bank elek-ett accepteraren som
troniska och beställningen och skickartar emotpengar som pengarna
till säljaren.

finnsDet flera viktiga regelfrågor rörande elektroniska Enpengar.
de viktigare torde skall ha på marknadenrätt attav vara vem som er-

harbjuda sådana betalningsmedel. EU-kommissionen behandlat elek-
troniska rättsliga enligt EG-lagstiftningen och dragitstatuspengars
slutsatsen tillhandahållande elektroniska inteatt utgörav pengar
"deposittaking" enligt i3 andra banksamordningsdirektivet. Till-art.
handahållande elektroniska skall därför inte denpå grundenav pengar

förbehållen kreditinstitut. frågaEn elektroniskaärvara annan om peng-
på bankernas "allmänna konton" skall omfattas insättnings-ar av

garantin. frågorDessa har behandlats utredningen elektroniskaav om
SOU 1998:14. betänkandetl underlag förpresenteraspengar som-

regeringens och departementens ställningstaganden nationellt och i oli-
ka internationella fora skiss till näringsrättslig reglering elek-en av-
troniska Enligt denna skiss skall andra företag bankeräven änpengar.
och kreditmarknadsföretag få elektroniska efter särskildutge pengar
prövning och tillståndsgivning. Den fått tillstånd skall enligt skis-som

stå under Finansinspektionens tillsyn. Elektroniska i vadsen pengar
kallas kan enligt skissen behöva omfattasstörre någonsystemsom av

form garanti. EU-kommissionen har utarbetat förslag till direktivettav
elektroniska Förslag till Europaparlamentets och rådets di-om pengar,

rektiv och driva verksamhet i e-penninginstitutatt starta samtom om
tillsyn sådan verksamhet.av

32Med seignorage kortfattat Riksbankens intäkter från del dessattmenas en av
skulder sedlar och i cirkulation icke-räntebärande.mynt är
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med hjälp EDIutvecklas betaltjänsterföretagssidanPå av
leve-möjliggör betalningarInter-changeElectronic t.ex.Data avsom

tillbankens datorbetalarens dator viafrånvia datanätetrantörsfakturor
dator.mottagarens

aktör tillöverföra fråntjänstenkommerSammantaget att pengar en
växandetillhandahållaskunnautsträckningökadi att av enen annan

betalnings-utvecklingentorde knappastEmellertidskara företag. av
menligtdrabbasinlåning kommerbankernasförmedling innebära attatt

anledning,denna tvärtom.snarareav
utföra betal-kunnainte barakundernakommerVia persondatorn att
Alltbesparingar.kontroll sinaha bättreningar, överäven so-utan mer

till kundernaledabanking" kommerformer "homefistikerade attattav
framstårvillkorensparformer därinstitut elleriplacera medlenkan

informationfinansielltillha tillgångocksåkommerbäst. De attsom
allt internet.via framförrådgivningoch

för hård kon-möjlighetenocksåutveckling harDenna öppnat upp
denverksamma inomvarittraditionellt intefrån företagkurrens som

mjukvarufö-telekommunikationsföretag ochsåsomfinansiella sektorn,
eventuellt iochbetalningsserviceerbjudadatabranschen,inom attretag

utveck-Därmed hartransaktionsinlåningstjänster.förlängningen även
betalningsförmedling bety-metoder foreffektiva ävenlingen av nya

inlâningsmedel. Iallmänhetenskonkurrensför bankernasdelse om
mellan dekonkurrenshandladet dockhandförsta kommer att om

utvecklingen dessaförberedda påetablerade bankerna att nyaavvara
elektroniskahanteringi sineffektivabetalningsformer samt avvara

pengar.

iutvecklingstendenserAndra3.3

banksystemet

utvecklingstendenserStrukturella3.3.1

kännetecknat denharhittillsstrukturoligopolliknandeDen svens-som
iMarginalematakt.i raskbrytasbankmarknadenka vägär att upp

mängdtakt mediverksamhettraditionellabankernas att nyaenpressas
Avregleringenverksamhetsområden.dessainometablerar sigaktörer

skill-minskninglett tillharbranschglidningmedförthar avensomen
framför allt mellanfinansiella företag,olikamellannaderna typer av

hypoteksinstitutFörsäkringsbolag, etc.försäkringskoncerner.bank- och
finansiellasittexpanderakundbasutnyttja sinförsöker att pro-genom

nischbanker.viabanktjänster,traditionellamedduktsortiment t.ex.
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Även företag har sin kärnverksamhet utanför den finansiella sek-som
finansierar sig med inlåning.torn Stora industriföretag bygger upp

bankliknande verksamheter för understödja sin kärnverksamhet fi-att
nansiellt. Dessutom har flertal icke-banker, främst detaljhandels-ett
företag, börjat konkurrera hushållens placerings- och betalnings-om
volymer med kortprodukter och höga ökadeDenräntor. europeis-egna
ka integrationen och framför allt kommerEMU sannolikt späda påatt
konkurrensen från utländska konkurrenter.

Som nämndes i avsnittet kan det inte uteslutas aktörerattovan som
traditionellt stått utanför bankbranschen, möjlig-storamen som nu ser
heter framgångsrikt konkurrera med hjälp denatt tekniken, sö-av nya
ker inträde på den svenska bankmarknaden. Exempel på sådana aktörer

kortföretag t.ex. Americanär Express Company AB och dataföretag
t.ex. Microsoft.

Särskilt framväxten kategori banker speciali-ärav en ny som mera
serade, s.k. nischbanker, har ökat konkurrensen på privatmarknaden
och då framför allt på sparandeområdet. bankerDessa använder nya
och mindre kostsamma distributionsvägar utnyttjandegenom av ny
teknologi inom tele- och IT-området minimerande personal,samt ett av
antalet kontor och direktkontakt med kunderna.

Före avregleringen på kreditmarknaden hade svenska bankkunder få
sparalternativ och relativt orörliga i sitt sparande. Detta torde havar
hämmat konkurrensen mellan det fåtal banker fanns och därmedsom
haft negativ inverkan på effektiviteten i banksystemet. ökadeDeten
antalet aktörer på marknaden för bankliknande tjänster på tid harsenare
sannolikt medfört ökad effektivitet i produktionen finansiellaen av
tjänster. Kunderna har också blivit medvetna och benägna jäm-attmer
föra olika sparformer i takt med utbudet spartjänster och finansi-att av
ella produkter breddats institutens marknadsföring intensifi-samt att

Den beskrivna utvecklingen ställer hårda kraverats. på effektivisering
de etablerade universalbankerna. kommerDessa inte bara följaav att

med i den tekniska utvecklingen och försöka finna effektivare distribu-
tionskanaler, vilket de bl.a. själva erbjudagör telefon-attgenom
bankstjänster och utveckla "home banking". kommerDe troligen även

sig tvingade skära i sina kostnadskrävande kontorsnät.att Dessutomse
kan det komma bli allt svårare upprätthålla korssubventionatt att en av
transaktionsinlåningen på andra sparformers bekostnad eftersom kon-
kurrensen sparmedlen hårdnar.om

Samtidigt det sannolikt tillkommer flertal mindre aktör-ettsom nya
finns det anledning förvänta koncentration den svenskaatter en av

bankbranschen. svenskaDe universalbankema, relativt små iär ettsom
internationellt perspektiv, kan komma vidta strukturella åtgärder föratt

stå den ökande konkurrensen från framföratt allt deemot europeiska
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framtiden. DetSverige isig ietablerakommakanstorbanker attsom
inombankernamellanexploaterasynergieffektertroligtvis attfinns

effektiviseringenvad gälleralltframförverksamhetsområden, avolika
sammanslagning-elleruppköpradmedföravilket kankontorsnäten, en

bankmarknaden.ar
telekommunika-ochdata-utvecklingenbeskrivnaDen avovan

Mycketkoncentrationen.ökadtillledasidanåkantionstekniken ena
produktionenistordriftsfördelarmedförutvecklingdennatyder att

kom-institutinnebärDetdetaljhandelstjänster. storaattbankernasav
volym-mindremedinstitutmedkonkurrenseniskalfördelarhaattmer

telekommu-ochdata-utnyttjandeÅ effektivtkansidanandra ett aver.
nischbank-småskaligaförförutsättningarskapanikationstekniken även

er.

ochprodukt-inomTendenser3.3.2

verksamhetsutveckling

mellanhändermarknader ochmellansamspeletdynamiskaDet

formuleraskanfinansielladet systemetutvecklingenbeskrivnaDen av
tjänster,ochprodukterdärproduktutvecklingsprocessi termer enav

utsträckning kommeri alltbanker, störretillhandahållsinitialt avsom
marknaderdessamedtaktivärdepappersmarknader attpåutbjudasatt

"kamp"tolkasskulle kunnasofistikerade. Detta enallt somblir mer
mellan-finansiellaochvärdepappersmarknaderorganiserademellan

transaktioner.finansiellahänder att arrangeraom
al-institutionellaeffektivatenderarmarknader attFinansiella vara

vill-standardiserademedprodukterhanteringvidbankertillternativ av
skillnadeninformationsasymmetrier attfrånbefriadesåkor ärsom
dessutomlitenspreadenpris samtärsäljarensochmellan köparens

produktionenfördel irelativharBankervolymer.ihandlaskan stora en
genomlysa.kostsammarelativt attlågvolymprodukter ärsomav

mel-finansiellaochmarknaderkanperspektivdynamisktFrån ett
struktur-institutionellakomplementäraemellertidlanhänder sägas vara

viktigtdetfinansiellt attärfungerande systemeffektivtInom etter.
effektivtpåsamexisterarmarknader ettorganiseradeochmellanhänder

tillmedverkaskalldefunktionviktig attfyllerBankerna genomsätt. en
markna-påhandlasde kansåprodukterfinansiella attförädlingen av

värdepapperise-nedan,diskuteras ärexempel,viktigtder. Ett mersom
derivatpro-skräddarsyddakonstruktionenlån,ring ärannatett avav

stand-fårslutoch tillfleralltanvändsprodukterdessadukter. När av
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ardiserade villkor, vilket möjliggör handel fungerande marknad,en
ökar effektiviteten i aktörernas riskhantering transaktions-attgenom
kostnaderna sjunker. För bankerna skall kunna hanteraatt sin riskexpo-
nering i dessa produkter de på dessa marknader och bidrarnya agerar
därmed till ytterligare öka handelsvolymernaatt och reducera transak-
tionskostnaderna. Den billigare hanteringen innebär bankerna kanatt
erbjuda sina kunder fier skräddarsydda produkter till attraktiva pri-nya

så dessa bättre kan hanteraatt ännu risken i sina marknadsposition-ser
er.

Förutom bankerna kan hantera sinaatt positioner bättre då deegna
standardiserade värdepappersmarknaderna utvecklas, tjänar de pengar

olika tjänster förknippade med handelntyper på dessa marknader.av

Bankernas framtida Verksamhetsinriktning

Resonemanget i avsnitt 3.2 pekar minskning den traditionellaut en av
intermediära verksamheten for bankerna. Som redan i dettaantytts av-
snitt kommer emellertid bankerna spela viktig roll i det finansi-att en
ella i fortsättningen.även kommersystemet De fortsätta spelaatt att en
viktig roll utvärderare kreditrisker i små och medelstora före-som av

Dessutom kommer de förmodligentag. dominera finansieringenatt av
näringslivets kortfristiga behov rörelsekapital. Som redan nämntsav
kan bankernas Ökade inom värdepappersområdet kommaengagemang

leda till banker i ökadatt utsträckning deltaratt i skapandet fi-av nya
nansiella produkter i utvecklingen marknader forsamt olika ty-av nya

värdepapper och derivat. Vissa banker kommer utnyttja sinaper av att
låneförbindelser till sälja andra lönsamma produkter,att såsom rådgiv-
ning vid fusioner, uppköp och emissioner eller i något finansielltannat
ärende. innebärDetta banker troligen kommeratt öka sin verksam-att
het inom trading och investment banking. En allt andel bank-större av

intäkter i framtiden kommer sannolikt komma från avgiftsba-ernas att
serade tjänster. Detta på grund tjänster skapas också tillattav nya men
följd de olika delverksamheternaatt måste bära sig själva på grundav

den hårdnande konkurrensen. Korssubventionen mellan olika verk-av
samheter, såsom mellan långsiktigt sparande och transaktionsinlåning,
torde således minska i betydelse i framtiden. Vad gäller privatkunderna
kommer fullsortimentsbankerna troligen fokusera på kundens totalaatt
finansiella och försäkringsmässiga behov. mindreDe bankerna väljer
sannolikt inrikta sina krafter konkurrenskraftigaatt inommot att vara

specifik funktion/nisch.en
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värdepapperiseringSärskilt om

påkreditinstitutförintresseallttilldragit sig störreaktivitetEn som
utveck-internationelladenochiallt USA,framförtid, avsomsenare

indirekts.k.företeelse,vanligbli ärkommakandömalingen attatt en
värdepapperisering.

tillgångardefinitionvidinnebär i attVärdepapperisering om-en
värdepap-formEnvärdepapper.andraellerobligationertillvandlas av

värde-emissionsigfinansierakanföretagperisering avär att genom
någotavsnitt snävaredettakapitalmarknaden. Ipå enavsespapper

säljerbank,företag, utdärvärdepapperisering t.ex.ettform enav
harspecialbolags.k.bildatsärskilttilltillgångar somillikvida somett

förvärvetfinansierarochtillgångardessa genomsyfteenda ägaatt som
skapasvärdepapperisering omsätt-direktVidvärdepapper.emitteraatt

skapasKassaflödetegendom.lösellerfastvärdepapperningsbara av
indirektVidegendomen.frånintäkterandraellerhyrort.ex.genom

fi-andravärdepapperomsättningsbaraskapasvärdepapperisering av
i detkommerKassaflödetbanklån.exempelvisfordringar,nansiella
ford-amorteringarochräntebetalningardefrånfalletsistnämnda som

ringarna genererar.
hand-kanvärdepapperlikvidainnebärVärdepapperisering att som

fin-illikvidaandra"paketering"skapasmarknadlas avgenomen
dvs.fastighetslån,värdepapperiseraVanligast ärfordringar. attansiella

andraanvändsutlandeti typerävenfastigheter,imedlån panträtt men
dessaförGrundenkreditkortsfordringar. attexempelvisfordringar,av

kre-länensingåendedemarknad ärsäljas attskall kunnapaket en
standardiseras.villkorenriskpoolasvarandra samt attditrisker uttar
fordringsägarenursprungligakan denvärdepapperiseringGenom

höjas. DessutomkankapitaltäckningenochSoliditetenkapital.frigöra
inteellerriskexponering,avvikandehar ansestillgångarkan som en

Värdepapperiseringenavskiljas.orsaker,andraportföljeni avpassa
riskhanteringen.underlättasåledeskan

rollenrenodlabankernaförmöjliggör attVärdepapperisering som
utvecklinginnebär dettaPå såfinansiär. sättochkreditutvärderare en

finansieringiledför allabankernadärfrånbort ensystemett ansvarar
specialiserade.verksamheter ärinstitutensdär mersystemmot ett

skulleutsträckningi deninteskerSverigeiVärdepapperisering som
kanaktiviteteneffekterpositivatill dehänsynmedförväntaskunna

besku-dagslägetiaktivitet ärdennabedrivaMöjligheternamedföra. att
finansieringsverk-1992:1610i lagenbestämmelservissavia omren

ka-påkravunderkastatspecialbolagets.k.detExempelvissamhet. är
incita-funnitshittillsdettillorsaktrolig attpitaltäckning. Detta är en

utomlands.verksamhetspecialbolagsförläggaför ettattment
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Ett skäl till värdepapperiseringannat hittillsatt varit tämligen be-
gränsad bl.a. fastighetskrediterär påatt och vissätt redan värdepap-är
periserade via hypoteksinstituten. Dessutom värdepapperiseringär en
omständlig och kostsam procedur, inte minst på grund de juridiskaav
problem det oklara regelverket medför. De årens lågasom till-senaste

i institutens kreditstockarväxt torde också haft dämpande inverkanen
behovet värdepapperisering.av
Under den period den generella bankgarantin gällde saknadessom

incitament föra fordringar till specialbolagatt utanför garantin från in-
stitut omfattades garantin. När bankgarantin avskaffatssom detav är
sannolikt lånekostnaden för de institutatt tidigare täcktessom av ga-
rantin ökar och tydligare differentieras. Denna utveckling torde öka
incitamenten för värdepapperisering finansieringsform.som

3.3.3 Tendenser i bankernas riskexponering och
riskhantering

Under de tio åren har priserna de finansiellasenaste marknaderna
blivit allt rörligare. kraftigaDe fluktuationerna avseende valuta-räntor,
kurser och aktiekurser har allmänt ökat marknadsriskexponeringensett
för de aktörer sig i handel med räntebärande tillgångar,som engagerar
valutor och aktier. Med marknadsrisk risk för marknadsvärdetattavses
i finansiellt instrument ändrasett till följd Förändringar i aktiekurser,av
valutakurser och Denna riskräntor. banker ityp är utsträckningstorav
exponerad för.

Kreditrisken i bankernas utlåning torde också ha påverkats attav
tillgångspriserna blivit rörligare, framför allt vad gäller såkerheternas
värde. Med kreditrisk risk för i transaktion inteatt motpartenavses en
uppfyller villkoren i kontraktet. Turbulensen på fastighetsmarknaden
under 1980-talets del och 1990-talets inledning har sannoliktsenare
ökat kreditriskpremien för utlåning säkerhet i fastighet jämförtmot med

Överhuvudtidigare. torde de omfattande kreditförlusternataget under
1990-talets första hälft ha lett till både höjning och differentieringen av
kreditriskpremien. Bankernas växande inom värdepap-engagemang
persområdet har ökat betydelsen kreditrisker i sådana transaktioner.av
Det finns också icke försumbara legala risker förknippade med värde-
papperstransaktioner torde ha ökat i betydelse. Andrasom typer av
risker spelar allt roll operativ riskstörre är se nedan och politisksom
risk, vari ingår risken för förändringar it.ex. regelverket och valutare-
gimen. En förestående betydandenära politisk risk ligger i EMU pro-
jektet.
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sinvilket iökat,såledeshar turriskexponeringenpotentiellaDen
fungerandeochinstrumentriskhantering. Nyabehovetökathar av

alltdehanteringenförförutsättningarnaförbättratmarknader har av
fi-denochIT-teknikeninomUtvecklingenriskerna.finansiellastörre

förutsättningar.dessaförstärktocksåharteorinnansiella
derivatenintarårunderutvecklatsharinstrumentdeAv senaresom

riskhantering. Inomvidanvändningengällervad grup-särställningen
ellervärdeinstrumentalladerivatprodukter av-typer varsavrymspen

elleravkastningpris,tillgångsunderliggandefrånhärledskastning en
forward-optioner,slagolikaproduktersådana ärExempel påindex. av

bank-förmöjliggörinstrumentfutures. Dessaochkontrakt, swappar
valutakurser.ochifluktuationernaallt räntorframförhanteraatterna

innovationsspiralfinansielladenibyggstenarviktiga somdärmedDe är
avsnitt.föregåendenämndes i

de utgörsystemriskenderivat attreducerarhanterade engenomRätt
villfrån deaktörer-olikamellanriskomfördelaför sommekanism att

hanterabäst kandetillriskexponering expone-medbli somenav
skullefallihändelsersig annatförsäkrakan motAktörernaringen. som

kollapssåsomsysteminstabilitet, t.ex.förriskinnebära enkunna
verk-bankersEftersomstigandekraftigt ränta.elleraktiemarknaden en

riskhanteraochomfördelahandlarutsträckning attisamhet omstor
produktionsprocess.bankernasiinslagviktigtderivat ettutgör

förlustertillkällapotentiell storaderivat utgöraanvända kanFel en
instrument,dessafelhanteringvanligtid. Enkortmycket typ avav

riskexponering-Standardiserad är attinte natur,deallt dåframför är av
utsträckningtillräckligiinteinnehavetellerkorrektprissätts attinteen

desådan neut-attartärinstrumentandramedkombineras avsom
dessafelhanteringKonsekvensernariskexponeringen. avraliserar enav

positionsnabbttill hur öppenmed hänsynsvårablikaninstrument en
kan växa.

ändamålsenligainstitut har systemallaförutsättasintekan attDet
viktigtdessutom attderivat. Detiprisrisken ärhanteraochför mätaatt

instrument.med dessahandelvidmotpartsriskenkan hanterainstituten
derivatstandardiserade attickeÖverhuvud inomärtaget engagemang

felforfaraför det störrebara ärriskabelt. Inte attrelativtbetrakta som
till-såsomintressenter,försvårare externaprissättning. Det är även

aktivitet.i dennariskenbedömasynsmyndigheten, att

riskerSärskilt operativaom

riskerfinansiella ärhanteraförÄven godahar attinstitut systemettom
ochtekniskaadministrativa,dvs.risker-operativaimmunade inte mot

principioch ärinformations- rapportsystemFungeranderisker.legala
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förutsättning för institut skall kunnaatt ett observeraen och riskermäta
i verksamheten. De spektakulära händelserna 1995 i brittiska Barings
Bank och japanska Daiwa Bank understryker behovet detta. Vidav
dessa händelser individuella medarbetaretog på hand, under långegen
tid, mycket riskabla positioner på de finansiella marknaderna utan att
deras överordnade Ävenhade kännedom detta. erfarenheterna frånom
den svenska bankkrisen, enligt i kapitel pekarresonemanget på un-
derskattning den operativa risken problem medsamt denav stora inter-

kontrollen i bankerna.na
Utvecklingen allt komplexa instrument och finansiellaav mer stra-

tegier, utökning antalet verksamhetstyper,samt riskerar leda tillav att
institutens ledning fåratt svårt överblicka verksamheten.att Då en ex-

ponering kan mycket snabbt,växa framför allt då derivatinstrument är
inblandade, kan dåligt fungerande interna kontrollsystem inte för-som
hindrar farliga exponeringar eller inte snabbt möjliggör ledningens
kännedom exponeringen, leda till mycket förluster.om stora

Särskilt interbankmarknaden och systemriskenom

En utvecklingstendens bankernas ökadeär mängd och volym trans-av
aktioner på interbankmarknaden. Detta deutgör riktigt käl-storaen av
lorna till risk för instabilitet i banksystemet och i förlängningen betal-
ningssystemet. De omfattande fordringsbelopp/exponeringar bankerna
har på varandra dagligen kan ibland bankernasstörre kapitalba-änvara

Detta innebär problem i institut,att ettser. lederett stort till detattsom
inte kan fullfölja sina åtaganden andra banker, riskerarmot mycketatt
snabbt leda till kedjereaktion på interbankmarknaden meden serieen
fallissemang följd.som

RiksbankensI för clearing ochsystern avveckling betalningarav -RIX avvecklas deltagarnas betalningar vid tidpunkt be-samma- som
talningsmeddelandena i liggerpresenteras Det intesystemet. i Bank-
lagskommitténs uppdrag ändamålsenlighetenövervägaatt i systemen
för clearing och avveckling betalningar. Det emellertid viktigtärav att
beakta denna funktion vid konstruktionen regler syftar tillav attsom
begränsa faran för betalningssystemetsatt stabilitet rubbas.

3.3.4 Tänkbara konsekvenser för bankerna av en
valuta inom EMUgemensam

Integrationsprocessen inom fortskrider.EU Skapandet denav europe-
iska unionen,monetära EMU, led i denär utvecklingen,ett som sanno-
likt kommer få betydelse föratt det finansiellastor systemet.



181Utvecklingstendenser601998: lSOU

medländerför deväxelkurserna ärlåsaföreliggerBeslut att somom
skall dessutomdagjanuari 1999. Denna statspapperden lsamarbeteti

börjaskallCentralbankenEuropeiskaoch deniemitterasbörja euro
penning-medlemsländemasmåstedetta lägepenningpolitik. Iutöva

Även interbanksystemenochclearing-ihopkopplade.marknader vara
demlänkenochbetalningssystemennationellaihop. Dekopplasmåste

Trans-europeanTARGET-systemetförkallasdetemellan utgör som
Transfer System.Settlement ExpressTime GrossRealAutomated

betalningssystemet.europeiskadetblirDetta gemensammasystem
belgiskkund itillskickaenkeltlikadetDärmed blir att enenpengar

kund itillskickaTyskland,i att enbank någonstans enpengarsom
betalningars.k.gällerendastdock storabank. Dettasvensk som

fåkommerbetalningar storaföretags attochinstitutsfinansiella stora
inom Europa.betalningsförinedling gränsernaöverförkonsekvenser

s.k.1999,frånmed i EMUinte startenländer ärklartDet är att som
andradelvisunderdockdeltarOutsTARGET.ideltakommer attouts,

medlemsländerna.förutsättningar än
storföretagsvenskaförstärksi Europa attetableringBehovet avav

Sverige-mellanvaleti Ibetalningsflödenha enkommer stora euro.att
förrimligtdetkanvalutaunionenbank inombank ochbaserad varaen

tjänster.utbudbredarehardenden ettväljaföretag avatt omsenare,
debankersvenskaför ärEMU-utanförskap attsidapositivEn ettav

drabbasinteochmiljöskyddadnågoti avlevakommakan att meren
institut.utländskafrånkonkurrens

bytetvidengångskostnaderhögadrabbaskommerBankerna att av
data-anpassningkräverkonverteringarnatekniska avvaluta. De enav

bankernaskommerkostnadskrävande. Dessutomvilket ärsystemen,
kost-valutahandel. Dessafrånintäkterbortfallresultat att avpressas av

relativtharinstituthårdareslågivetvis motkommer ennader att som
institut.andravalutahandel änstor

bestäm-ochbankverksamhetförlagregleringHarmoniseringen av
konkurrensökad överförjämnathar vägenhemlandstillsynmelser om

värdepappers-ochbank-nyttjandestorföretagens avgränserna om
sparandeprivatkundemasgränsernaKonkurrensen övertjänster. om

vissatillhandahållandetkonstateraskanSamtidigt attökat. avocksåhar
företag,mindreochhushålltillkreditgivningminstintebanktjänster,

talarfaktorerFleranationell nivå.tillbegränsadvarithartraditionellt
valuta.medbestå ävenkommer gemensamdetta attför enmönsteratt

denmedförsamtidigtutlandslånmedriskenminskarFörvisso men
minskadeförmodligenEMU,följdenblitorderänteutjämning avsom

kundrelationen strate-upplåning. Dessutom ärsådanför enincitament
prägelnnationellakreditgivare. Denbankenförfaktorviktiggiskt som

hantering panterlånesubventioner samtbostadslånför avpå systemen
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och säkerheter kan också spela in. På sikt torde dock konkurrensen
nationsgränsernaöver flertalet bankprodukter öka.om

Ett införande den valutan medför sparkundernaav gemensamma att
får tillgång till bredare utbud placeringsmöjligheterett av attgenom
kapitalrörelserna underlättas. Kunderna kommer sannolikt ställaatt
krav på förbättrad service i synnerhet vad gäller betalningar över gräns-

och efterfrågan avseende internationella kapitalplaceringarerna kom-
troligtvis öka. Jämförbarheten mellanatt svenska bankermer och ut-

ländska banker kommer sannolikt också öka. Detta ökar kravenatt på
de svenska bankerna erbjuda konkurrenskraftigaatt villkor för tjänster
där kunderna förmodligen kommer lättrörliga,att exempelvis ka-vara
pitalplaceringar. Samtidigt kan tekniker för likviditetstjänster övernya
nationsgränserna minska behovet vad gällersnarast svenska kunders
behov utlandskonton.av

3.4 Implikationer för regleringen

3.4.1 Institutionell eller funktionell reglering

Den diskuterade utvecklingen på de finansiella marknadernaovan har
inneburit det vuxit fram verksamheteratt erbjuder mycket närasom
substitut till de traditionella banktjänsterna inlåning, utlåning och betal-
ningsförmedling. harDetta rimligtvis förändrat förutsättningarna inte
bara för bankernas verksamhet för regleringenävenutan dennaav
verksamhet. Dessutom sig bankerna allt på finansiellaengagerar mer
områden inte ingår i den traditionella kärnverksamheten. Dettasom är

naturlig utveckling. Av mängd olika orsaker, bl.a. tekniskaen ochen
politiska, förändras den effektiva institutionella strukturen för utföraatt
det finansiella Ävenfunktioner tiden.systemets över institutsettom
institutionella identitet "bank", och har varitär så exempelvis de senaste
100 åren, har denna banks verksamhet och de funktioner den uppfyller
förändrats kraftigt åren. Dessutomöver har andra företag brutittyper av

på de verksamhetsområden traditionellt varit förbehållna ban-som
ker. En sådan utveckling innebär de rörelseregler gälleratt försom
banker systematiskt måste revideras för inte bli föråldrade. Emeller-att
tid kommer de grundläggande funktionerna hos det finansiella systemet
sannolikt stabila betalnings-förmedling,t.ex.att sparande, försäk-vara
ring och kreditförsörjning. Det framför alltär de på vilka dessasätt
funktioner utförs, och vilka institutionertyper utför dem,av som som
har förändrats och kommer fortsätta förändras. Eftersomatt funktio-att

relativt stabilaär tiden kan detöver vid regleringennerna finan-ettav
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anläggaförändring lämpligtständigisiellt ettär attsystem varasom
funktionellinstitutionellt.for Eni ställetfunktionellt perspektiv ett

framtidensmotståndskraftigvisa sigregleringsansats kan ut-motmer
institu-och aktörerprodukter, marknaderfinansiellaveckling än enav

tionell ansats.
skyddsvärdadereglering fokuserarfinansiellfunktionellEn

struktur-den institutionellaintefinansiellafunktionerna i det systemet,
under olika be-kanskefunktioner,utförFöretag mensammasomen.

innebärregelverk.likartat Dessutomlyda undernämningar, bör ansat-
interestriktionerförbud ellerskall åläggasinteinstitutenatt somsen

medförfunktionerna ochskyddsvärdadeskyddetbidrar till somav
exempelverksamhet.institutens Ettföreffektivitetsforlusteronödiga

bankernastillämpasprincipen kan ensamrättbeskrivnahur den är att
finansie-definieradnärvarandefördentill inlåning som är som

finansiellaökningenkritiskt.diskuteras Förutombörringskälla av
också allmänhetensinlåningsubstitut tilltjänster ärnäraär spar-som

inlåningsmono-motiven forförändringunder så markantbeteende att
polet urholkas.

snedvridskonkurrensenfaran förminskaprinciper tordeDessa att
forFörutsättningarnafunktioner.likartadeutförföretagmellan som

upplåningochsparandekundernaskonkurrerarföretagdessa omsom
konkurrensneutra-sådanmöjligt. Omlångt detutjämnas såmåste är en

Därför bör allaeftersatt.blieffektivitetenriskerarlitet inte uppnås att
banker-tillövervägda med hänsynsärregler för bankerna attvara noga

skyddsintres-vämandetinverkan påunikkan haverksamhet avennas
riskerarprinciputifrån dennamotiverasinte kanSärregler attsomsena.

andravillkor medlikakonkurreramöjlighetbankernaspåverka att
företag.typer av

verksamhetsområdebreddadeBankernas3.4.2

tillsynreglering ochförimplikationer-

intebankgrupperför svenskadet möjligttillbakaår attSedan några är
värdepappersverksamhetbank- och äventraditionellbara bedriva utan

koncern.dotterbolag inomiförsäkringsverksamhet separata samma
bankgrupperna.deframför alltutnyttjatsmöjlighet harDenna storaav

Även dot-bankverksamhet iharförsäkringsgruppernågra startatstora
terbolag.

och tillsynreglerutsträckning, USA harmindreoch, i någotI Japan
försäk-ochbank-, värdepappers-kombineramöjlighetenbegränsat att

finansi-forreglernakoncern. I Europaringsverksamhet inom ärsamma
stabiliserandemöjlighet kan verkaNämndaflexiblare.ella konglomerat
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eftersom konglomeratets verksamhet blir diversifierad änmer en grupp
med få verksamheter. Baksidan detta alltför komplexa kon-är attav
glomeratstrukturer kan försvåra för intressenter, såsom till-externa
synsmyndigheten, få översikt totala risktagande.att en av gruppens
Komplexa strukturer med flera artskilda verksamheter inom samma
koncern kan också svåra överblicka för Företagens ledning.attvara

kanDessutom det finnas risk för problem i delatt en av gruppen
snabbt sprider sig till övriga delar Detta skulle exempelvisav gruppen.
kunna ske förluster inom värdepappersverksamheten täcksom av
bankverksamheten moderbolag till föraatt ett gemensamt attgenom ser
medel i form koncernbidrag eller via interntransaktioner på ickeav
marknadsmässiga villkor från banken till värdepappersbolaget. Det är
därför viktigt det finns regler och tillsyn förhindraratt attsom
skyddsvärda verksamheter drabbas högt risktagande och förluster iav
andra verksamheter i finnsDet aktiebolagsrättsligasamma grupp. reg-
ler begränsar möjligheten för moderbolag dotterbolagatt utarmasom
för täckande eller systerbolags förluster. finns inga for-Detav egna
mella skyldigheter för moderbolag rädda insolvent dotterbo-ett att ett
lag. börDessutom redovisningsregler och tillsyn förhindra otillbör-att
liga interna transaktioner genomförs. ökadeDen komplexitetsgraden i
de finansiella koncernerna motiverar dock allt effektivare tillsyn ochen

systematisk genomgång möjligheterna till kringgående dessaen av av
regler. pågår förDet närvarande arbete i arbetsgrupp inom EU-ett en
kommissionen med direktivförslag tillsyn finansiella kon-ett om av
glomerat bl.a. syftar till förhindra olämpliga intragruppatt trans-som
aktioner tillse konglomerat har tillräckligt buffertkapitalsaint att genom

förhindra s.k. double gearing dvs. sådant kapital får inräk-att att som-
i kapitalbasen enligt kapitaltäckningsreglerna används flera gångeriias

inom en grupp.

3.4.3 Produktutvecklingsprocessen implikationer-
för reglering och tillsyn

Innovationer inom informations- och telekommunikationstekniken,
utvecklingen finansiella instrument, har i kombination medsamt av nya

avregleringen de finansiella marknaderna ökat konkurrensen i detav
finansiella har kommitDetta samhället i övrigt till godosystemet. ge-

bredare utbud tjänster och produkter till konkurrenspressadeettnom av
priser. Emellertid har antal uppmärksammade negativa händelser,ett
nämnda i avsnitt de internationella3.3.3, finansiella marknaderna
inträffat på tid har haft sin iorsak felhantering just någrasenare som av

de finansiella instrumenten.av nyare
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viktig och balansgång skapa regler inte läggersvårDet är atten som
hinder i för utvecklingen allt sofistikerade produkter.vägen av nya mer
Samtidigt finns risk för dessa produkter skall hanteras fel-påatt etten

finansiellaaktigt och hota stabiliteten i det riskDennasätt systemet.
möjligt.begränsas så långt detmåste är

beskrivna produktutvecklingsprocessen ökari avsnitt 3.3.2Den
positioner.möjligheterna för marknadens aktörer önskvärda Detatt ta

använda olika derivatinstrumentframför alltär att typer somgenom av
hos andra tillgångar kan kopieras.avkastningsmönstret Entyper av

förbjuder exempelvis bankerkonsekvens detta reglerär att attsomav
i fall mycket lätt kan kringgås viainneha viss tillgång mångatyp aven

till-paket andra tillgångar, däribland derivatskapandet ettav av
Även förbud innehav vissa till-i fråga. reglergången motom avom

kan de medföra ineffektivitet i så måttokan kringgåsgångar atten
resurskrävande.kringgåendet kan vara

öka effektiviteten de fin-bör i stället inriktasReglerna mot att
direkt underlättamarknaderna. kan skeansiella Detta attgenom pro-

innefatta anpassning denkanduktinnovationsprocessen. Detta t.ex. av
anpassning det institutionellafinansiella infrastrukturen. Häri ingår av

och marknader, regleringsmässigsamspelet mellan intermediärer prax-
kommunikation och infor-handel och clearingorganisation samtav

indirekttransaktionssystemen. kan skemation i Det attgenom un-
aktörer träda in på marknadenomotiverade hinder fördanröja attnya

driva den önskvärdakonkurrens ytterligare påoch därigenom via ökad
utvecklingsprocessen.

riskexponering ochi bankernasTendenser3.4.4

för reglering ochimplikationerriskhantering -
tillsyn

risktagandeutvecklingstendensen innebär bankernasbeskrivnaDen att
de finansiella marknaderna iförändras. ökade volatiliteten påDen

värdepappershandelökade ikombination med bankernas engagemang
uppkommande förluster på grundleder ökad risk för snabbttill av

bankerna harprisfluktuationer. ställer ökade krav påkraftiga Detta att
och hantering marknadsrisker.för analysändamålsenliga system av

har bankerna i dag goda möjligheterEnligt i avsnitt 3.3.3resonemanget
till riskhante-förbättrade möjligheterhantera sådana risker. Dessaatt

bankernas risktag-implikationer för regleringenring rimligtvishar av
risker skall hanteras kan orsakafinansiellaande. Detaljregler hurom

utformas bankerna incita-Reglerna bör såskada än attnytta. gesmer
för riskhantering.utveckla fungerande Dessutomsjälva systemment att
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krävs tillsyn bankernas för hantering derivatinstrument.system avav
riskhantering kan drastiskt öka risken ivärdefulla vidDe är ettmen

viktigtinstitut de hanteras på olämpligt ocksåDetsätt. ärett att un-om
i förhindrar möjligheterna tilldanröja eventuella regler onödansom

exempelvis regler försvårar värdepapperise-effektiv riskhantering, som
ring förbjuder innehav vissa tillgångar.eller av

kontroller och rutiner iinte finns fungerande internaOm det en
kan uppkomma mycket snabbt vid fel-verksamhet där förlusterstora

bli mycketfinansiella instrument, kan skadornahantering vissa om-av
tillsynsuppgift säkerställa bank-därför viktigfattande. Det är att atten

hantera sin riskexponering,identifiera, ochinte bara kan mäta utanerna
kontroll begränsar denfungerande internde harävenatt opera-somen

ansvarsfördelningen i institutens organisationspelartiva risken. Här en
förockså följas möjligheterAnsvarsfördelningen måsteviktig roll. av

kontrollera verksamheten.de ansvariga att
utlåningsmarknaden le-sparande- ochökade konkurrensen påDen

förluster lättaremarginaler. medförder sannolikt till krympta Detta att
utveckling itraditionella verksamheten.i den Dennakan uppkomma

värdepappershandel, medökade ikombination med det engagemanget
innebär kraven insti-tradingförluster,fara för hastigt uppkomna att

ytterligare.buffertkapital måste förñnastutens

kapitaltäckningsreglerändamålsenligautvecklingenSärskilt avom

bankerviktig del den tillsynKapitaltäckningsregler är av somen av
för kontrollerat risktagande.incitamentsyftar till instituten ettatt ge

buffertkapitalmedföra instituten harreglerIdealt skall dessa ettattsett
i institutens verksamhet. Iriskenkapitalbas exakt motsvararsom

regler.konstruera sådana Dedet mycket svårtpraktiken är att ur-
enbart kredit-kapitaltäckningsreglerna siktade påsprungliga Basel

regler de intebristerna med dessaallvarligasteriskerna. De attvar
trubbiga i klassifi-diversifieringseffekter mycketfångade samt varupp

ceringen kreditrisk.av
har inneburitkapitaltäckningsreglernautvecklingenDen senare av
reglerna för-kapitaltäckas. harmarknadsrisker skall Dessutomävenatt

sinavalmöjlighet användafinats instituten attatt egnages engenom
kapital behöverhur mycketriskvärderingsmodeller för beräknaatt som

för lyda under sti-risktagande i ställetbuffert för derashållas attsom
exponeringar.för olikadetaljerade kapitalkvoterpulerade typer av

tillsynsmyndigheten harförutsättningvalfrihet gäller underDenna att
Gällande metoder emeller-riskvärderingsmodell.institutetsgodkänt är

insti-avseende på risken ikapitalkrav medperfekta i åsättatid inte att
definie-inte perfektmarknadsrisken kanFörutom sägastuten. att vara
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exempelvisfortfarande behandlas trubbigt, beaktasrad och kreditrisken
operationella risken i beräkningarna.inte den

sofistikerade kapitalkravsreglerutveckling alltDenna mer somav
Baselkommittén och kommissionenskilda håll inom EUpågår på är

bankerna själva skallmycket viktigt i riktningendock motsteg attett
risker uppkommer i deras verk-analysera och hantera dekunna som

ändamålsenliga verktyg förtillsynsmyndigheten fårsamhet attsamt att
dessa uppgifter. Regler och tillsynverkligen klarartillse bankernaatt

utvecklainstituten incitamentsådantbör utformas på sätt attett att ges
buffertkapital.för beräkning behovet Förändamålsenliga systern av av

sitt risktagandeinstitut bäst hanterarriskexponering bör degiven som
kapitaltäckning.medbelastas relativt lättockså

instabilitet ochlatentaBanksystemets3.4.5

smalbanksmodellen

inbyggd potentiellfinns deti avsnitt 3.2Enligt resonemanget sy-en
finansieran-traditionella verksamhet, dvs.bankernassteminstabilitet i

iuppsägningsbar inlåningomedelbartillikvid utlåning meddet av
implicitaEftersombetalningsförmedling.medkombination statens

med kombina-sammanhängerbetalningssystemetskyddaåtagande att
varjebetalningsförmedlingsverksamhetinlånings- och utgörtionen av

iåtagande,ökad risk i dettai bankenverksamhetrisktagande statensen
Även vid existensenbekostnad.skattebetalarnasförlängningen på av en

kvarvar-modell harnuvarande svenskinlåningsförsäkring ettstatenav
isoleraförkan svårtpå detåtagande. berorande Detta staten attatt vara

händelse krisinlåningsverksamheten itill enbarträddningsinsatserna av
stabilitet.betalningssystemetscentralt förinstituti ärett som

bankernasavsnitt harframställningen i tidigareiflera ställenPå
därmed eko-ochfunktionssätt,finansiella marknadernasför devärde

spelaskall kunnaför bankernaGrundenbetonats.nomins tillväxt, att
omfördelar risk-ochde utvärderari ekonomincentrala rolldenna är att

förhindrainrikta regelverketlämpligtintesåledesDet mot attattärer.
risktagandettilltillsyn bör syftaRegler ochrisktagande.bankernas att

undviks.riskexponeringonödigkontrollerat ochär att
separation denhanterasskulle kunnaProblemet avgenom en

utlåningsverksamheten i skil-fråninlåningsverksamhetenskyddsvärda
smal-Enligt den s.k.koncern.inomda juridiska sammamenpersoner,
i lik-får placerasinlåning barabetydaskulle detta kunnabanksidén att

finansierasbara fåroch utlåningtillgångarlöptidsmatchadevida att
dessaviktigkapitalmarknaden. Enupplåning på poäng ärmed att en-

insolvenssitua-händelseseparerade ijuridisktheter trovärdigtär av en
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tion i den inte inrymmer inlåningsverksamheten.del koncernenav som
finansielltuniversalbank eller konglomerat inkluderarInom en som en

sådan begränsningar för bankenssmalbank skulle verksamheter och
investeringar de finansierats med formellt oförsäkradbort inlån-tas om
ing.

förbud finansiering utlåning med inlåningsmedel skulleEtt mot av
kunna skada kredittillförseln i ekonomin. detta inte skall bli fal-För att
let krävs värdepapperiseringsprocessen marknaden tillräckligtäratt
effektiv skall kunna finansiera sin utlåning medför bankernaatt upp-
låning från marknaden.

Även smalbanksmodellen har vissa principiellt tilltalandeom egen-
skaper, framför allt med avseende på hantering dess implicitastatens av

finnsgaranti stabiliteten i betalningssystemet, det dock antalettav
faktorer bidrar till det tveksamt genomföra så drastiskäratt att ensom
reform regelverket.av

möjligt problem smalbankerna knappast kommer kunnaEtt är att att
i nivå de traditionella bankernaserbjuda inlåningsränta ligger medsom

eftersom inlåningsmedlen placeras i säkra tillgångar med relativträntor
erbjudalåg avkastning. finns risk för bankerna kan sådana in-Det att

för medel.låningstjänster endast inlånarna betalar in Dettasättaattom
det finns valfrihetskulle i sin kunna innebära även sättaatt atttur om

traditionella banker, uttalat oförsäkrat, skullesin inlåning men
bankerkunder i goda tider välja sina medel i dessa påmånga sättaatt

dåliga tider skulle denna inlåninggrund den högre avkastningen. Iav
smalbankerna där den säker, vilket skullesannolikt flöda tillöver är

bankerna.kunna medföra likviditetsproblem för de traditionella Det
Iikviditetskris eftersom solida banker alltidskulle dock inte medföra en

eller hos Riksbanken.kan finansiera sig på marknaden
kostnaderna.Effekterna reglering måste alltid Re-vägas motenav
systemriskenformen genomgripande den reducerade kansåär attpass

omfattande kostnaderna for omstruktureringenöverskuggas de avav
kreditmarknaden.

finansiellaregler för hanteringBehovet3.4.6 avav
krisinstitut i

ökad konkurrens, vil-ökade antalet banker marknaden innebärDet
utveckling medför sannolikt inte bara ökadket önskvärt. Dennaär en

effektivitet ökad risk för banker kan komma gå iäven att attutan en
grund krympande marginaler och ökat risktag-konkurs bl.a. ettav

ande. olämpligt och slöseri med ineffektiva verk-Det är attresurser
syftar till förhindrasamheter fortlevnad via reglergaranteras attsom
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konkurser. Samtidigt det nödvändigt beakta konsekvensernaär att av
fallissemang för det finansiella stabilitet. Den beskrivnasystemets ovan
utvecklingen strukturen bankmarknaden betydelse för såda-ärav av

bedömningar.na
också viktigtDet beakta de möjliga effekter på institutens be-är att

teende olika vägval vad gäller krishantering kan medföra. Institu-som
ökade möjligheter till förändringarsnabba i riskexponeringen in-tens

nebär situationer där institut står randen till insolvens särskiltatt är
kritiska. Institutet kan välja strategi med ökad förväntad avkastningen
och riskexponering för sig problemen. Om sådan strategiatt ta ur en
slår fel underskottenkan i den resulterande konkursen bli tillextra stora
nackdel för fordringsägarna, däribland insättningsgarantisystemet.
Reglerna för hantering institut med finansiella problem bör utformasav

incitamentenså till sådant beteende från institutens sida begränsas.att
regler börDessa också utformas enligt principer konkurrensneutra-om

litet. Om institut särbehandlas, kan detta leda till konkurrensenstora att
snedvrids till de mindre institutens nackdel.

3.5 Slutsatser

Den snabba omvandlingen det finansiella minskar skillna-systemetav
derna mellan olika finansiella mellanhänder vad gällertyper av upp-
fyllande finansiella funktioner. medförDetta behov översynettav av

särregler och tillsynens inriktning för så långt möjligt säkerställaattav
konkurrensneutraliteten kreditmarknaden. funktionell reglerings-En

torde ändamålsenlig för öka reglernas precision ochansats attmestvara
motståndskraft förändringar de vilkapå det finansiellasättmot av sys-

funktioner utförs.temets
viktigt reglerDet och tillsyn utformas kraften iså utveck-är att att

lingen bredare utbud allt förfinade finansiella produkterettmot av mer
och tjänster inte hämmas, eftersom denna utveckling leder till detatt
finansiella fungerar effektivt. Flexiblare verksamhets-systemet mer
regler kan emellertid påverka stabiliteten i det finansiella systemet var-
för det vikt till regelverket ändamålsenligt utfor-även är äratt attav se

så stabiliteten upprätthålls.mat att
Vid utformningen regelverket och tillsynens inriktning bör ocksåav

den förändrade strukturen banksystemeti beaktas förändringar isamt
bankernas riskexponering liksom deras förbättrade möjligheter att
hantera denna riskexponering.

Avslutningsvis bör betonasdet det fel förutspå markantäratt att en
minskande roll för bankerna i det finansiella kor-Det ärsystemet. mer
rekt benämna utvecklingstendensen förändrad"en roll för banker-att
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na". Banklagskommitténs uppgift det regelverkDet är att anpassa som
bankernas verksamhet så det denna förändrade roll.styr att passar
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iriskhanteringochRisker4

bankrörelse

Inledningl

marknadernafinansiellapå dehar prisernatio årenUnder de senaste
Svårighet-volatilare.blivitmarknaderna harallt kraftigare,fluktuerat

haroch aktiekurserväxelkurserbedömningar räntor,göraatt averna
spåretvolatiliteten.och Iosäkerhetenökadetakt med denökat i av-av

perioddet undermarknaderna harfinansielladeregleringen sammaav
aktörerMångafinansiella instrument.mängd olikaskapats typer aven

in-med deriskernainte förståttdeeftersomförlustergjorthar stora
i instru-bristande insikthaftbarahar intehandlat Dedestrument

administrativafungerandeviktenröranderisker, ävenutanmentens av
finansiella risker,hanteringenförinformationssystemrutiner och av

underförlusternalikviditetsrisker.och Dekredit-marknads-,dvs. stora
Baringbankenbrittiskai deninstitut, såsomfinansiellai vissaårsenare
ibanks filial USA,Daiwajapanskaoch denfilial i SingaporeBrothers

till-irörelserbankenförresultatdirektett ogynnsammaavvar
admini-bristfälligagrund iegentligahade sinFörlusternagångspriser.

rutiner.strativa
operativaochmarknadsriskerexponeringtill följdFörluster avav

västvärldensikreditförlusternadramatiskadeöverskuggasrisker av
medriskernamissbedömningarFatalaår.underbanksystem avsenare

leddebranschervissatillkreditportföljernaikoncentrationallt för hög
länderna.nordiskabl.a. desystemkriser itill svåra

förintresseökatmedförtdessahändelserhar ettSammantaget som
finansiellalikvidautbudetbredarealltbankerna.riskhantering i Det av

riskhanteringförmetoderutvecklingenden snabbainstrument samt av
sin rörelse. Detriskerna ihantera ärmöjligheterbankernasökar att

tilldessa möjligheterviktigt tasatt vara.
bör gåhur detbeskrivningtillsyftar intekapitelDetta att avge en

beskriv-heltäckandeinte hellerAmbitionentill i bankerna. är att ge en
riskhan-i sintilli realiteten gårbankerhur vägaavseende påning med

verksamhetsin-olika bankersmellanskillnadernaDärtilltering. är
Syftetallt förriskhantering ärförförutsättningar stora.riktning samt

hurför handenkanriskervilkabeskriva samt enatt varasomsnarare
iocksåAmbitionendessa risker. ärför atttillbank kan gå mötaväga att

18-6265SOU1998:1607
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enlighet med det utvecklingsscenario målades i kapitel dis-3som upp
kutera den allt framträdande rollen hos banker uppsamlare ochmer som
hanterare kunders risker, risker banker har relativa kompar-av som
ativa fördelar absorbera.att

4.2 Riskhantering central funktion försom en

bankerna

kapitelI diskuterades3 de förändrade omständigheterna för bankernas
traditionella verksamhet, dvs. kombinationen inlåning, utlåning samtav
betalningsformedling. finnsDet utvecklingskrafter verkar för attsom
den traditionella verksamheten kommer minska i betydelse samtidigtatt

andra verksamhetsgrenar såsom fönnedlings- och rådgiv-som
ningstjänster värdepappershandel kommer allt viktigaresamt utgöraatt
inslag i bankernas rörelse. Bankerna kommer med sannolikhetstörsta

ha fortsatt viktig, förändrad, roll i detatt finansiella isystemeten men
framtiden.

finansiellaDe marknadernas tillväxt i utsträckningär resultatstor ett
finansiella institutioners ökade aktivitet på marknaderna in-av genom

novation och handel med olika instrument. Individer ochtyperav av
icke-finansiella företag har i relativt liten utsträckning direkt siganvänt

förbättradede möjligheterna till riskhantering de växandeav som
marknaderna erbjuder. stället harI finansiella mellanhänder föranvänts

omfördela risk mellan olika marknadsaktörer.att inteDet så förvån-är
ande eftersom mellanhänder, såsom banker, har bättre möjligheter än
andra aktörer hantera vissa riskeratt skapatyper att t.ex.av genom
skräddarsydda instrument. har inte baraDet med de kangöraatt att ge-
nomföra transaktioner till relativt låga kostnader, vilket i sin möjlig-tur

konstruktion finansiellagör produkter kunderna säkra kas-av som ger
saflöden till attraktiva priser. Mellanhändema har dessutom relativa
fördelar i hantering vissa risker. När det gäller banker dettyper ärav av
framför allt komplexa risker i aktiviteter och tillgångar förknip-ärsom
pade med informationsproblem kunderna kan betjänta attsom vara av
få avhjälpta via olika finansiella försäkringslösningar ellertyper av
specialkonstruerade instrument. Sammantaget finns det fog för läggaatt
funktionen riskhantering till de funktioner traditionellt kan sägassom
ha givit banker existensberättigande.
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riskernaBeskrivning4.3 av

in-ogillasför händelsesannolikhetenRisk kan attsägas somenvara
faranövergripande planrisk påbanker kanträffar. sägasFör ett vara
sådanbuffertkapitalet. Medbalansräkningen ellerurholkningför enav

verksamheternai de olikamängd riskerdetriskdefinition finns enen
olika rörelse-kan ha mycketbankermed. Eftersomhålla påbank kan

be-olika,kan mycketriskstrukturenocksågällerstruktur t.ex.att vara
eller internat-smal inlåningsbankfrågadetroende på är enom enom

väsentliguniversalbank. risk kanEnfullsortimentverksamionellt vara
verksamhetmedsammanhängerden utgörmeningeni att som enen

allvarligmindresamtidigtrörelsen,andelrelativt stor omvaramenav
finnaskan ocksårisktyp goda.denna Dethanteramöjligheterna äratt

till följdoförutsägbara förlusterochmedföra svårakanrisktyper som
riskexponeringeneller hanteraidentifiera,gårdet varken mätaattattav

ochaktiekurs-dvs.marknadsrisken,Exempelvis ränte-,i fråga. utgör
de verksamhetermeningenrisk iväsentligväxelkursrisk, att somen

totalaandel denoftamarknadsrisk rö-utgör stor avengenomsyras av
relativtmarknadsriskerhanteramöjligheternaSamtidigtrelsen. är att

goda.
Endast deavgränsningarslag måstedetta göras.redogörelseI aven

be-bankrörelse kommerviktigast ibedömshär attrisktyper somsom
sinför ibankerrisktypemaväsentligaste utsättsi kapitlet. Dehandlas

ochlikviditets-marknads-,risker, dvs.finansiellarörelsenormala är
iriskerna kanfinansiellarisk.operativ Definnskreditrisk. Härutöver

riskhante-del bankernasi deninputmeningnågon utgörasägas av
delvisproduktionsprocessringsverksamhet kan somenses somsom

finansi-i avsnitt Deenligtexistens,bankersmotiverar resonemanget
medspeciellaocksåmarknadsrisker,särskiltriskerna, och dåella är

Missbrukexponering kanmed vilkensnabbheten växa.påavseende en
marknads-konsekvenser. Avförödandesärskiltkan fåi hanteringen

för bankernasbetydelsefullränterisksärskiltdet ärriskerna är som
ochtillgångar"normal" banksandeleftersomverksamhet stor enaven

ränteriskexponering.fördärmedochräntekänsligaskulder utsattaär
betydande delutlåninggrundväsentlig på utgörKreditrisk attär enav

växandebankernasverksamhettraditionellabanks samt att enga-av en
kreditriskexponering.medförvärdepappershandel oftaigemang

icke-allasamlingsterm påprincipkan iOperativ risk enses som
riskenoperativaorganisationen. Deninomrisker finnsfinansiella som

Försumlig-metoder.exaktamedoch hanterassvårligensiglåter mätas
tillförlusterleda till svårakanrisktyphanteringen dennahet i somav

i derivatpo-eller förlustkreditförlustsitt t.ex.yttre enenensynes vara
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sition. De nämnda spektakulära förlusterna i bankbranschen underovan
tid förknippade med dennaär risk.typsenare av

Det problematiskt åstadkommaär skarpt avgränsade definitioneratt
vissa risker. Exempelvis kreditrisk och motpartsrisk delmängderärav
varandra. Detta gäller för legala risker ochäven motpartsrisker somav

samlingsbegrepp på deär olika risktyperettsnarare som genomsyrar
motpartsförhållande i transaktioner.

4.3.1 Finansiella risker

Marknadsrisker

Marknadsrisk risken för tillgångsär marknadsvärdeatt ändrasen
negativt. bankerFör vanliga orsaker till sådana värdeförändringar är
förändringar i aktiekurser, växelkurser och räntor.

Med aktiekursrisk risken för kursförändringar i innehavda ak-avses
tier. bankenOm har tillgångar eller skulder utomlands är man expo-
nerad för växelkursrisk beror den aktuella växelkursens utveck-som av
ling. Värdeförändringen i dessa tillgångar beror således både på föränd-
ringen i tillgångarnas pris växelkursens utveckling.samt

Ränterisk exponeringen i bankens finansiellaär tillstånd för föränd-
ringar i ränteläget. Förändringar i påverkarräntorna marknadsvärdet
bankens räntebärande tillgångar, skulder och utombalansinstrument
eng. "off-balance sheet instruments", dvs. alla instrument och avtal
utanför balansräkningen kan få resultatpåverkan, inom linjent.ex.som

såsom derivatinstrument och garantier.poster förlängningenI får detta
inverkan bankensäven på intjäningsförmåga, dvs. avkast-en nettot av

ningen på de räntekänsliga tillgångarna och räntekostnaden för de rän-
tekänsliga skulderna räntenettot.

En räntebärande tillgångs t.ex. obligation pris värde sig irören
riktning då stiger faller,motsatt räntan: fallerräntan stiger obli-som

gationens pris. investerareFör planerar hålla obligationen tillatten som
dess löptiden går egentligen förändringen i obligationensärut, pris
ointressant. Om investeraren däremot planerar sälja obligationenatt
före löptidens slut, innebär stigande kapitalförlust.räntaen en

Ränterisken kan indelas i prisrisk, den direkta påver-en som avser
kan tillgångenspå pris vid ränteförändring, och återinvesterings-en en
risk, uttrycker påverkan på avkastningen på de medel återin-som som

i samband med kupongutbetalningarvesteras eller förfall. Såväl in-
löptid hur eventuellastrumentets kupongutbetalningar fördeladeärsom

tiden centrala föröver instrumentetsär räntekänslighet.
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mellani löptidfrån skillnaderför ränteriskexponeradbankEn är
ränteför-förflyttning dvs.parallelloch skulderna. Entillgångarna att

lutning ellerförändradlöptider ellerför allalikaändringarna är stora
eller kapital-leda tillkanavkastningskurvanpå sämre räntenettoform

räntebind-inte harskuldernaochtillgångarnaförluster sammaom
ochsambandet mellanbeskriverAvkastningskurvan räntaningsvillkor.

kreditrisk.med Kurvani instrumentplaceringarlöptid på engersamma
traditionelltidpunkt.vid given Enlöptidsstrukturbild räntornas enav

finansiering påräntebindningstid sinpå ännormalt kortareharbank en
förflyttningparallellexponerad förbl.a.därförtillgångssidan och är en

avkastningskurvan.uppåt av
skuldertillgångar ochtidsbundenheten förvillkor iidentiskaTrots

placeringspreaden mellanränterisk uppkomma räntankan enom
tillkällaisär. ytterligareglider En ränte-finansieringdessoch räntan

medi instrumentbanken investeratvid handenriskexponering är om
innehållaobligationskontrakt kandettaoptionsinslag. Med ettattmenas
lösentid-föreåterkalla lånetharemittentenklausul rätt attattomen

marknadsräntanincitamenthakan göravilket dennepunkten, att om
eftersomproblemdettabankenFörunder kupongräntan. ärfaller ett

bankenosäkra.blir Dessutomobligationen är utsattfrånkassaflödena
obliga-tillbakakallaremittentenåterinvesteringsrisk eftersomför en

blir dyrare.bankeninvestering förfallit, dvs.dåtionen räntorna en ny

Likviditetsrisk

har tillgångbanken inteförmed riskenLikviditetsrisk har göra attatt
kunders be-kunnamedel förlikvida mötamängdtillräckligtill att t.ex.

återbetala skulderanmodan,medel vidåterbetala insättarnashov t.ex.
kunnaellerkapitalbehovdotterbolag medhjälpalöper ut, genom-som

kräverinvesteringellertransaktionnödvändigföra någon somannan
Även likviditet hängeranskaffaflerafinnsdetlikviditet. sätt attom

refmansieraför bankenmöjlighetenmedallt ihopframför attriskdenna
hängermöjlighet i sinEftersom dennainterbankmarknaden. tursig på

princip beroen-likviditetsrisk ibankssoliditet,bankensmedihop är en
likvidi-fruktaaldrigbank behöversolidsoliditet. Ende bankens enav

tetskris.
likviditetskrisÄven ialdrig kan hamnaprincipbank isolid enenom

till följdkostnaderrisk försåsomlikviditetsriskenexisterar aven
hindrarlikviditetsbristExempelvis kanlikviditetsbrist.oväntad somen

el-missad vinsttransaktion innebäragenomförafrånbank att enenen
transaktionen.finansieringsnabbkostnad förler externextra aven
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På individuell positionsnivå finns likviditetsrisken för bankenatt
kommer i situation där position inte direkt kan likvideras tillen en
kontanter till marknadsmässiga priser.

Kreditrisk

Kreditrisk kan definieras risken i finansiell transak-att partsom en en
tion inte uppfyller villkoren i kontraktet förorsakaroch fordringsägaren
kapital- eller ränteförlust, eller ökade kostnader. Således bankernasär
innehav kreditfordringar, certifikat och obligationer emitteradeav av
andra förenadestaten med kreditrisk, dvs. riskän för låntagarenatt
inte uppfyller sina åtaganden bankerna vad gäller betalningmot av

och amorteringar avtalad tid. klassen kreditriskerräntor I inryms
också risken för inte kan fullfölja värdepappers- elleratt motparten en
betalningstransaktion vid likvidtidpunkten så banken åsamkas för-att
luster. risk benämnsDenna motpartsrisk.

Kreditrisk vid innehav kreditfordringarav

primäraDen risken med inneha kreditfordringar certifikat ochatt samt
obligationer emitterade andra låntagarenstaten kanän är attav vara
oförmögen, alternativt ovillig, uppfylla lånekontraktets villkoratt om
betalningar amorteringar eller hela lånebeloppet förfallo-påränta,av
dagen.

Risken för lånet inte återbetalas till fullo beror inte bara lån-att
löpande inkomstflöden i hög grad ställda säker-tagarens ävenutan av

heters värde vid avtalad tidpunkt för återbetalning eller vid låntagarens
eventuella konkurs. Kreditrisken i lån särskilt hög det råderärett om en
samvariation mellan de löpande inkomstflödena, till delstor styrsom
förmågan betala de löpande och amorteringarna, ochräntornaatt sä-
kerhetens värdeutveckling. gäller framförDetta allt i verksamheter där
intjäningsförmågan hänger med säkerheternära typensamman av som
kan komma frågai fastighetsbolag ställer fastigheter it.ex. pantsom-
eller företag lånar företagsinteckning.motsom

Kreditriskexponeringen kan betraktas inte enbart utifrån den indivi-
duella kreditens egenskaper i hög grad utifrån kreditens till-ävenutan
skott till kreditportföljens risk. Därmed har portföljens inriktning bety-
delse, dvs. hur mycket bättre diversifierad portföljen blir då den nya
krediten läggs i portföljen. verkligt allvarliga risken förDen innehav

kreditfordringar kommer från risken för händelser slår hårt motav som
antal krediters värde, s.k. makrorisk.ett stort
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värdepapperstransaktioner motpartsriskKreditrisk i

exempelvis derivat, berori vissa värdepapper,Kreditrisken stor-ett
derivatetvinsten. värdet positionen ileken den orealiserade Om avav

fordranorealiserad vinst, också påuppstårgår motpar-enmenupp en
marknadsrisken och kre-kreditrisk. Således gårdärmedochten en

håll i vissa fall.ditrisken olika
uppstår vidinnefatta avvecklingsriskKreditrisk kan även sägas som

det såldalikvid leverans, dvs.finansiell transaktion innan vär-moten
erhållits. Sverige avvecklas ilikvidhar levererats och Idepapperet

penningmarknadsaffárer i VPC:ssamtliga aktie- ochprincip system
i RiksbankensLikviden levererasöverföringar mellan konton.genom

Även le-betalningar-och avveckling RIX.för clearingsystem omav
erhållits uppstårske betalninginte kanvärdepapper utan attverans av

fal-bankensaffären. Omeftersom interisk VPC motpartgaranteraren
motsvarande affär till rå-affären medtvingas bankenlerar ersätta en

miste vinst ellerdärmedmarknadspris och riskerardande att om en
förlust.åsamkasatt en

optionsmarknadStockholms OMsker påderivatclearingdenI som
Såledesi affären.gåraffären OM motpartattgaranteras somgenom

be-kreditvärdighet behöverclearingorganisationensendastdetär som
håller riskexpone-Andra faktorerrespektive aktör.dömas som nereav

inbördesmultilateral nettning aktörernasringen i denna handel är av
avvecklingsflödena begränsas. Dessutomvilket medföråtaganden, att

gäller alltsåtill positionerna.säkerheter i relation Dettaställer aktörerna
Handelnstandardiserade instrument.handeln medden börsanknutna

intekontrakticke-clearade s.k. OTCmed icke-standardiserade och är
motpartsris-varförmotsvarande säkerhetsarrangemangomgärdad med

kerna torde större.vara
valutahan-finns förmodligen inomavvecklingsriskernaDe största

följdtillbetalning svårligen kan uppnåsleveranseftersomdeln mot av
s.k.samtidigt.olika valutor inte Denbetalningssystemen i är öppnaatt

valuta intebank levereratrisken förHerstatt-risken innebär att en som
kontraktet till följdenligtvaluta från sinerhåller attmotpart avannan

stängda.tiden betalningsvägarnabetalningarna underställerdenne är
bankenfrån den tyska HerstattHerstatt-risk, kommerNamnet, som

intemotpartsrisk förekommeraspektgick i konkurs 1974. Denna
detsker samtidigt med leveranslikvidavräkningräntesidan därpå av

instrumentet.underliggande

33 clearing ochbeskrivning risker inomför1993:114Se SOU närmare aven
värdepappersaffärer.avveckling av
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Bankernas betalningar till varandra interbankmarknadenöver inne-
bär också motpartsrisker. Den ökade mängden och volymen dessaav
transaktioner de riktigt källorna för riskutgör för instabilitetstoraen av
i banksystemet och i förlängningen betalningssystemet. Detta system-
riskproblem systemriskaspekterna derivathandel och valuta-samt
handel diskuteras i avsnitt 4.3.3.

4.3.2 Operativ risk

Operativ risk, ibland också kallas administrativ risk, kan för bank-som
i princip innefatta risk för alla förluster inte direkttyper ärer av som

hänförliga till de finansiella riskerna. försökEtt till någoten mer av-
gränsad definition kan sin utgångspunkt i uppdelning mellanta en
handläggningsrisk, intern kontrollrisk och teknisk risk.

Handläggningsrisken risken för felaktigheter vid affärsavslut,är af-
färsregistreringar, avstämning, redovisning eller motsvarande orsak-av

uteblivna intäkter eller förluster. ingårHär också risk för fel i doku-er
mentation och kontrakt. risk innefattarDenna fara för misstag iäven
handläggningen ärenden såsom hantering låntagares fallissemangav av
och lånepanter.

internaDen kontrollrisken risken för medarbetare bryterattavser
interna eller regler och riktlinjerexterna och orsakar förluster,mot

överskrida handelslimiter eller påt.ex. position-att sättannat tagenom
inte förenliga med bankens önskade riskprofil.är Sådan risk-er som

exponering blir särskilt betydande det saknas effektiva informa-om
tionssystem och intern kontroll leder till individer ellerattsom grupper
inom banken bedriver olämpliga verksamheter eller håller farliga posi-
tioner utanför ledningens och kännedom. denl interna kontroll-ägarnas
risken ingår också risken För bedrägerier fara för dålig incitament-samt
struktur i organisationen, vilket kan leda till prestationer hossvaga
medarbetarna förlusteller nyckelpersonal.av

tekniskaDen risken risken för deär används för af-att system som
farshantering och värdering fallerar eller felaktiga utdata och där-ger
med orsakar felaktiga beslut med merkostnader eller förluster som
följd. Exempel på orsaker till denna riskexponering fel valär systemav
med hänsyn till behov, implementeringsfel brister i den datasamt som
registreras i fungerandeUtan informations- ochsystemen. rapportsys-

minskar förutsättningarna för kunna analyseratem och hanteraatt
marknads- och kreditrisker lämpligtett sätt.

Till den tekniska risken hör faran för telekommunikationsfel och
datasystemhaverier. finansiellaDe institutionernas växande beroende

datasystem dem allt för sådana händelser.gör Systemav-utsattaav mer
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i fråga. Eftersom bank-till kostnader för institutetbrott kan leda stora
betalnings-interbankmarknaden ochsammanlänkade viahårtärerna

dessutomeller institutsystemavbrott i något någrakan störresystemen
hela det finansiellaoch i fallandra institutdrabba många sättavärsta

gungning.isystemet

Systemrisk4.3.3

marknader-för de finansielladefinieras riskenSystemrisk kan attsom
innehåller svagheter,för clearing och leverans,inklusive systemenna,

eller betalningssystemet kollapsarmarknadernaleda tillkan attsom
faller. riskeller flera aktörer Dennakonsekvens storaatt enavsom en

för lagstifta-för bankernainte baraväsentlig begränsa, ävenutanär att
övergripande för betal-hareftersomoch tillsynen staten ett ansvarren

stabilitet.ningssystemets
och volymökade mängdutvecklingstendens bankernasEn är av

internationella in-nationella ochvarandra dentransaktioner med över
fordringsbelopp/exponeringar bank-omfattandeterbankmarknaden. De

bankernas ka-kan iblandvarandra dagligenhar på större änvaraerna
leder tilli institut,probleminnebärpitalbaser. Det ett stortettatt som

riskeraråtaganden andra banker,fullfölja sinainte kandet attmotatt
interbankmarknaden medkedjereaktionblixtsnabbt leda till enen

följd.fallissemangserie som
betalningarclearing och avvecklingförRiksbankensI system av

vid tidpunktbetalningardeltagarnasavvecklasRIX somsamma- -
dock in-i krävsDetbetalningsmeddelandena attsystemet.presenteras

Riksbanken det svårthos eftersomlikvida balanserhåller ärstituten att
kanbetalningar. Bankernain- och utgåendekoordineraochförutsäga

följdRiksbanken tilllikviditetlite hoshålla alltfördock frestas att av
för otill-ökar riskenlikviditet.onödig Detkostsamt hålladet är attatt

interbank-orsaka ivilket kanlikviditet i transaktionerna,räcklig stopp
finansiellaspridningseffekter till detallvarligamedbetalningsystemet

likviditetsbristförriskmildra dennaföljd.i övrigt För attsystemet som
dessaställande säkerhetMeddagen.krediter ärRiksbanken över avger

till sitt belopp.obegränsadelikviditetsproblemtill institut medkrediter
finnsbegränsade.storlek Detkreditemasställande säkerhetUtan ärav

Riksbankenförbeslutssituationbesvärligpotentielltsåledes somen
ställa tillräckliginte kaninstitutsystemstabiliteten, dåföransvarig ett

Riksbankenskallprincipriksbankskredit. avgöraför Isäkerhet omen
stabiliteten ihotainstitut skullei dettafallissemang systemet.ett

iHerstatt-riskenden s.k.nämndesvalutahandelndet gällerNär av-
tillHerstatt-bankenfickHerstatt-kraschenmotpartsrisk. Isnittet om
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följd handel i olika tidzoner de europeiska valutor bankenav som
hade fordran på. Banken gick dock omkull innan New Yorksen av-
vecklingssystem hade Därmed hann bankenöppnat. inte betala sinaut
skulder i dollar. Detta ledde i sin till instabilitet i det amerikanskatur
banksystemet eftersom de banker medel till Herstatt-bankensänt isom
sin vägrade betalningar till sinatur göra Denna risk förelig-motparter.

alltjämt valutamarknaden där handeln avvecklas bilateralt mellanger
bankerna och där fungerande rutiner för leverans betalning svårli-mot

kan till följd betalningssystemenupprättas i olika valutoratt hargen av
olika öppettider.

En utvecklingstendens inom det finansiellaannan ärsystemet att
handeln med s.k. derivatinstrument har vuxit mycket starkt under de

åren. finnsDet vissa håll hos allmänheten,senaste och kanske även
hos myndigheter, och misstänksamhet dessa instrumentmoten oro som
beror på instrumentens komplexitet, den omfattning använd-stora som
ningen instrumenten har fått de nämnda spektakulära förluster-samtav

gjorts i handeln med derivat under år bl.a. Daiwa bankna som senare
och Barings bank.

diskussionEn de systemrisker kan bli resultatet från bank-om som
och andras handel i derivatinstrument bör sin utgångspunkt itaers

derivatens dubbla dels försäkringsinstrument,natur delsatt ett ettvara
kraftfullt instrument för spekulativa positioner. Eftersom användandet

derivatinstrument det kanske effektivasteutgör för aktörersättetav
med finansiella tillgångar och åtaganden begränsa sin exponeringatt

framför allt marknadsrisker, också kreditrisker,mot kan dessa in-men
rätt använda bidra tillstrument dämpa gryende turbulensatt en

marknaden instabilitet.än Av denna anledningatt börsnarare generera
det i princip i varje god bankverksamhet finnas derivatportfölj.en

Eftersom vissa derivatpositioneröppna kan förändrastyper av
mycket snabbt och obegränsat negativt kannästan instrumenten också

potentiellutgöra systemrisk de hanteras felaktigt. Det gälleren sär-om
skilt aktör inom betydandestor de finansiellaettom segmenten
marknaderna, valutamarknaden, håller farligat.ex. positioner. Om po-
sitionerna utvecklas till förluster kan förtroendet för institutetstora och
till och med marknadssegmentet skadas. förlängningenI kan sådantett
scenario leda till instabilitet i hela det finansiella både nation-systemet,
ellt och internationellt.

l princip samtliga risktyper nämndes i avsnitt 4.3 sig gäl-görsom
lande i handeln med derivat, i varierande grad beroende vilken typ

derivat det fråga allmäntDeär kanske viktigaste risktypernasettav om.
i detta avseende motpartsrisk och deär operativa riskerna, dvs. risker
for bankerna inte har tillräcklig insikt derivatensatt risker samt ut-om
vecklade rutiner och for hantering riskerna.system De operativaav
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kontroll ocheffektiv internmedframför allthanterasriskerna an-en
kredit-b1.a.bankernaMotpartsrisken hanterassvarsstruktur. genomav

säkerhetensidasamhälletsmarknadens ochoch från attanalyser genom
upprätthålls.derivathandelniavvecklingssystemenochi clearing-

b1.a.utredningomfattandegenomförde 1994Riksbanken omen
utredningensderivatmarknaden. Ensvenskai densystemriskerna av

icke cle-inom decentrala ställningbankkoncernernasslutsatser attvar
tillsyns-uppmärksamhet frånsärskildmotiveradedelsegmentenarade

betalningssystemet.särställning ihareftersom deframför allthåll, en
påtag-derivatmarknadeninomsystemstörningar mestförRisken anses

inomicke-clearadalltsåvalutamarknaden ävensom ärlig inom men
systemriskInstitutgenereradräntehandeln.icke-clearade delenden av

icke-clearadinombörshandlade derivatgällervad änmindre troligär
oftaochkundstrukturenspriddadengrundhandel, b1.a. på merav

Även OTC-den s.k.affärerna.avvecklingenriskablamindre omav
icke-standardiserade instrumenthandel medicke-clearadhandeln an-

omfatt-ringaföljd sintilldenriskabel i sig,särskilt avansesvarases
systemrisk.påtaglignågonning inte utgöra

Övriga risker4.3.4

skulleEgentligenuppräknade.deriskerflerfinns många änDet ovan
ellerbank förlust stör-orsakakanhändelserupptänkligaalla enensom

exempelytterligare någraNedanrisktyp.kunnaning gesennamnge
ellerbetydande förlustertillledakanhändelserförrisker pro-som

blem.

Legal risk

delar,i tvådelasgrundenkan iriskenjuridiskaellerlegalaDen upp
innebärdetdels riskermedför,rättslägeoklartriskerdels ett somsom

riskernadåligt. härDe ärland fungerarijuridiskadet ettsystemetatt
välinforrneradochmeningengrundläggande i den ävenatt noggrannen

försökaaktörernaVisserligen kan attundgå dem.svårtharaktör att
gåröverhuvuddeträttsläge tagetoklartregleraavtal ett men omgenom

farligtdet kan görakomplicerat. Att attochbåde dyrtblikan det vara
behövertill sinkommasvårt rättdär detställensådanapå är attaffärer

utvecklas.inte
tillnämligenrisker,juridiskaytterligarefinnsmeningI annanen

rättsförhål-ländersandraokunskapkontrakt,skrivnaillaföljd omav
mindreellerkanrisktagandeSådantliknande.ochlanden vara mer

skrivasiglönardet inteliten ettsåkanske attaffärmedvetet. En är att
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kontrakt täcker alla upptänkliga situationer eller forska djupt iattsom
lands Gemensamt för de riskernahär de berorett rätt.annat är att an-

tingen på oskicklighet eller medvetet chansande. någonI mening kan
de därmed hänföras till operativa risker.

Politisk risk/landrisk

Politisk risk, eller landrisk, risken för förluster till följd åtgär-avser av
der politiska eller centralbanker medför förändrade reglerav organ som
för marknaderna eller på har negativ inverkan på bankenssättannat en
finansiella tillstånd. inryms risken förHär rörelsebegränsande regle-
ringar såsom utlåningstak eller valutareglering. Andra exempel vissaär

de statliga åtgärder nämndes i kapitel bidragande2 orsakerav som som
till bankkrisens uppkomst. skattereformenHär i1991, slagär ettsom
markant höjde realräntan efter skatt, viktigt exempel.ett

Risken för oväntade devalveringar i länder där banken har placerat
medel kan också räknas politisk risk. gäller förDetta ävensom en
risken tillgångar i andra länder nationaliseras eller till följd andraatt av
politiska förloraråtgärder i värde.

Risken för politiska kriser olika slag, såsom krig utbryter ellerattav
det uppstår parlamentariskt kaos i land där bank har place-att ett ett en

kan också räknas till politisk risk.rat pengar

Rörelserisk

Rörelserisk exempelvis osäkerhet rörande intäkter och kostnaderavser
har med bl.a. konkurrenssituationen och efterfrågebildengöraattsom

bankens produkter. Således exponering för rörelserisk någotär som
banker har med de flesta andra företag.gemensamt typer av

Riskhantering4.4

4.4.1 Inledning

Som nämndes i avsnitt finansiell4.2 riskhantering självklar delutgör en
i bankers verksamhet. Riskhantering i viss mening vadär som ger
banker existensberättigande. affärsverksamhetEn växande betyd-ett av
else för kunders räkning erbjuda riskhanteringstjänster och speci-är att
alkonstruerade finansiella instrument. Denna verksamhet i sigger upp-
hov till behov riskhanteringsåtgärder för banken. Bankernasav egna
övriga verksamhetsgrenar, placeringar, utlåning och upplåning medför
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på någotskall hanterasriskerfor olikaexponeringockså typer somav
sätt.

detriskvilkenberorriskhanteringeni typTillvägagångssättet av
kredit-Diversifieringhelt.elimineraskanriskerVissafråga avär om.

Risk-diversifierbara risker.elimineringexempel påportföljen är ett av
undvikasrisker, kansystematiskas.k.bort,diversifierasinte kansomer

riskgarde-kan skeaktörer. Dettaandratransferering till genomgenom
elleroptionermedhandelviamed derivat,hedgingring t.ex. swappar.

riskerexempelvis ivalutarisk fallerochRänterisk somgruppen av
dessastrategiför dennaförutsättning är attmarknadsprissättas. Enkan

riskernatill vilkaaktörerde trans-genomlysasochförståskanrisker av
istånd. Riskertillsvårligen kommatransaktionenkanfereras. Annars

svårtvärdetillgångar, är attsvårgenomlysbaraellerkomplexa vars
marknad. Dettapå någonhandlasintekantredjetillkommunicera part,

hantera.fördelarkomparativaharofta attbankernarisker avär som
tillkrediternaenskildai dekreditriskenriskersådanaExempel på är

marknad.påvärderasrörelse intelåntagare envars
iriskernariskhanteringlyckosam är attgrundförutsättning förEn en

Identifieringenändamålsenligt sätt.påochidentifierasrörelsen mäts ett
målvari-ochverksamhetervilkautredninginnefattarriskerna omav

bestämmaocksåingårrisker. Härolika attförkänsligaabler ärsom
risker-bakomdrivkraftenurskiljabehövsinformationvilken samtsom

na.
in-tillförlitligaberoenderiskexponeringen ärIdentifieringen avav

informationdenoch tolkafångakanformationssystem somuppsom
skall kunnarisken mätasförviktigtminstinte attbehövas. Det äranses

till-Medfrågadetrisktypvilken ärpåMätmetoden berorkorrekt. om.
målva-påränteförändringarpåverkankanförlitliga mätmetoder t.ex.av

godriskenvärderingförförutsättningenHärmedskattas. ärriablerna av
bedömamöjligtskalldetför attavgörandeofta omvilket attär vara

risktolerans/riskpolicy. Det ärbankensmedexponeringen stämmer
denriskenvärdet påringamöjligtlångtsånödvändigtockså omatt

positionerviahedgaslån, ellerkreditrisken iabsorberas,skall t.ex.som
i derivat.

ochmetodermarknadsriskerHantering4.4.2 av -
instrument

avsnitt 4.2.ienligtränteriskhantering argumentenfokuserasHär
djupareöversiktlig. FörmycketredovisningenOverhuvud är entaget
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diskussion metoder för hantering ränterisker hänvisas till denav av om-
fattande litteraturen på området.

Särskilt ränteriskom

Det första i riskhanteringsprocessensteget bestämmaär målvariabelatt
för risken i fråga. Det förutsättning förär kunna identifiera risk-atten
exponeringen. Enligt i avsnitt 4.3 naturligresonemanget är övergrip-en
ande målvariabel i banker stabilitet i balansräkningen kapital-basen.
Närmare bestämt det risken förär negativ resultatutveckling mer ex-
akt, räntenettot negativ utveckling isamt nettomarknadsvärdet till-av
gångar och skulder till följd ränteförändringar ränteriskenutgörav som
för banker.

Mätningen och hanteringen ränterisken kan olika i bankernautav se
beroende på rörelsens utseende. I normalfallet har banker relativt stora
innehav räntekänsliga tillgångar och skulder. Traditionellt harav mät-
ningen och hanteringen ränterisken i balansräkningen skett medav
metoder såsom och durationsanalys.gap-

Gapanalys innebär något förenklat bankens tillgångar och skul-att
der samlas ihop utefter sin räntebindningstid i olika löptidsband. Skill-
naden mellan volymen räntekänsliga tillgångar och skulder och utom-
balansinstmment kan för ränteförändringarutsättas under visssom en
tidsperiod kallas "gap". Gapet indikerar känsligheträntenettots för vari-
ationer i ränteläget. Ju och rörligarestörre längreräntor samtgap

desto riskexponering.gapet störrevarar
Gapanalysen brukar kompletteras med durationsanalys port-en av

följen. Durationen kan effektivt löptidsmått för tillgångettses som en
eller portfölj eftersom det fångar tidsstrukturen i tillgångens kassa-upp
flöden. tillgångsEn duration kupongbetalningarär ochsumman av no-
minellt belopp diskonterade med respektive avistaräntor. Gapet kan
således effektivt skillnadermätas i duration mellan tillgångarmer som
och skulder och utombalansinstrument. Med viss modifiering du-ger
rationen mått denpå procentuella förändringenett i värdet posi-av en
tion till följd given liten ränteförändring.av en

Analysen ränteriskexponeringen i balansräkningen kan förfmasav
använda simuleringsmodeller föratt analysera effekternagenom att av

räntevariationer på resultat och nettomarknadsvärde.
När det gäller hanteringen den framräknade ränteriskexponering-av

bankernas riskminimeringspositionär ofta låta durationen påen att
skuldsidan lika med tillgångssidan korrigerat för utombalansin-vara

34Exempelvis Fabozzi 1993, Bierwag 1987, Söderlind 1997, Jorion och
Khoury 1995, Smith, Smithson och Wilford 1990.
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skyddarochkallas lmmunisering motmetodstrumenten. Denna pa-
traditionellförTypisktavkastningskurvan.irallellförskjutningar en

tillgång-skulderna påräntebindningstid änkortarehabank är att en
sti-känsliga för räntornaallmäntbanker attärbetyder settDet attarna.

då kommerskuldernapå attgenomsnittligaden räntaneftersomger
varvidutlåningsräntan,genomsnittligadensnabbaresig änanpassa

negativt gap.kallaspositionsådanenförlorarbanken pengar
tillgång-omallokeraränteriskexponeringen ärhantera attEtt sätt att

dock ikanriskexponering. Detönskaduppnåförskulderoch att enar
vidimmuniseringexaktuppnådettapåsvårt sättpraktiken att envara

skulderochtillgångarbankensdeleftersomtidpunkteralla stor aven
marknad. Dess-handlas påkunnaförlikvidatillräckligtinte attär en

medförapositionernajustering stora trans-fortlöpandekanutom aven
aktionskostnader.

självklarnoll intetill ärdurationsgapetdär sättslmmunisering en
åsikterstarkaharledningendåsärskilt intelägen,strategi i alla om

kontrolleradvissutveckling. Attframtida accepteraräntelägets en
medjämförtavkastningförväntadhögreränteriskexponering kan enge

nollriskalternativet.
hjälpmedränteriskexponeringen ärhantera att avEtt sätt attannat

tek-hedgingMedriskexponeringen.hedgaderivatinstrument menas en
blirrisknivånsådant sätt attinstrumentkombinerar ettnik där man

mängdSverigeifinnstillbakadecenniumdrygtSedantolerabel. ett en
ochterminerexempelvishedging,möjliggörderivatinstrument som

penningmarknadsinstrument samtochvalutori aktier,optioner swappar
penningmarknadsinstrument.ochvalutorpå

Values.k.deriskvärderingsmodeller ärgenerationensDen senaste
beloppdetdefinierasRisk VaRValuemodellerna.Risk somat somat

bestämdundersannolikhetvaldvissmedförloras procents enmest en
skill-tillriskmått,sannolikhetsbaseratalltsåinnehavsperiod. Det är ett

durationsmåtten.ochfrånnad gap-
marknadsriskerallaanvändasmetodenprincip kan typer un-I av

iförändringarmellansambandetbeskrivakanförutsättningder att man
metodenriskfaktor. VaRspecifikiförändringarmarknadsvärdet och en
löpandemarknadsvärderaspositionerförsåledes främstanvänds som

in-tillgångari deriskernavärderingförbästdärföroch somavpassar
handelslagret.igår

gjordaförkänsligamycket antagan-modellernai VaR ärResultaten
fåbank kaninnebära storakanvilketdataserier, attvaldaden och en

visarmåttetEftersom VaRmodeller.olika VaRresultatiskillnader ur

hedging,vidanvändaskan t.ex.derivathur35 förklaringdetaljerad seFör aven
Hall.PrenticeSecurities,DerivativeOtherandOptions, Futures1989,Hull
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på förväntad förlust under normala omständigheter bör modellen
kompletteras med s.k. stressimulering, dvs. utreda hur förlusteratt stora
banken kan förväntas lida under marknadsförhållandenextrema såsom

börskrasch eller dramatiska ränteförändringar.en
Till de fördelar finns med metoden hör det relativt lättärattsom ett

och begripligt ringa resultateffekternasätt underatt såväl normala
förhållanden. Det går besvaraextrema vilken kapitalbuffertattsom

lämplig för bankenär under olika förutsättningar. Dessutom gårsom
det jämföra aktierisk med ränteriskatt och med växelkursrisk, eftersom
VaR riskmåtten helt jämförbara. Därigenomär kan ledningen eller

bankens riskkontroll begränsningar s.k. limitersätta olikasnarare
handelspositioner.typer VaR således betydelsefulltäransatsenav ett

framåt för bankerna skallsteg kunna relateraatt resultatet till risken.
Det lättare fördelaär kapitaläven utefter risk och såledesatt denmäta
riskjusterade avkastningen på kapitalet se vidare avsnitt 5. Riskbase-
rad kapitalallokering således hanteraär densätt på dettaett att sätt

riskexponeringen.uppmätta
Sammantaget kan utvecklingstendensen avseende mätning och

hantering marknadsriskexponering från den relativtsägas primi-av
tiva gapanalysen via simulering och durationsanalys VaRöver mot an-

erbjuder möjligheter till riskkontroll.satsen, modellansat-Densom nya
bara i början sinär potential. Genom utveckling datorsystemsen av av

och statistiska metoder kommer metoden förfinas ytterligare.att

4.4.3 Hantering kreditriskerav

Bankernas analys kreditrisker fokuserar på bestämma sannolik-attav
heten för i finansiell transaktion inteatt skallmotparten uppfyllaen
sina förpliktelser. Således gedigen kreditanalysutgör central delen en

bankernas kreditgivning och kreditinnehav.av
Bankernas hantering motpartsrisker i värdepappersaffärer inne-av

håller också visst mått kreditanalys. Ofta dockett iär motparternaav
sådana affärer andra finansiella institut eller företag vilket innebärstora

de riskklassificerade oberoendeäratt s.k. ratinginstitut. Sådan ratingav
spelar roll för bedömningenstor motpartsrisken. En utveckladav mer
rapportering institutens riskexponering skulle underlätta för aktör-om

dessutom bilda sig uppfattningatt motpartsrisken ierna en egen om
värdepapperstransaktioner. Det framför allt utombalansaktiviteterär
såsom derivatpositioner, och i förekommande fall VaR-resultat, som
skulle kunna tydligare i exempelvis årsredovisningrapporteras och del-
årsrapporter.
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avseendemedutlåninggällervadkreditanalysen görsdelEn stor av
huruvida kund-beslutiresulterarochfaktorerkundspecifika ettpå om

liggerbeviljas.kan Detvillkor lånetvilkatilleller inte,får låna samten
specia-funktionsamhällsekonomiskatraditionella atti bankernas vara

kreditvärdighet.bedömninglister av
be-bankenrisker,lånets ävenanalyserar görbankenFörutom enatt

risk.kreditpoitfoljens Enbefintligatill denbidraglänetsdömning av
idiversifieringenkreditrisk liggerbankenshanteringendelviktig avav

tillkreditermängdkombinerakreditportföljen. Genom storatt enav
positivtstarktharinteåterbetalningsförmåga ettlåntagare sam-vars

ibanksystemMångaminskas.portföljenrisken itotaladenband kan
bedömningentidproblemerfarit attharvästvärlden genomsenare

mängdtillräckligt. Enbeaktatsinteaggregerad nivåpåkreditriskenav
undervarandratillrelateradåterbetalningskapacitet näralåntagares var

fåkreditportfoljrisk kanhanteringeniMisstagomständigheter.vissa av
imisstagstabilitetresultat och änbankernasförföljderallvarligare

krediten.individuellai denriskexponeringenhanteringen av
hantering-ibenettredje viktigadetkreditrisken ärPrissättningen av

riskabelinnehavetEftersomkrediter.innehavirisken av enaven av
medbankensigkompenserarkreditförlustförriskinnebärkredit stor

myckettyderi kapitel 2 attEnligtlåneränta. resonemangethögen
diffe-underläti principhälftandra1980-talets attunderbankersvenska

påjakteni kreditema. Iriskenpåavseendemedrentiera låneräntan
lå-tillprojektriskablatillkrediterbeviljadesmarknadsandelar samma

beteendebetalade. ärDettasäkra låntagareförhållandevisneränta som
föregickkreditexpansionkraftigatill denförklaringviktig sy-somen

stemkrisen.
diversiñ-kreditanalys,kreditriskhanteringenibendessaUtöver tre

finansielladeutvecklingtidsharprissättningochering avsenare
riskernahanteringforförutsättningarytterligareskapatmarknaderna av

funktionernamöjlighetenalltframför attutlåning.i Det är separera
möjliggjortharkreditfordringarinnehavochkreditgivning somav

kreditermed innehavförknippaderiskerdebortlyftande är avsomav
ochlikviditetsriskocksåkreditrisksåsombalansräkningen,från men
ka-värdepapperisering sedettametoder forExempel ärränterisk.

medhandelnUtvecklingensales.s.k. loanochförklaringförpitel 3 av
kre-hanteringeffektivaremöjliggöraocksåkreditderivat kan aven

kreditportföljen.iditrisken

kreditenindividuelladenrisken iHantering av

dettill bestämmasyftarbankhoskreditanalysen atttypiska un-Den en
både finans-karakteristiskamellan låntagarenssambandetderliggande



208 Risker och riskhantering bankrörelsei SOU 1998: 160

iella och icke finansiella och sannolikheten för kontraktet inte infri-att
vilket belopp i så fallsamt kan förväntas gå förlorat.as för-Densom

väntade kreditförlusten funktionär mängd faktorerstoren av en varav
de följande ofta intar särställning:en

Nivån och stabiliteten i kassaflödet: Banker lägger vikt vidstor-
låntagarens kassaflöde för förmågan uppfylla löpandeatt räntebe-
talningar och amorteringar.
Kapitalbuffertstorleken: Stort kapital betyder i sig lägreeget kon--
kurssannolikhet och därmed högre kreditvärdighet.
Kvaliteten på ställda säkerheter: Säkerhetens värde blir viktigt i-
händelse låntagarens konkurs. Det gäller således be-av göraatt en
dömning säkerhetens värdeutveckling och samvariation medav
låntagarens betalningsförmåga.
Kvaliteten Ävenpå ställda garantier eller borgensåtaganden:- ga-

kreditvärdighet viktigrantens analysera.är fulltEn säkeratt garanti
lånet riskfritt.gör Gäller inte detta måste risken bedömas för att ga-

inte kan uppfylla sina åtagandenranten vid tidpunkten för låntaga-
eventuella konkurs.rens

Risken för låntagare inte kommer uppfyllaatt sina åtagandenatten mot
banken påverkas i hög grad lånekontraktets utseende. Det inteärav
bara låneräntans fast eller rörlig viktig.typ Lånevillkorär medsom
rörlig Iåneränta kan leda till höga räntekostnader för låntagaren om

stiger, vilketräntan kan innebära ökad kreditförlustrisk för banken.en
Länets löptid, prioritetsordning eventuella säkerhetsklausulersamt är
exempel på faktorer också påverkar länets kreditrisk.som

Det vanligt bankernaär har klassificeringssystematt med avseende
på de faktorer bedöms väsentligast för låntagarnas kreditvär-som som
dighet. Kredittagarna indelas i olika klasser erfarenhetsmässigtsom

olika fallissemangsannolikheter.motsvarar klassificeringssystemEtt
kan tiogradig skala, där klassent.ex. 1 gäller för låntagare medvara en
fullständig kreditvärdighet och klass 10 står för lån otvivelaktigtsom
leder till fullständig kreditförlust.närmast Bankerna kan också inhämta

bedömningar beträffande konkurssannolikheterexterna från exempel-
vis Upplysningscentralen UC.

Stora företags eller och kommuner obligationslånstater ofta fö-är
remål för s.k. rating något oberoende kreditutvärderingsinstitut,av ex-
empelvis Moodys eller Standard and Poors. Sådan rating har be-stor
tydelse för lånevillkoren. En sänkning företags rating hos dessaettav
institut, hos Standard and Poors frånt.ex. tillAAA AA+, medför ofta
fördyrad finansieringskostnad för företaget.

Konsumentkrediter behandlas ofta också med hjälp klassifice-av
ringssystem, dock med inriktning vad gäller för före-änen annan som



bankrörelse 209riskhanteringochRisker i1998:160SOU

ålder, kön,utifrånexempelvisklassificeras låntagarnatagskrediter. Här
betalningsanmärkningartidigaresysselsättningen,istabilitetyrkestyp,

UC.frånkan inhämtasfaktorerrörande sådana t.ex.Upplysningarm.m.
skälnaturligatill konsumentermasskrediter ärHanteringen meravav

företagskrediter.standardiserad störreän

kreditportföljenRisken i

ibedömas"risk"tillgångsskallportföljteorigrundläggandeEnligt en
portföljportfölj. Enitillgångarnaandramed deförening avsamma

har lägresambandpositivtstarktharavkastning inte etttillgångar vars
kredit-innehavApplicerat påsig.förhartillgångarnavadrisk avän

till låntagarekrediterportföljdettainnebär varsfordringar att aven
risklägresamband harpositivtstarktharinteåterbetalningsförmåga ett

detta.tydliggöraexempel kanenkeltför sig. Ettseddakrediternaän var
vi-för köp. Antagtillgängligaoch BA ärtillgångarnade tvåAntag att

och 2världen ltillstånd iframtidamöjligatvåfinnsbaradetdare att
devilketberoendevärdenföljandehartillgångarnatvåde avoch att

inträffar.tillståndentvå som
Tillstånd

2l
Tillgång

kr.48 kr.A
kr.kr. 6OB

tillgångarriskablatämligenbetraktaoch BAIndividuellt attärsett som
ochA60%beståendeportföljEnvärld. t.ex.förenkladei denna avav
till-vilket4.80 kr.värde oavsetthakommer av40% B att sammaav

risktillgångarnaskombination, utinträffar. l tareller 2stånden l som
negativt kor-s.k.haroch BAdettaförutsättning för är attvarandra. En

ochlite,värdsamtidigtmycket Bvärd ärdvs. Avärden,relerade när är
dvs.diversifieringsprincipen, attillustrerarexempelDettavice versa.

korreleradepositivtheltinte ärtillgångarbeståendeportfölj somaven
ingåendeportföljenidenågonvärdeutvecklingstabilare änhar aven

för sig.hartillgångarna var
kanutvecklingportföljsdiversiñeringsprincipen är attföljdEn enav
dentillgångaroberoendeflerprecisionhögremedprognostiseras

beståendeportföljförförlustutfalletskulleExempelvis avbestår enav.
framtidenisannolikhetindividuell attalla harlån,många tusen ensom

portföljvärdet. En5%mycketligga nära5%,återbetaldabliinte av
drabbasantingenkommerlåndessa attbarabeståendeportfölj ett avav

värdesitt100%förloradvs.förlust,drabbasinteellerförlust avavav
diversifieringhjälpmeddock integårvärde. Det attsitteller 0% avav
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nedbringa den genomsnittliga förväntade förlustandelen, endastutan
variabiliteten det förväntade värdet och därmedrunt variabiliteten i
bankens vinst. Eftersom variabilitet uttryck för risk,är betyder dettaett

risken kan nedbringas diversifiering.att genom
Specialisering kreditgivning till vissa sektorer såsom fastighets-av

branschen, biltillverkning eller stålindustrin vanlig orsak tillär dåligen
diversifiering kreditportföljer. Eftersom lönsamheten för företagav
inom sektor beror likartade omständigheter kan inte för-samma av
lustriskerna i utlåning till företag inom sektor obero-sägassamma vara
ende varandra. Samma gäller för utlåning till företagav resonemang
inom geografiska sektor. Om exempelvis viktig industri ellersamma en

liten läggs nedett drabbas sannoliktregemente övrigaort delaren av
näringsliv hårt. Banken börortens också vaksam på subtilavara mer

förlustsamband kantyper uppträda låntagare från olikaav som om
sektorer drabbas på likartat till följd vissasätt händelser inträffar.attav

Banker undviker koncentration i kreditportföljen inte gåattgenom
i mycket ställetI delar riskenstora medensam engagemang. man

andra banker i s.k. syndikerade lån återförsäkring icke poolningsba-av
risker.ra
Den verkligt allvarliga risken avseende innehav kreditfordringarav

kommer från förlusterantal kan uppkommaatt ett stort resultatsom av
makrorisk materialiseras.att Exempel makrorisk deen är atten

flesta låntagarna drabbas mer eller mindre lågkonjunktur och attav en
mängd kreditförluster uppkommer till följd detta. Makroriskeren av

kan inte hanteras med diversifiering. Icke desto mindre måste banken
kunna hantera sådana situationer. Upplösning skapatsav reserver som
under goda år kan mildra lågkonjunkturers negativa inverkan på resul-

från dramatiskt ökade kreditförluster.tatet
kanDet svårt och kostsamt ringa risken för potenti-att attvara en

ell låntagare skall åsamka bank kreditförlust. Ett uppnåsätt atten en
stordriftsfördelar och lägre kostnader i detta analysarbete specialise-är
ring kreditgivning till företag i vissa sektorer. Exempelvis kan låne-av
handläggare på utlåning till bostadsrättsföreningar,experter olje-vara
industrin eller länder i Latinamerika. En specialiserad utlånare uppnår
förmodligen högre precision vid bedömningen kreditrisken vilket iav
sin ökar förutsättningarna för korrekttur prissättning lånet. Enen av
specialisering kreditgivningen till vissa sektorer innebär enligtav reso-

emellertid diversifiering. finnsnemanget sämre Det såledesovan ett
avvägningsproblem för banken mellan specialisering och diversifiering.
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krediterPrissättning av

delentill störstafrån låntagaren utgörsbankenlåneränta utDen tarsom
allmännakreditriskpremien. rän-Deträntelägetallmännadet samtav

exempelvisfaktorer,makroekonomiskaalltframförberorteläget av
räntebindningsvillkor avgörochlöptidLänetsinflationsförväntningar.

skalllöptid utgöraavseendemedmarknadsräntavilken som
för låneräntan.grundnivån

förbegärbankenkompensation attdenKreditriskpremien expo-är
ellerfullotill överens-återbetalas attintelånetriskenförsig attnera

fungerarKreditriskspremiernagenomförs.interäntebetalningarkomna
kom-deeftersomförsäkringspremier utgörungefär sätt somsamma

reserveringskallprincipIkreditförluster.förräntadeförpensation en
påkreditforlusternaförväntadedekreditriskpremierna motsvaraav

detförsäkringsbolagi motsvararpremiereserven ettsätt somsamma
bank-praktikenförsäkringsåtagandet. l sätterskadevärdetförväntade

ochfinansieringforkostnadersinapåslag utöverpremien ettsomen
för för-reserveringingenochi frågakrediten göradministration av

sannolikhet-funktionpremienDärmedkreditförluster. ärväntade aven
lånekon-enligtförpliktelsersinauppfyllerintelåntagarenför atten

förförloratkanbeloppdiskonteradeförväntadedettraktet, som
densigförkompensationönskade att tabankens expo-banken samt
förpliktel-sinauppfyllerintelåntagarenförSannolikheten attneringen.

faktorerbl.a. denberorförlusten typförväntade somden avavsamtser
berorexponeringenförkompensationönskadeBankensnämndes ovan.

påverkarutsträckning lånetvilkeniriskoviljagraden samtatt taavav
dekompositionenberorvilketdiversifiering,kreditportföljens avav

ochåsättabankerskildaDärmed kanportföljen.i entillgångarnaövriga
olikaportföljernakreditriskpremier ut.olikakredit seromsamma

amerikans-exempelvisutsträckningmindre äniharbankerSvenska
kreditrisk-bestämningvidteoriernämndasigbanker avanväntka av

avseendemeddifferentierasförställetutlåningen. I enattpåpremier
klassificeringssystem,bankensenligtexempelviskreditrisk,uppskattad

låneräntankreditriskpremien och sätterbankerna unge-schabloniserar
konkurrenterna.fär på sätt somsamma
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4.4.4 Hantering operativa risker ochav
likviditetsrisker

Hantering riskeroperativaav

En god hantering den operativa risken nödvändig för framgångs-ärav
rik hantering de övriga risktypema eftersom den operativa riskenav

kvaliteten på kontrollen hela verksamheten.avser av
Identifiering och operativmätning risk särskilt komplicerad.ärav

Den operativa risken kan inte kvantifieras påatt mark-sättsamma som
nads- eller kreditrisk. När det gäller hantering operativa risker görsav
precis vid hantering de övriga riskerna avvägning mellansom av en
kostnader för kontroller försätta handatt alla eventuali-att taupp om

och fördelar/besparingarteter med hantera den operativa risken.att
En lämplig ordning kan bankens olika affársledningaratt ärvara an-

svariga för det finns tillräckligt effektiva internaatt kontrollsystem mot
bakgrund fastställda policies och instruktioner från styrelse och kon-av
cemledning och med hänsyn till risknivån i respektive verksamhet.
Dessutom skall till ansvarsfördelningen ochatt rapporterings-man se

fungerar väl. Ledning ochsystemet personal skall ha tillräcklig kun-
skap instrument, administrativa rutiner och Bolagetsom system. orga-
nisation utformas för så långt möjligt skapa förutsättningaratt för en
oberoende kontroll affårsverksamheten. Bl.a. innebär detta detav att är
värdefullt med kompetent och från affärsrörelsen självständig funk-en
tion för övergripande kontroll bankens riskexponering samt attav
transaktioner hanteras enskild individ hela från affårsav-vägenav en
slut till värdering och rapportering. Bl.a. erfarenheterna från Barings
Banks fall visar vikten detta. Det möjligt reduceraär även dennaattav
risk köpa vissa administrativa tjänsteratt back-genom externt, t.ex.
office funktionen.

Andra hantera densätt operativa riskenatt försäkring eller kapi-är
talallokering/fondering. Försäkring i allmänhet vanligär metod fören
undvikande riskexponering avseende sällan uppträdande negativaav
händelser. Det därför naturligtär flera operativa riskeratt typer av
hanteras försäkringslösningar. kanDet dock svårt ringagenom attvara

den operativa risken och värdera den. Detta förutsättningär för atten
försäkringslösning skall möjlig. Framför allt försäkringsgivarenen vara

måste kunna värdera risken för intresserad absorberaatt attvara av
Ävenrisken. försäkringstagaren måste ha känsla för hur mycketen man

ska betala för försäkringen.
ingenOm försäkringsgivare beredd absorberaär risken tillatt förett

banken acceptabelt pris kan kapitalallokering lösning. Alloke-vara en
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riskex-avseendemedverksamhetertill olikakapitalbuffertring av
oli-aktivt i deriskenhanteraincitamentbättreponering kan att merge

försäkringslösning.gälla vidskullevadverksamheternaka än ensom

likviditetsriskenHantering av

med lik-situationkan bemästrabankenvilkaflera påfinnsDet sätt en
interbank-sigrefmansierakanbankenviditetsbrist. Förutom att

säkerhet kanfullgodgivetRiksbanken,frånlånakan denmarknaden att
förmedelfåförsälja tillgångarockså attkanbank attställas. En

medförknippadealternativinlåningskunder. Dessa ärbetala sinakunna
säker-vissförsöker hålladeinnebärvilketbanken,förkostnader att en

finansielltfungerande ärvälsina l systemhetsmarginal i ettreserver.
likviditetsbrist efter-hanterabankersolidaförproblemingadet att en

till-finnsför detdenRiksbanken står attgarantenytterstasomsom
hela banksystemet.likviditet iräcklig

exempel-dettakanenskilda tillgångarilikviditetsriskdet gällerNär
ifår skehandel barainnebärregelinternmed attvis hanteras somen

voly-ioch handlasoftaprissätts storastandardiserade instrument som
mer.

organisationenövergripandeDen4.5 av

riskhanteringen

givetvis varierakanriskhanteringbanksorganiseraMetoderna att en
omfattning. Ibredd ochinriktning,rörelsensbetydligt beroende en-

fördelarkomparativabankersdiskussionentidigaremed denlighet om
egenskapervissarisker kan sägasvissaabsorptiongällerdet va-när av

avdel-rörelsedrivandemed flerabankändamålsenliga. Ensärskiltra
centralise-betjäntkanuppstårslagolikariskerdärningar enavvaraav

samladeöverblick denhar övertill enheterriskhanteringenring somav
prissättning ochmätning,fördelar ikomparativaochriskexponeringen

riskexponeringen.hantering av
växelkursriskenochränteriskenexempelvis ävengällerdetNär

iverksamhetenlöpandenaturligt i denriskexponeringsådanuppstår
komparativalokalkännedommed sinharKontorenkontorsnätet.t.ex.

enskildaikreditriskbedömningarexempelvishanteringenifördelar av
ränteutvecklingenallmännadenbedömningeniknappastlån, avmen

samlasäkrareeffektivare ochkan attränteriskhantering. Deteller i vara
till endaharenhetiränteriskersamtligakoncernensihop upp-somen

enhetränteriskexponering. Dennasamladekoncernensgift hanteraatt
ifunktionernaolikadeBenämningarnainternbank.benämnaskan av
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banken behandlas i detta avsnitt inte allmängiltigaär för alla bank-som
Dessutom kan de uppgifter de nämnda funktionerna har varieraer. som

mellan bankerna. Internbanken enhet till vilkenär kontoren och and-en
rörelsedrivande avdelningar "avriskar sig" placerara att över-genom

skottslikvid eller låna för finansiera utlåning till iatt t.ex. principupp
marknadsmässig Internbanken kanränta. prissättningen in-genom av
ternhandeln med finansiella flöden mellan de olikastyra verk-pengar
samheterna eller kontoren. Om internbanken inte har någon styrande
funktion dess verksamhet lämpligenär fullt genomlysbar for de oli-att
ka rörelsedrivande avdelningarna skall säkra på enheten inteattvara
medverkar till korssubvention mellan avdelningarna.

Internbanken hanterar den samlade nettoexponeringen på det sätt
ledningen finner lämpligast. Internbanken har förävensom ansvar

koncernens upplåning och placering, likviditetsplanering, kapitalför-
sörjning och kapitaltäckning. kanDetta ske använda derivat-attgenom
instrument hedging eller förlänga eller förkorta räntebind-attgenom
ningen på tillgångarna eller skulderna.

Styrelsen har det för riskexponeringen. fast-yttersta Denansvaret
ställer övergripande riskpolitik och limiter koncernens totala ränte-
riskexponering. Exempel på sådan limit kan högst skallatten vara man
förlora miljoner kronor vid parallellskift uppåt i avkastningskur-ettx

på inomEn företagsledningen, kan kallasprocent.van en grupp som
Finanskommittén, har for styrningen koncernens balans-ansvaret av
räkning här kan innefattas övergripande risk-, kapital- och likviditets-
frågor. internbankensDen arbete direkt utifrån bedömningarstyr mer

den framtida ränteutvecklingen och styrelsen fastställd riskpoli-om av
tik.

Enligt ungefär principer kan kreditriskerna tillstyrassamma en
central funktion för analys och hantering. Kreditbeslut på olika ni-tas
våer i koncernen med avseende på framför allt kreditens storlek. De

betydande kreditbesluten hänskjuts till styrelsenmest eller dess kre-
ditutskott. Kreditutskottet beslutar och hanterar frågor tillsammans
med portfölj- och kreditpolicykommittén i den mån sådana funktioner
finns rörande kreditpolicy, portföljsammansättning och riskstrategier.
Under kreditutskottet lyder koncernkreditavdelningen, verkställersom
utskottets beslut och sköter den operativa hanteringen kreditriskav

framför allt kreditportfoljrisken.-
I stället för internhandel med kreditrisken, vilket kan ske med ränte-

risken, samlar den centrala avdelningen information koncernensom
samlade kreditrisk så koncernens kreditportföljstrukturatt kan analyse-

Om portföljstrukturen olämplig, till följd alltfört.ex.ras. storanses av
koncentration krediter till företag i vissa branscher eller andra sek-av

kan exponeringen hanteras exempelvistorer, kreditderivat ellergenom
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kreditavdel-centrala"oönskade" krediter. Denförsäljning paket avav
lokalkontorenpåkalla försiktighet hosi sådant lägeningen kan ävenett

branscher.företag i vissalångivning tillmed
bankensförmed detledningenStyrelsen och ansvaretyttersta

för deövergripande, förståelsealla falliriskhantering måste ha en,
skapauppgifteftersom derasexponerad förbanken ärrisker attär en

totalanivåer bankensvälja lämpligadvs.fungerande riskpolitik,
gäller intehantering.för riskernas Dettastrategierriskexponering samt

valuta-riskerna"individuella" t.ex.för deexponeringen ränte-,bara
riskexponeringen. detaggregerade Idenmotpartsrisk,och ävenutan

risker, dvs.olikanettoexpoireringenpåfokuserassammanhanget mot
ochkontrollenOrganisatoriskt skervarandra.olika riskerhur uttar

från de af-lämpligenriskexponeringentotalastyrningen den en,avav
ledningsnivå elleroberoende, påverksamheternafärsdrivande grupp
framför allt mark-hanteringkoncernenssamlingkoncernstab. En avav

stabtill sådanoperativa risker,ocksåkreditrisker,nads- och enmen
lik-eller någotRisk Management"kallas "Groupskulle kunnasom
ochmetodutveckling, analyssamordningeneffektiviseranande kan av

riskkontroll.
exponeringen påaggregeradedenkontrollerasärskilt svårtDet är att

tidigareegenskaper. Somolika riskernasi deheterogenitetengrund av
förmetodenraffmeradeochdenVaR mestsenastenämnts är ansatsen

kvantifieraförmetoderLiknandemarknadsrisker.kvantifiera attatt
Därmedi vissa banker.utvecklingundermotpartsriskkreditrisk är

marknads-bådekombinerad mätningförförutsättningarfinns aven
skullesådant måttriskmått. Ettimotpartsriskoch gemensamtett ge en

ocksåskulleriskkapitalbehov. Dettotalabankensgod indikator
totala risk-bankenshanteringförbeslutsunderlagkunna utgöra ett av
möjliggörs.lönsamhetsrapporteringriskbaseradexponering attgenom

riskexpo-verksamheternasolikaavseende på demedfördelasKapital
posi-riskabelbuffertkapital. Endestoexponeringnering, större mer

fördeladedetavkastningenförrelativt mycketavkastation måste att
sådantlönsamhetskrav.riskjusterade Ettuppställdaskall klarakapitalet

prestationolika verksamhetersbedömningledningensförunderlag av
Härmed kanutelämnas.riskdimensionenrättvisande änär manommer

verksamheternasolikabedömning deenhetligt mått för presta-få ett av
tion.

Synpunkter4.6

marknader-finansiellapå dekomplexitetenochvolatilitetenökadeDen
riskexpone-potentiellinneburit ökadhardecennietunder det senastena
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ring för bankerna. Under period har de tekniska landvinningar-samma
och det breddade utbudet likvida finansiella instrument minskatna av

kostnaderna och ökat möjligheterna för bankerna hantera risker i sinatt
rörelse.

En banks lönsamhet i allra högstaär grad beroende dess förmågaav
hantera risker olika slag.att Huvuddelen de risker bankav ärav en ex-

ponerad för, framför allt marknads- och kreditrisker, banken på sigtar
integrerad del det löpande affarsutbytet med kunderna.som Där-en av

med blir det allt viktigare för bankerna till de förbättradeatt ta vara
möjligheterna kontrollera sitt risktagande. Uppgiftenatt emellertidär
komplicerad. De potentiellt svåra konsekvenserna bankerna harattav

bristande insikt i hur de ibland mycket komplexa, instrumentenen nya,
prissätts och hanteras ställer krav bankernas och tillsynensstora

Ävenkompetensnivå. regelverket måste utformas i samklang med den
snabba utvecklingen. Detaljregleringar bankernas risktagande risk-av

i allt utsträckning träffa felstörre och därmed leda tillatt olämpligaerar
hinder i bankens möjligheter hantera sin riskexponeringatt rörelsesamt
i övrigt. Detta gäller förmodligen internt i vissaäven bank-resonemang

där interna detaljregler traditionellt varit gällande.er
finnsDet betydande skillnad mellan utvecklingsnivåerna i deen

svenska bankerna med avseende på riskhantering. De intemation-stora
ellt verksamma svenska bankerna har incitament utveckla sofistik-att
erade riskhanteringssystem för konkurrera med utländska institutatt

kan ha kommit långt i utvecklingen sådana mindreDesom system.av
huvudsakligen nationellt verksamma bankerna har inte sådana incita-

i utsträckning och har kanskement prioriterat ned utvecklingensamma
riskhanteringssystem.av
Det viktigt deär utvecklade bankernasämst godaatt förutsätt-ges

ningar på utveckling effektiva riskhanteringssystem.att satsa Regle-av
ringen bör åtminstone inte hindra sådan utveckling och helsten ge
bankerna incitament på sådanaatt satsa system.

existerandeDe metoderna för riskmätning och hantering långtär
ifrån perfekta. Dessutom finns det brister i bankernas användning av
metoderna. Men metoderna och bankernas användning metodernaav
utvecklas hela tiden. Det viktiga- för lagstiftaren och tillsynen är att-
inte lägga hinder i för denna utvecklingvägen tillutan attsnarare se
utvecklingen påskyndas. detI sammanhanget bör bankernas viktiga roll
i samhällsekonomin hanterare vissa risker betonas.typersom av av
Riskexponering och riskhantering naturliga inslagär i bankers verk-

3° Se Santomero, 1997, "CommercialA., Bank Risk Management: An Analy-
sis of the Process, Journal of Financial Services Research, för redovisningen

undersökning praxis inom amerikanska bankers riskhantering.av en av



riskhantering bankrörelseRisker och 2l 7SOU 1998: i160

minimerareglering och tillsyn således inteförsamhet. viktigaDet är att
riskerbankerna har insikt hurtillbankernas risktagande, attutan omse

effektivthanteras påprissättasskall identifieras, sätt.ettmätas, samt
in-Kompletterande tillsynmycket svår.uppgiftDenna är sagt avsom

informationfrån marknadenstituten kan hämtas änatt mer omgenom
avkastningskrav kantillgänglig. höjdaGenomriskexponeringen görs

ka-riskexponering öka sinökat sininstitutpåverkamarknaden attsom
begränsa risken.påpitaltäckning eller sättannat
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Inledning

En ekonomi kan inte fungera lagstiftning. Grundläggande reglerutan
avtal och köp förutsättning för ekonomiska transaktionerär attom en

skall kunna genomföras smidigt. Associationsrätten spelar viktig rollen
erbjuda standardiserade Företagsformer. Standardiseringenattgenom

minskar kostnaderna för företag, liksom informationskostnad-att starta
för dem har företag Exemplen kunde mång-motparter.erna som som

faldigas.
rad områden finnsPå dessutom krav auktorisation verk-en av

samheter, typgodkännande produkter och andra förfarandenav som,
allmänt uttryckt, syftar till minska informationskostnaderna ochatt
osäkerheten för kunder och andra Under de decenni-motparter. senaste

har denna specialregler spritt sig till allt fler områden,typema av men
de finansiella marknaderna torde alltjämt kunna räknas till de mest
reglerade. Reglerna för banker, försäkringsbolag, kreditmarknadsföre-

mil. associationsrättengår den vanliga och i andrautövertag ävenstyr
avseenden verksamheten finansmarknaderna,på oli-t.ex. attgenom
ka begränsa kontraktsfriheten. Finansiella företag står också undersätt
särskild tillsyn statliga myndigheter.av

Särskilda regler för och tillsyn finansiella företag har så lång tra-av
dition det kan opåkallat ställa frågor varför det så.äratt attsynas om
Vidare handlingsfriheten på detta område kringskurenär numera ge-

har omfattande detaljeradeEU och regler Sverige åtagitattnom som
följa.sig Icke desto mindre det angeläget utgångspunktatt är att som

för kommitténs förslagöverväganden och söka precisera grunden för
med det finansiella regelverket och tillsynen.och syftet

finansiella marknaderna stadda i snabb förändring. DetDe är gör att
tidigare institutionella gränsdragningar, vilka väsentliga förär upp-
byggnaden det nuvarande regelverket, kanske inte längre ända-ärav

eller möjliga upprätthålla.målsenliga sådan föränderligIattens en
miljö det särskilt viktigt ha funktionellt- icke institutionsbun-är att ett
det perspektiv på vad skyddsvärda verksamheterutgörsom som-

förvägledning utformningen regelverket. förändringar tordeDessaav
förr också påverkaeller komma EU:s regler. detIattsenare samman-
hanget väsentligt det från svensk sida finns välgrundadedetär att upp-
fattningar hur det regelverket bör utformas.gemensammaom

denna avdelning diskuteras de egenskaper hos finansiella tjänsterI
tillhandahåller democh de företag särbehandlinggör ärattsomsom

diskussionmotiverad. På grundval denna behandlas principerav som
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bör prägla regelverket tillsynen.och det sammanhanget diskuterasI
också problem och målkonfiikter vid utformningenuppstårsom av re-
gelsystemet.

princip kan två huvudtyper för särskilda regleringarI argumentav
offentliga anföras i samband finansiella tjänster,och andra ingrepp med

nämligen effekter och informationsproblem. effekterExternaexterna
föreligga beslut fattade enskilda aktörer medför kostnadersägs när av

för andra, den fattar beslutet har anledning hänsynutan att att tasom
till dessa. Informationsproblemen hänger i hög grad med attsamman
olika aktörer de finansiella marknaderna har olika tillgång till infor-på
mation, vilket brukar betecknas informationen asymmetriskt för-äratt
delad. effekter och informationsproblem moti-Förekomsten externaav

reglering olika aspekter brukar under benämningentvåverar ur som
och konsumentskyddsintresset.systemskyddsintresset

Systemskyddsintresset bottnar i det finansiellaatt systemet anses va-
samtidigtmindre stabilt övriga delar samhällsekonominän somra av

infrastrukturen.det vital del den ekonomiska Omär systemeten av
medföra samhällsekonomiska kostna-skulle kollapsa, skulle det stora

för antal finansiella företag skall ham-der. finnsDet att ett storten oro
funktionsförmågai samtidigt. skulle medförakris Detta att systemetsna

finansiella företagen spelar väsentligskulle bli lidande, eftersom de en
finansiella sådan händelse brukar betecknasroll i det Ensystemet. sys-

temkris.
systemkris innebär mängder inlåningsmedelfinansiellEn att stora

överföringarbetalningar inte kanblir otillgängliga och görasatt genom
hjälp gireringar, check-mellan inlåningskonton i skilda banker med av

ekonomin i ochbetalkort skulle allvarligt medDetta störa attetc.ar,
varje ekonomisk transaktion. Vi-betalningar ingår led i nästanettsom

finnaekonomin hushåll och företag kan få svårtdare påverkas attattav
anlitardet finansiella företag de vanligen gåttfinansiärer sedannya

tillgång till krediter ellerEftersom företag och hushållomkull. utan an-
klara sina betalningar, kan det uppståfinansiering kan ha svårt attnan

utanför den finansiella sektorn. Stör-kuinulativa konkursvågor även
depressiva ef-kapitalförsörjningen kan således förstärka deningar i

förlängningkrisen i betalningsväsendet. sinfekterna på ekonomin lav
ekonomisk kris.finansiell systemkris leda till allmänkan således en

till följd vittomfattandefinansiell systemkris kan uppståEn av en
kraftig lågkonjunk-störning drabbar hela såsomsystemet t.ex. ensom

för övriga delar samhällets in-princip gäller detsammaI äventur. av
för störningar får dock påfrastruktur. Riskerna störrestora varaanses

delvisbedömning sammanhänger meddet finansiella området. Denna
finansiellafinns vad kan kallas spridningsrisker i detdetatt sys-som

i institut sprids till fieradvs. risk för finansiella problem etttemet, att



SOU 1998: 160 Inledning 223

institut, vilket i sin kan leda till systemkris. Spridningsrisken be-tur en
kopplingar mellandels det finns ekonomiska instituten, delsattror

förtroendet allmänheten för det finansiella kanpå hosatt systemet
komma rubbas till följd enskilt institut får problem, efter-att ettatt av

mellan instituten. Spridningsrisk-den kan ha svårt skillnaderattsom se
institutinnebär negativ chock drabbar enskilt kanatt ett geer en som

skiljer sig finansiellatill systemkris. detta avseende detupphov Ien
samhällets infrastruktur. Exempelvis inne-från andra delarsystemet av

risk för andravägsammanbrott i sig ökadbär inte vägarattett rasaren
i detaljhandelskedja i sig ökaheller skulle konkursInte ensamman. en

detaljhandelskedjor. torde derasför i andra Tvärtomrisken konkurs
lönsamhet öka.

systemrisker,finansiella stabilitet, s.k.hot detDessa systemetsmot
ledning ellerfinansiella företag. Varkenmotiv för regleringutgör avav

incitament fulltfinansiärer till enskilt institut haroch andra attägare ett
följd institutet kommerkan uppstå tillbeakta de kostnader attut avsom

effekter, eftersom inteord föreliggerobestånd. Med andrapå externa
därför kommaaktörerna. kanalla kostnader beaktas Dessa att ageraav

vilketinstabilt finansielltekonomin fårsådantpå sätt ett systern,ett att
kapital-betalningsförmedlingstörningar såvälskapar risker för somav

utomståendeytterligareProblemet kan förvärrasförsörjning. attgenom
Kapitel redogörval strategi. 5genomskåda institutetshar svårt att av

de upphovmotiv till regleringför olika systemrisker och de som ger
till.

Även funktionsförmåga, måsteregleringsmotivet rör systemetsom
eftersom detde enskilda instituten,inriktas påregelverket och tillsynen

Systemskyddsintressetstabilitet.deras soliditet avgörär systemetssom
skall tillåtasde företagställa minimikrav påsåledes skäl att somger

Vilka verksam-störningskänslig verksamhet.bedriva skyddsvärd och
betalningsväsendets funktions-säkraintressetheter berörs attsom av

verksamheterkapitel behandlari kapitel medan 7förmåga analyseras
kapitalförsörjningen.betydelse förav

ekonomisktillhandahåller tjänsterfinansiella företagenDe storav
konsumentskyddsintresseenskilde och centraltbetydelse for den ärett

sina kunder.fullfölja gjorda åtaganden Dettainstituten kan gentemotatt
få tillbakavill säker på kunnaför insättare,gäller såväl attsom varaen

de villkor gällerdem i enlighet medoch kunna disponera sompengarna
relationför lånekund har byggtför i fråga,kontot som upp ensom en
kundersin finansiering.företag för säkra Dessafinansielltmed attett

deinstitut. inte skullevälja solitt Omhar därför intresse annatatt ettav
in-kostnader de skulle drabbaskompensation för devilja kräva av om

lättekonomiska ställningomkull. institutensstitutet gick Om attvore
och mark-konkurrensmedeldärförbedöma, skulle soliditet ettvara

8 18-6265SOU1998:160
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nadskrafterna skulle verka för stabilt finansiellt Det ärett system.
emellertid för utomståendesvårt bedöma bankers och andra finansi-att
ella företags tillförlitlighet. gäller i särskilt hög grad för hushållDet och

riskerarmindre företag, därmed ovetande vända sig till mindreattsom
tillförlitliga institut.

kombinationen tjänsternasKontentan ärresonemanget attav av
ekonomiska betydelse för enskilda kunder och de inneboende svårig-

finansiella företags ekonomiskaheterna bedöma ställning skaparatt
efterfrågan kunderna och instituten själva offentligfrån både på aukto-
risation och tillsyn. Huvudintresset institutens soliditet och förmågarör

inklusive implicitafullfölja ingångna avtal det kontraktatt om en var-
aktig relation ofta ingår i låneavtal. det gäller institutNärett somsom

väsentliga för systemstabiliteten sammanfaller såledesär system-
centrala konsumentskyddsintresse ochskyddsintresset med detta kon-

biprodukt systemskyddet.sumentskyddet erhålls närmast som en av
innefattar andra aspekter,Konsumentskyddsintresset även t.ex. av-

övriga hanteringens skälighet. vidgas dåtalsvillkorens och den Intresset
avtal kan fullföljas till omfattafrån gälla ingångna ävenattatt omom

skäliga, informationen tillfredsställande Sådanaavtalsvillkoren är osv.
för finansiella området.konsumentpolitiska mål inte unika det Detär

konsumenttjänstlag syftar tillfinns exempelvis 1985:716 attsomen
Finansiellastärka konsumenternas ställning på tjänstemarknader.

Exempel lagstiftning det finansiellatjänster omfattas dock inte. på på
konsumentkreditlagenområdet 1992:830.är

finns mycket vinna på renodla moti-Kommittén det att attattanser
näringsrättsliga lagstiftningen tillbakom den att ett gottavse sy-ven

systemskydd tillgodoser också det centralastemskydd. Ett mestgott
Övriga konsumentskyddsintressen börkonsumentskyddsintresset.

civilrättsliga och marknadsrättsliga lag-främst tillgodoses dengenom
konsumentskyddandekapitel och berörs något vilkenstiftningen. 6 7I

de områdena betalningsförmedling och ka-lagstiftning det finns två
pitalförsörjning.

bedömning i allmänhet den systemskyddandeKommitténs är äratt
tillräcklig för tillgodose det centrala konsument-regleringen att mest

finansiella området. avseende motiverarskyddsintresset på det I ett
konsumentskyddsintresset långtgående regleringdock änen mer sy-

Kommittén det samhällsekonomiskastemskyddsintresset. ärattanser
förknippade med tillse det finns helt säkert place-vinster att att ett

tillgängligt för alla medborgare. fråga utredsringsalternativ Denna
Även samordningsfördelarkapitel här finns medinärmare system-

ett förbättrarväl fungerande konsumentskydd ocksåskyddet; system-
allvarligt hot systemstabiliteten blandskyddet, eftersom ärmotett oro
fordringar inte skallinsättare för deras trygga.att vara



SOU 1998: 160 225

Systemrisker och systemskydd i det5

finansiella systemet

Inledningl

finansiella har centrala uppgifter i samhällsekonomin ochDet systemet
infrastruktur. väl fungerande finansielltdel samhällets Ettutgör aven

för ekonomins utveckling fungeran-lika viktigtär t.ex. ettsystem som
eller därför samhällseko-de varudistributionsnät Detvägnät. är stora

med skydda det finansiellanomiska vinster förknippade att systemet
från skulle kunna innebära hela, eller delarstörningar attsom av, sy-

bristfälligt.kollapsar eller fungerarstemet
följande risken för det finansiellaMed systemrisk i det attavses

omfattande störning innebärskall förutsättas attsystemet en som sy-
funktionsförmåga allvarligt skadas. Systemrisken beror dels påstemets

inträffa,störning skall dels på effekterna densannolikheten för att aven
Även störning osannolik,inträffade störningen. mycketärsom menen

omfattande konsekvenser, den inträff-ade,skulle få mycket omsom
hotallmänt kan systemrisker olikasystemrisk. Mer sägasutgör avseen

funktionsförmåga.mot systemets
funktionsförmåga och stabilitet i högfinansiellaDet ärsystemets

företagen. finansiella företagen till-finansiellagrad beroende de Deav
avgörande betydelse för ef-finansiella tjänsterhandahåller ärsom av

vissase kapitel ifektiviteten i det finansiella l. Dessutom ärsystemet
företagen bemärkelsen tjänstfall de finansiella unika i den att somen

vidare kan tillhandahållastillhandahålls institut inte ettett utan avav
dettaframgår kapitel gällerinstitutet skulle fallera. Somannat, avom

finansieringstjänster och rådgivnings-betalningstjänster,framför allt
funktionsförmågafinansiellatjänster. innebär detDetta att systemets

finansiella företag tillhanda-allvarligt dekan skadas många somom av
får problem samtidigt.håller viss dessa tjänsteren av

samhällets infrastruktur kanjämförelse med andra delarEn un-av
i det finansi-för de finansiella företagens betydelsederlätta förståelsen

etablerat institutkan svårtella Som nämnts attettsystemet. varaovan,
finansiella företagensinstitut. innebär demed Detta attersätta ett nytt

liknar betydelse fördet finansiellabetydelse för vägamassystemet mer

37 beskrivning det finansiellakapitel förSe l systemet.aven
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detaljhandlarnas betydelse för varudistributionen; medanvägnätet än
det i detaljhandeln råder relativt fritt inträde och små etableringskost-

vägbyggande fasta kostnader och det tid innannader, innebär stora tar
förstörelsenåteruppbyggd. På många småsättväg är som aven samma

skulle bortfall finansiella företag ellereller mångavägvägar stor aven
förfinansiellt företag medföra kostnader samhället.storaett stort

situation flera instituti finansiella dvs. därkris detEn systemet, en
funktionsförmåga allvarligt skadas,fallerar varigenom kansystemets

utvecklingen. finansiella företag-makroekonomiska Deutlösas denav
den ekono-verksamhet beroende investerarnas påför sinär troaven

leder till kraftiga fall ikonjunkturnedgångmiska utvecklingen. En som
kan därmed draskapa hos investerarna.tillgångsvärden kan Dessaoro

finansiering instituten.tillbaka sin av
traditionellt varit för betal-systemstömingar harOron för störst

led i varjemed betalningar ingårningsväsendet. ochI nästanettatt som
betalningarekonomin allvarligtekonomisk transaktion skulle störas om

i skildaöverföringar mellan inlåningskontoninte kunde göras genom
checkar, betalkortbanker med hjälp gireringar, etc.av

för första i betalningsför-systemstömingar bottnar detförOron att
Äveninstitut. det intetillhandahållits litet antalmedling har ett omav

bedriva betalningsförmedling,bankerna i laghar varit förbehållet att
inlåning inneburit de i prak-lagstadgade monopolhar bankernas att

ställning i betalningsväsendet. Banker-dominerandetiken fåttäven en
betalningsväsendet. Alltkommit basen ikontosystem har utgöraattnas

banksektorn, har betalningsväsen-efter koncentrationen har ökat isom
institut. flerablivit beroende allt färre Omdets funktioiisförmåga avav

funk-således betalningsväsendetssamtidigt, skullebankerna fallerar
systemkris skulle kunnaskadas allvarligt, dvs.tionsförmåga kunna en

uppstå.
det andrasamtidigt för intebanker skall få problemRisken för äratt

betalnings-i följande beror detta påobetydlig. redogörs för detSom att
tillhandahåller skapar vadbankerförmedling och övriga tjänster som

problem irisk för finansiellakan kallas spridningsrisk, dvs. att ensom
Spridningsriskens.k. dominoeffekter.bank sprids till andra banker

drabbaromfattande störninginnebär således det inte krävsatt somen
det kan räckaskall systemkris,alla banker för det uppstå utanatt en

för störning.med enskild bank utsättsatt enen
förinlåning innebärbetalningsförmedling ochKopplingen mellan
in-medföra mängdersystemkris skulle kunnadet tredje att storaatt en

medföra hushåll ochotillgängliga. skullelåningsmedel blir Detta att
vilket i sin drab-sina betalningar,företag skulle få svårt klara turatt av
kris skulle såledesallvarlig ekonomiskbar fordringsägare.deras En
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konsumtionen ochupprätthållahushåll inte kankunna uppstå attgenom
rörelsen.kan fortsättaföretag inte

Även finansiellaför störningar. Dekankapitalförsörjningen utsättas
roll för fram-spelar avgörandebankernainte minstföretagen och då en

kapitalförsörjning.företagens Dessade mindrehushållens ochför allt
värdepap-investeringar påkonsumtion ochfinansieraintekangrupper

institut.kredit från Omberoende fåpersmarknaden, ettettär attutan av
slåssamtidigtlitet antal storainstitut ellerkreditgivandeantal ettstort

kreditförsörjning avbruten,få sinlåntagaremångariskerar attut, sam-
kanförsämras. Detför låntagaretill kreditertillgångentidigt nyasom

från drabbadekreditefterfrågantäckainstitutför övrigasvårt attvara
likviditettillförRiksbankenkvarståkanProblemetlåntagare. även om

expanderahos institutenmöjligheteneftersomkreditmarknaden,till att
kapitaltäckningskraven.38 byggerDessutombegränsasverksamheten av

informationsig privatskaffarkreditgivarenoftakreditgivning att om
kraftigtsnabbt ochsvårtdärför hakanLåntagarna utanlåntagaren. att

risk förfinns såledeslångivare. Detkreditkostnader hitta atthöjda nya
finansi-otillräckligfårverksamhetersamhällsekonomiskt lönsamma

sinakan förlängainteför företagriskfinns detering. Dessutom att som
i sindrabbarbetalningar.sina Dettaställamåste turrörelsekrediter

likviditetskriserkumulativauppståkanoch detfordringsägarederas
finansiella sektorn.denoch utanförbåde iåtföljande konkurser,med

smitta sigockså kunnaskulle på såkreditgivningenStörningar i sätt av
betalningsväsendet.på

för betal-mindrekapitalförsörjningen kan änkris iförRisken synas
inte påkapitalförsörjningen sätteftersomningsförmedlingen, samma

tillbidrarinstitutfler olikainstitut.fåtal Detvilar på är typerett somav
institutförlikaspridningsrisken inteochkapitalförsörjningen är stor

skerkapitalförsörjningendelbetalningsförmedlare. Eninte är avsom
kapitalförsörj-helaRisken förvärdepappersmarknaden.viavidare att

liten.därförskall slåsningen ärut
högt.kreditverksamhetenskildskyddsvärdet iSamtidigt kan varaen

be-bankerfrämstkreditgivningdenframför alltgällerDet typ somav
kreditgivarenkreditgivning påbyggerredan attdriver. Som nämnts

långsiktigabanker harEftersomlåntagaren.informationsigskaffar om
underinformationsinhämtningenlånekunder, skermed sinarelationer
tiden.verksamhet medoch denneskundenkännabanken lärlång tid;

kreditgiv-försektornfinansiella38 kapital i denmängdenBetydelsen egetav
Intermedia-FinancialTirole iochHolmströmbl.a.analyseratsningen har av

Journal ofQuarterly Economics,Sector,Realand theFundstion, Loanable
BrookingsCrunch,The CreditiBemanke och Lownoch663-692vol. 52, s.

205-247.vol.1991,Activity,EconomicPapers s.on
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innebärDetta den information banken har sina kunder oftaatt ärom
unik. samhällsekonomiskaDe kostnaderna förbundna med avvecklaatt

enskild banks kreditverksamhet därför i regel kostnader-är större änen
för lägga ned bankens betalningsförmedlingsverksamhet, givetatt attna

inlåningen garanterad; det bara denna enda bankär upphörärom som
med verksamheten, behöver insättama bara konto iöppna ett nytt en

bank för genomföra betalningar förut. Således kan detattannan som
finnas behov skydda vissa delar kapitalförsörjningen.attav av

Bankerna spelar viktig roll finansiella rådgivare tilläven en som
hushåll och företag. det gäller kunder bankenNär har långsiktigsom en
relation till, har banken dels informationen krävs, dels intressesom av

goda tillråd kunden. bank fallerar, förlorarNär dess kunderatt ge en
således inte bara sina konton och sina krediter, också betydelse-utan en
full rådgivare i finansiella frågor svår avsaknadIär ersätta.attsom av
rådgivare kan hushåll företag fattaoch felaktiga beslut kan orsakasom
inte bara privatekonomiska, samhällsekonomiska kostnader.ävenutan
Dessa kostnader läggas tillmåste de andra kostnader uppstår närsom
banker fallerar.

Det ligger i samhällets intresse institut verksamhet äratt vä-vars
sentlig för det finansiella effektivitet motståndskraftigaärsystemets

solida.störningar, dvs. solida de bör berorHur på denmot vara sam-
hällsekonomiska kostnaden för solidaskapa institut jämfört med denatt
samhällsekonomiska kostnaden för institut fallerar. Avvägningenatt är
i princip viddensamma bedömningen hur mycket detsom av resurser
skall hållbarapå bygga På det i prakti-vägar. sättsatsas att samma som
ken inte går bygga klarar chocker såsomvägsystematt ett extremasom
krig eller jordbävning, det inte möjligt gardera det finansiellaär atten

alla störningar. Avvägningen finansiellapå det områdetsystemet mot
flera skäl svår.är av

det första de samhällsekonomiskaFör kostnader förknip-är ärsom
pade med skapa solida institut svåra med någon gradmätaatt att av
precision, eftersom kostnaderna huvudsakligen uppstår till följd av
bristande effektivitet. hårda krav på soliditet kan inverkaFör menligt på
institutens förmåga tillhandahålla samhällsekonomiskt värdefullaatt
tjänster. exempelSom kan hundraprocentigt kapi-ett extremt ettanges
taltäckningskrav på alla tillgångar, innebär verksam-typer attav som
heten måste finansieras helt med kapital. sådantEtt krav, eli-eget som
minerar konkursrisken, skulle förhindra institut inlåning ochatt ta emot
erbjuda de tjänster förknippade med denna. Vilka kostnaderärsom
detta skulle innebära svårt finns vidareDetär avgöra. motsätt-att en

39 företags soliditetEtt brukar ibland i form ekonomiska nyckeltal,anges av
här används ordet i allmän betydelse.men en mer
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solida institut och konkurrens. Konkurrens driverning mellan ner
störningar.vinsterna, vilket direkt minskar motståndskraften Dess-mot

vinster instituts blir mindremedför lägre förväntade ägareatt ettutom
riskkapital i institutet. mindre insats ka-benägna Ensätta egetatt av

risker, vilketi kan bli benägnapital medför sin ägarnaatt att tatur mer
motståndskraft. Samtidigt det allmäntminskar institutetsockså är ac-

effektivitet ochkonkurrens kan leda till minskadbristandeattcepterat
docksamhällsekonomiska kostnader. Kostnaderna svåradärmed är att

bedöma.
samhällsekonomiska kostnaderna förbundnadeandraFör det är

uppskatta. Kostnaderna be-enskilt institut fallerar svåramed attatt ett
marknadernatillhandahåller och hur vältjänster institutetpå vilkaror

i kapitel detSlutsatsen från analysen lför tjänster fungerar.dessa är att
tillhandahåller betalningstjänster,fallissemang i institutfrämst är som

tillrådgivningstjänster kan upphovfinansieringstjänster och som ge
vidareStorleken kostnaderna berorsamhällsekonomiska kostnader.

möjligt den vanligaobeståndshanteringen.effektiviteten i Detpå är att
för vissa finansiella företag, dåinte lämpadkonkurslagstiftningen är
minskas det möjligtförmodligen skulle kunnakostnaderna attom var

form offentlig administra-vidare under någondriva verksamheten av
fråga i slutbetänkandet.återkomma till dennation. Kommittén attavser

för enskilt fallissemang intekostnadernadet tredje,För även ettom
smit-betydligt högre andra institutkostnaderna bliså kanär stora, om
idärför risken för problembedömning måsteEn göras ettatttas. av

verksamheter skyddsvärdainstitut, vilkasinstitutet smittar andra är
spridningseffekterkostnaderna i det fall uppstår.samt av

störningskänsligbedömning hurdet jjärde måsteFör göras aven
samhällsekonomiskasannolikt detverksamheten dvs. hur ärär, att

känsligheten förStörningskänsligheten beror dels påkostnader uppstår.
dels spridnings-makroekonomiska förhållandena, påförändringar i de

i institut sprider sig såsannolikheten för problemrisken, dvs. attettatt
institut får problem.andraäven

finansi-olika problem iredogörs föravsnitt 5.2-5.5l vägar ettsom
till kris dels i betal-och därmed upphovellt företag kan spridas ge

kapitalförsörjningssystemet. Syftet med dennaningsväsendet, dels i
störningskänsligavilka institutkartläggaanalys ärär typeratt somav

°° Bank-bankkrisen uppstod och iredogörs för hur den svenskakapitelI 2
till Riksdagens revisorerkriser hantering, Peter Jen-och deras rapport aven

bank-återfinns beskrivningar ytterligare någraoch Bertil Näslund, avnergren
genomgångpraktiska erfarenheterna härkriser. bakgrund deMot görs en avav

insti-institut uppstår följd någotriskerna problem iför att annatettatt som av
har problem.tut
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och vilka upphov till spridningsrisker, underlag for be-som ger som
dömningen behovet reglering olika verksamheter.typerav av av av

En central uppgift utforma systemskydd kan hanteraär att ett som
systemriskerna. Därför diskuteras vilken systemstabiliserande roll in-
sättningsgarantin har och, i avsnitt i vilken5.6, mån Riksbanken kan
minska systemrisken Lender of Resort.Lastattgenom agera

Till problemet med finna den bästa avvägningen mellan fördelaratt
och nackdelar med visst soliditetskrav kommer slutligen problemetett
med implementera den "bästa" lösningen. Stabiliteten i enskilda in-att
stitut beroende privata aktörers agerande och dessa aktörer harär av
inte alltid anledning självmant hänsyn till de samhällsekonomiskaatt ta
kostnaderna sitt beteende. avsnitt diskuterasI 5.7 motiven till regle-av
ring finansiella företag från systemskyddssynpunkt och i avsnitt 5.8av
diskuteras lämpliga styrmedel.

5.2 Stabilitetsproblem i institut som ger
kredit och inlåningtar emot

dettal avsnitt skall institut kredit och inlåning analy-tar emotsom ger
Båda funktionerdessa kännetecknande för dagens banker.ärseras.

Även det i princip möjligt enligt nuvarande bankdefinitionär attom
bedriva bankrörelse sig kreditgivning, alla bankerägnautan att ger
kredit. Därför kommitténhar för enkelhets skull valt kalla institutenatt

analyseras i detta avsnitt för banker. innebär inteDet kommit-attsom
tén kreditgivning i kombination med inlåning skallatt utgöraanser
grunden för bankrörelsedefinition, kommittén återkommer tillutanen
den frågan 6.4i kapitel ocksåDet påpeka detär värt ävenatt att om
finns naturlig koppling mellan inlåning och betalningsförmedling, ären
analysen i detta avsnitt inte beroende banken tillhandahåller be-attav
talningstjänster. Kostnaderna for systemrisken beror dock så ärom

l Det den institutionsform analyseras i detta avsnittär värt att notera att som
definitionEG:s kreditinstitut. EG-direktiven definierasnärmast Imotsvarar av

kreditinstitut företag verksamhet består i från allmänhetenett att tasom vars
insättningar eller andra återbetalbara medel och bevilja krediter föremot att

räkning. Med andra återbetalbara medel insättningar i form,egen avses annan
såsom fortlöpande utgivning obligationer och andra jämförbara värdepap-av

Eftersom bank etablerat begrepp i dessa sammanhang kre-är ett änper. mer
ditinstitut, har kommittén valt i avsnittet använda bank i stället för kreditin-att
stitut. enkelhets skull begränsas analysen till inlåning,För den giltig förärmen
alla former medel eller mindre omedelbart uppsägningsbara.ärav som mer
Analysen gäller dock medel avskiljtshar för kundens räkning.som
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skulderochtillgångarbankensibottnarstabilitetsproblemenfallet. att
till företaglikviditet. Lånrisk ochbådeavseendeegenskaperskildahar

isvårvärderade,kreditrisk ochmedförknippade ärhushålloch är syn-
bemär-illikvida i denlånMångautanför banken. ärfornerhet personer

andrahandsmarknad.fungerandevälnågonfinnsdet intekelsen att
med litenförknippadnormaltlikvid ochmycketdäremotinlåningen är

kom-dennaomständigheternormalaUnder ärfordringsägaren.förrisk
inlåningskontotbehållningamaEftersomoproblematisk.bination

likvi-buffert medhabankenkanstabilt attföljer mönster, engenomett
insättarnaförfall.till Omtillgångarnaillikvidabehålla detillgångar,da

dockbetalningsförmåga,bankens ärmisstrobörjaranledningnågonav
skulderochtillgångarbankens ettmellanegenskaperskillnad idenna

överlevnad.bankenshot mot
det detsammabanken attärinsättare sätter somNär pengaren

med insättarensspeciellabanken. Dettilllånarinsättaren ut pengar
inlåningskontolikviditet. Ettgradhögadessbankenfordran är av
sparandeochbetalningsmedeldepå annatoftaanvänds somavsom en

bankenform.säker Förnominelltlikvid och attihållaönskarinsättarna
kon-måsteinlåningenviabetalningstjänstertillhandahållakunnaskall

ochsmidigtmedlenkan utaninsättarensådana uttatovillkoren attvara
gire-ochbetalkortcheckar,hjälpmeduppsägningskostnader, t.ex. av

ring.
banken,misstrokänneranledning motnågoninsättarnaOm av

inlåningskontraktet sägaenligt attsinutnyttjade rätt uppkommer att
Deinlåningskonton.sinadvs.banken,på tömmafordringar nor-sina

bankslut. Ensnabbtdåkommer att talikviditetsreservernamala som
forochlikviditetskrisi atthamnasåledeskanmisstrodrabbas enav

till-försökadentvingas avyttrainsättarnatill attskuldenkunna lösa
saknarlånefordringarsäljaemellertid svårtharBanken att somgångar.

tvingasdenlyckas, kanallsbankenandrahandsmarknad. Omreguljär
värdet. Dessabokfördaunder detliggerpriser avsevärtacceptera som

den ifall,påbringaskan ävenbankenrealisationsförluster gör omatt
solvent.utgångsläget var

bankenuppsägningstid, sägerlån kort42 många uppsig haroch för ommenI
sintorde denlikviditetsproblem grävaklara sina genomgravlån för egenatt

detframtiden.i Dessutom ärkunderlåntagaredessaförlorardåden somatt
varsel. Avkortmedtillbaka lånetbetalakanlåntagarensäkertlångt ifrån att

fåsvårtlåntagarenhar ettsälja lånet, attsvårtharbankenskäl attsomsamma
framförländer,vissaihar skettutvecklinginstitut. Ennågotlån hos annatnytt

konto-lån,vissaforandrahandsmarknader t.ex.typeriallt USA, avmot
istabilitetsproblemenminskautveckling kandylikhushåll.till Enkortskrediter

bankerna.
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För undvika realisera tillgångaratt tillatt underpriser kan banken
försöka låna på kapitalmarknaden eller andra finansiella företag förav

klara utbetalningarna till insättarna.att dettaI prekära läge kan detav
emellertid svårt för banken låna säkerheter iatt utanvara statspapper
eller andra likvärdiga värdepapper. Detta beror på det kan svårtatt vara
för utomstående huruvida bankenavgöraatt endast har likviditets-
problem eller banken faktiskt insolvent. Dessutomär kan banken,om

den solvent,även bli insolventär krisen fortsätter, eftersom detom om
kostsamtär inlåning kontoersätta medatt finansieringannan
Kombinationen likvida skulder och illikvida tillgångar såle-görav

des banken känslig för störningar.att är Insättarna bank falle-vet att en
den drabbas tillräckligt Eftersom bankenstora uttag. expedi-rar om av

uttagskrav i den turordning de uppkommer, har varje insättareerar som
intresse komma först i kön. Därför misstankaratt är andraav attom
misstror banken tillräckliga för insättare skall börjaatt sinatömma
konton. På detta kan förväntningarsätt kris bli självuppfyllande.om en
I princip kan vad helst skapar misstro hos insättarna utlösasom som en
kris. Hög soliditet ökar sannolikheten för banken kan klaraatt av en
uttagsanstormning, solid bank kanäven bringas fall.på Såledesmen en
räcker det inte bank solid, denär också föratt sin överlevnadutan ären
beroende ha insättarnas förtroende.attav

På grund det räcker med misstro bankensatt betalningsför-motav
måga för kris skall uppstå finns det risk föratt spridningseffekter.en
Om bank fallerar eller befaras fallera, till följd för kre-t.ex.en storaav
ditförluster, finns det risk för insättare i andra banker,att har svårtsom

bedöma dessa har lika dåligaatt krediter i sina portföljer, detom tar
säkra för det osäkra och sina från banken. Riskentar förut attpengar
insättare skall till bankerna och sina på grundta utrusa pengar av
misstro bankernas betalningsformåga, s.k. bankpanik,mot detutgör
klassiska exemplet på systemrisk.

Insättningsgarantins systemskyddande roll

Risken för insättarna på grund misstro bankensatt ekonomiskamotav
ställning snabbt skall sina insättningar torde minskasta ut insätt-attav
ningama garanteradeär den statliga insättningsgarantin. Detgenom
svenska insättningsgarantisystemet dock främst betraktaär att ettsom
konsumentskydd44 och har vissa svagheter systemskydd. För detsom

43 finansieringDenna betecknas ofta upplåning för skilja den från inlåningatt
från hushåll och företag, lånen från andraäven finansiella företag kan ske iom
form inlåning.av
44Prop. 1995/96:60, 30. Se också kapitel förl beskrivning dens. en av svens-
ka insättningsgarantin.
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och bankinsättarekronortill 250 000beloppförsta endastär perupp
ersättningenåtskillig tid innandetandra kandetgaranterade. För ta

45 vill säk-Insättningsgarantinämnden. Insättarebetalas frånut som vara
anledninghar såledesmed gångalla sina attpå få tautatt pengar enra

betalningsförmåga.bankensde misstrorut ompengarna

andra institutStabilitetsproblem i5.3

inteinstitutKreditgivande5.3.1 emottarsom

inlåning

stabilitetsproblemförkankreditgivande institut ävenEtt utsatt omvara
kre-inlåning. Misstromedkreditgivningenfinansierardet inte mot ett

insät-andra fordringsägarehosuppstå äninstitut kanditgivande även
ford-borde dessaVisserligensvårvärderad.kreditportföljen ärtare, om

värdepappersmarknaden ochpåinvesterareringsägare, utgörs avsom
värdetbedömainsättarnaförmågaföretag, hafinansiella än attstörre

anledningdesidan harå andrakreditportföljen,i attoch risken men
försäkrade.inteskillnad från insättarnatillförsiktiga då de ärmeravara

förnyade.lånfå uteståendefå svårtkaninstitutetinnebärDetta attatt
refinansi-i akutsåledes hamnainstitut kankreditgivandeEtt en

till följdIikviditetskrisliknar uttagsanstorm-eringskris av enensom
känsligaredestoupplåningenkortsiktigare ärinsättare. är,ning Juav

Även långfristigamedheltfinansieringen skerför misstro.institutet om
betalningtillsådana löpandeförfallerobligationer,värdepapper, t.ex.

aldrigupplåningenochlöptiderna påEftersomoch måste ut-omsättas.
det intelikviditetsprobleminstitutet fåmatchade, kanfullständigtär om

efter hand.förnya lånenkan
betydligt snabbareförloppet kan närhar visatErfarenheten att vara

uttagsanstormningdet gällerrefmansieringskrisdet gäller än när enen
utlåningbankernassvenskaökade de1980-taletUnderfrån insättare.

upplå-ökadfinansieradesökningkapitel 2. Dennakraftigt se genom
lånutländska banker. Dessafrånökade lånenframför allt utanning, var
tidpunkten.vid deninternationellt vanligastedetvilketsäkerhet, var

institutioner, åt-säkrabetraktadesbankerAnledningen att somvar
deEftersomutställda på.lånensiktden korta ut-minstone på varsom

svenska bank-detillräcklig informationinte hadeaktörernaländska om

månader. Om45 ersättning inomskall betalalnsättningsgarantinämnden treut
ytterligaretidsfrist medfå förlängdnämndenkan tresynnerliga skäldet finns

månader.
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uppstod allmän misstänksamhet hela det svenska banksys-moterna en
det framkom Gotabankennär hadetemet problem.att Detta med-stora

förde alla svenska banker snabbtatt refinansi-väg motvar en
eringskris, vilket föranledde regeringen utfäste sig stöd tillatt att ge
kreditinstitut inte kunde fullgöra sina förpliktelser.som

Efter det har uppstått bankkriser i flera länder underatt 1980- och
1990-talen har på banken fullständigt säker institutionsynen som en
ändrats. skerNumera del utlåningen mellan bankerstor sä-moten av
kerheter i värdepapper. Dessutom möjligheten låna på kapital-är att
marknaden beroende bankens kapitaltäckning. Kapitalmarknadenav
kräver låntagaren bedömd ratinginstitut och ratingenatt är ett attav
visar betryggande kapitaltäckning. Om det finns risk för bankenatten
skall hamna under i8 kapitaltäckning, kan den ha svårt fåprocent att
lån på kapitalmarknaden. Detta innebär marknadens kapitaltäck-att
ningskrav högre de formella och banken inteär än markna-möterom
dens krav kan den hamna i refinansieringskris.en

Krisen i de svenska fmansbolagen år 1990 exempel på hurär ett en
refmansieringskris kan uppstå i och spridas bland kreditgivande institut

inte banker. Vid denna tidpunkt finansieradeär sig fmansbolagensom
huvudsakligen med s.k. marknadsbevis, vilka form enkla skul-är en av
debrev, och med lån från banker. Marknadsbevisen emitterades genom
bankerna till allmänheten. Efter det framkommit negativa uppgifteratt

fmansbolaget Nyckeln, kunde detta bolag i september 1990 inteom
sina förfallande marknadsbevis medersätta Några dagar efter den-nya.

händelse havererade hela marknaden för marknadsbevis.na
anledningEn förutom allmän misstro värdet institutenspå till-mot

gångar till kris i institut kan leda till allmän misstänksamhetatt ett en
hos investerarna det finns ekonomiska kopplingarär mellan de fi-att
nansiella företagen. innebärDessa institut ställer betal-att ettom
ningarna, kan det medföra andra institut, vilka har fordringaratt stora
på detta institut, också tvingas ställa in betalningarna. Givet investe-att

inte känner till hur dessa kopplingar exakt kan de väljaut, attrarna ser
kredit till alla institut. avsnitt beskrivsvägra I 5.4 hur kopplingar mel-

lan institut uppstår.

f Det dock påpeka den aktuella krisen iär värt Sydostasien utlöstesatt att nu
europeiska banker, vilka hade lånat kortfristigt säkerheter till bankeratt utanav

i Sydostasien, inte villiga förnya lånen.attvar
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tillgångarsvårvärderadeandramedInstitut5.3.2

institutkreditgivandestabilitetsproblem iharoch 5.3.1avsnitt 5.2I
beroendeinteemellertidsådantStabilitetsproblemet äranalyserats. som

lånathardeväsentliga utkreditgivare. Det är attinstitutet är somattav
informa-tillräckligharintefinansiärerinstitutetsinstitutettillpengar

osäkra pådärmed kanochtillgångarinstitutetsvärdettion varaom
betalningsförmåga.institutets

försvårvärderadekrediter ut-ärkredittjänstensiligger attnaturDet
institutetdärför görinstitutetlånar attLåntagarenomstående. enav

bedömafinansiärerför institutetslätt attdetOmkreditbedömning. vore
Krediterdessa.direktlånastället kunnailåntagarenskullekrediten, av

svårvärderade.tillgångar ärformenendadenemellertid inte somär av
icke-allt deframförkanskeoch dåderivatgällerDetta även

kapitelbankerna setillhandahållsstandardiserade instrument avsom
kre-andraiuppståkunna änsåledesskulleStabilitetsproblem även4.

betydligtÄven kreditportföljerbankernas ärinstitut.ditgivande om
vidåtankeihanågotdettai dag,derivatportföljer attärderasänstörre
fi-utvecklingsnabbadengivetregelsystem,utformning nyaavettav

skett.harnansiella instrument som

mellankopplingarEkonomiska5.4

företagfinansiella

formidelsskervarandra 53. DettalånarföretagFinansiella avav
obligationerochcertifikatiplacerarinstitutdelslån,direkta attgenom
ekonomiskadirektauppstårdettaPåinstitut. sättandrautgivna av

omkullinstitut gårinnebärvilkainstituten, ettmellan attkopplingar om
med.drasandrakan

uppstårföretagenfinansiellademellankopplingarEkonomiska
Omfattningenmarknaderna.finansiellapå dehandeln aväven genom

motpartsrisker,s.k.uppstårhandelnkraftigt. Iökathandel hardenna
kapitelavtalet sefullföljaskall kunnainteförriskerdvs. motpartenatt

marknadspris-viainstitutenmellankopplingocksåuppstår4. Det en
påprisetskala, kanivärdepappersäljerbank storOm t.ex. enerna.

värdepappersportfölj-värdet påinnebär ävensjunka. Detta attpapperet
prisfall kanförekommaförsökasjunker. För ettinstituti andra atten

nedåt. Iprisetytterligarevilketvärdepapper,säljaväljaflera pressaratt
med-uppståvärdepapperutförsäljningpaniskfall kan somvärsta aven
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för handeln på marknaden bryteratt varmed placerare på vär-samman
depappersmarknaden kan bli inlåsta i oönskade positioner."

Lånen mellan de svenska bankerna, de s.k. interbanklånen, har ökat
tiden ochöver relativt omfattande.är En anledning till denu att svens-

ka bankerna lån till varandra utformningenär Riksbankensger av sys-
for likviditetsstyrning.tem Systemet utformat såär bankerna före-att

drar jämna likviditeten sinsemellanatt så långtut det går, dvs. de bank-
har överskott likviditet lånar till de bankerer som harut under-av som

skott, vilket sker på dagslånemarknaden. Här uppstår således fordringar
bankerna emellan och volymerna kan betydande. En fördel medvara
detta marknadsdisciplinenärsystem skärpsatt eftersom bankerna har
anledning övervaka varandra, detatt innebär, å andra sidan, störremen
systemrisker därän alla banker lånarett system Riksbanken.av
Dagslån Ävenmellan banker sker säkerheter.utan andra aktörer kan
låna på dagslånemarknaden, då i regel säkerhet eller i formmotmen av
repor.

Banker lån med längreäven löptid till varandra. Dessa lån bru-ger
kar kallas depositioner och finns med löptider till två år. Volymer-upp

på den s.k. depositmarknaden mycket stora.är Detna påpe-är värt att
ka på depositmarknaden deltaratt många olika aktörer, intetyper av
bara banker, Ävendessa domineraräven marknaden. icke-om
finansiella företag deltar. Lånen sker i regel säkerhet, mindreutan men
aktörer kan endast låna genom repor.

De ekonomiska kopplingarna mellan de finansiella företagen inne-
bär solvensproblem i institutatt kan dominoliknandeett ett spri-sätt
das till andra institut. taktI med de finansiellaatt marknadernaatt in-

internationellttegreras ökar kopplingarnaäven mellan institut i olika

47Rädsla för marknadssammanbrott tycks skäl förutgöra varför Fed iett USA
beslutade organisera räddningatt hedge-fonden Long-Term Capitalen Ma-av

den konkursmässignär inagement september 1998. Se också Finansmark-var
nadsrapport III, Sveriges riksbank, för beskrivning avvecklings- ochen av
motpartsrisker i det svenska finansiella systemet.
48 Se Controlling Risk Payment Systems i Journal of Money Credit and
Banking, vol 28, Nr 4 Jean-Charles Rochet och Jean Tirole för analysav en av
Fördelar och nackdelar med olika system.
49Repa förkortning förär repurchase agreement och innebär försäljningen

värdepapper med avtalat återköp inom viss tid ochav i principmotsvarar ett
lån säkerhet i värdepapper.mot
5°Svenska banker lånar inte bara varandra i hög grad utländskautan ävenav av
banker på den s.k. Eurodepositmarknaden.
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världen. Ettsprida siglandkris ikan översåländer. På sätt ett spe-en
valutahandel.uppstår vidmotpartsriskenproblemciellt är som

betalningsväsendetiSystemrisker5.5

avsnittbeskrivs isystemriskerforväntningsstyrdatill del motsats som
inte beroen-avsnittbeskrivs i dettasystemriskerdeoch 5.3,5.2 är som

rollinstitutetshärcentralakreditgivare. Det ärinstitutetde ärattav
inlåningmonopolbankernasEftersombetalningsförmedlare.som

betalningsformedling, hargällerdetsärställningdem närhar gett en
avsnitti dettaanalyserasinstitutdeocksåkallavaltkommittén att som

för banker.
regelbundetdemedförbetalningsväsendet görroll i attBankernas

betalningsupp-kunder lämnarbanksvarandra. Entillbetalningarstora
banker. Omandramedel tillöverföraskallbankeninnebärdrag attsom

lik-brist pågrundbetalningardessagenomförainte kanbanken av
medförinsolvent,bankenpåberosig kan äroch föri attviditet, som
i sinmedför delikviditetbrist på turfå attbanker kanandradet somatt

betalningsproble-kanPå såbetalningar.sina sättgenomförainte kan
bankerna.blanddominoliknandesnabbt sättspridas ettmen

eko-direktainte någrainnebärbetalningarkundersFörmedling av
inte denbankerna.inblandade Det ärdemellankopplingarnomiska

avsändandedenfordranharbankenbetalningsmottagande ensom
betalnings-slutligaeller denuppdragsgivarenantingenbanken, utan

betal-betala tillskyldigintebankenmottagande är attDenmottagaren.
vilket ikonto,gottskrivits dennesharbeloppetförränningsmottagaren

bank-brukarerhållit medlen. Tvärtomharbankeninteregel förrängörs
float.s.k.tidkontotgottskrivamedvänta att enen

mellankopplingarekonomiskaindirektauppstådetkanDäremot
ikunderfrånbetalningarmottagitskulle hadebankerna att somgenom

sinaåtagandefullfölja sina gentemotinte kani sinbankinsolvent turen
vanligagällerdetproblem närtroligtvis inget störrebanker. Detta utgör

däremotmassbetalningar,s.k.företag,hushåll ochfrånbetalningar men
värde-medsambandibetalning,frågan t.ex.det enstorär enomom

pappersaffär.

sammanhangi dettasärskilt är att5 motpartsriskentill storanledning ärEn att
likvidvarmedsamtidigt, motintevalutorolika öppnai ärbetalningssystemen

benäm-risk brukargenomförbart. Dennapraktiskt typalltidleverens inte är av
kapitel 4.seomkull 1974gickbanktyskHerstatt-risk efter somennas

artikelLybecksJohannaområde. Sedetta52 klartinte helt omRättsläget är
diskussion.för1997,3-4,Valutapolitik,ochPenning-ifloaten ennr
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Som beskrivs i föregående avsnitt har banker fordringaräven egna
varandra. Dessa fordringar uppstår dels bankerna lånattgenom ger

till varandra i olika former, dels de handlar medatt värdepap-genom
Dessa fordringar kan så bankper. ställerstora att betal-vara om en

ningarna, hamnar andra banker inte bara i akut likviditetsbrist, kanutan
också bli insolventa. Eftersom det inte allmänt käntär hur dessa ford-
ringar har marknaden svårtut, allokera likviditetatt tillser institut.rätt
Därmed kan fler banker tvingas ställa betalningarna.

En del de 300 miljarderstor dag avvecklas iav RIX,ca per som
Riksbankens för avveckling betalningar,system inter-utgörsav av
bankbetalningar, dvs. transaktioner mellan banker inte kundre-ärsom
laterade. Det dels betalningarär relaterade till interbanklån, dels betal-
ningar relaterade till handel i valuta och olika finansiella instrument.
Därtill kommer del transaktionernaatt stor mellan banker försten av

inom andra clearingsystemnettas VPC och OM53 och endast det net-
tade beloppet clearas i RIX.

Teknisk systemrisk

Förutom de systemrisker uppstår till följd finansiella och eko-som av
nomiska kopplingar mellan banker, finns vadäven kan kallas tek-som
nisk systemrisk, nämligen risk för föratt störningsystemet utsätts påen
grund fel i den tekniska utrustningen eller mänskligaav misstag i han-
teringen det tekniska Dagens clearingsystemsystemet.av baseradeär
på datateknik och fel uppstår i datasystemet,ett datorha-om t.ex ettom
veri uppstår i enskild bank såsom skedde i Bank of New York 1985,en
kan clearingen bryta sådanEn situation kan i fall ledasamman. värsta
till betalningsväsendetatt upphör fungera. Ett aktuelltatt tekniskt pro-
blem många datorsystemär inteatt klarar hantera årtalet 2000.attav
Finansinspektionen har uppmärksammat problemet och begärt bank-att

skall redogöra för deras anpassningsarbete inför årerna 2000.
Många clearingsystem bygger multilateral nettning innebärsom
varje deltagare fåratt enda betalningsförpliktelse eller fordranen gen-

övriga deltagare.temot Sådan nettning kan medföra problem för av-
vecklingen eller flera deltagare inte kan betala. Således finnsom en risk
för bryteratt systemet övrigaäven deltagare likvida.samman, ärom

53 VPC handhar nettning betalningar avseende värdepapper medanav betal-
ningar med i derivathandeln sköts OM. Nettningursprung massbetal-av av
ningar sköts Bankgirocentralen AB.av
54 BankkriserSe och deras hantering: till Riksdagens revisorerrapporten av
Peter Jennergren och Bertil Näslund för beskrivning förloppet efter da-en av
torhaveriet i Bank of New York.
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Även påden berorsystemrisk, eftersomtekniskformdetta är aven
clearingsystemet.konstruktionen av

Ti-clearingsystemen.iöka säkerhetenmedarbetarRiksbanken att
dagen. Dettagångmellan bankernabetalningarclearadesdigare omen

regleradesnettopositionbanksvarjeberäkningskedde somavgenom
s.k.dag RIX-systemetRiksbanken. Iikonto är ettvia bankernas

dvs.brutto,avvecklasbetalningarRTGS-systemfs innebär attsom
använderFortfarandedagen.löpande underför sig,transaktionvarje

förminska riskenmultilateral nettning. Föroch OMdock både VPC att
intevilket VPCclearingen,isammanbrott går OM motpartett som

frånbetalningarnaför täckaräckerkapital inteOM:sOm attgör. en
ske.fortfarandesammanbrottdockclearingen kanimedlem

rollsystemskyddandeRiksbankens5.6

diskuterats. Avspridningsriskertillkällorhar olikaavsnitt 5.2 5.5l -
krediter,instituten dede ärframgåranalysen utsattamestatt gersom

avsnittochbetalningsförmedlare. dettaI nästaochinlåning ärtar emot
gällandesyftesystemstabiliserandeiingripandenstatligaanalyseras

eller några,någonbedriverinstitutgällerdetinstitut. Närdessa som
diskuteraskommersåsomverksamheteralla, dessa är, attinte avmen

delar.i valdatillämpligtochkapitelutförligt i 6 resonemangetmer
i dettaanalyserasde institutkallavaltharKommittén ävenatt som

medkombinationkreditgivning ieftersombanker,avsnitt föroch nästa
bank-kännetecknande för dagensbetalningsförmedlinginlåning och är

des-kommitténdetta inteinnebärpåpekatsredan attSåsom att anserer.
Kommit-bankrörelse.definitionförgrundböregenskaper utgöra avsa

regleringtillmotivkapitel därifrågantill denåterkommertén av
detalj.ianalyserasbetalningsväsendet mer

förhindraföråtgärdenoffentligaförstadenHistoriskt attsett var
"Lender of Re-Lastcentralbankenuppdra åtsystemkriser attatt agera

refinansierings-ellerfrån insättareTankensort" LLR. är att uttagom
bankskallmisstro,ogrundadkapitalmarknaden berorproblem på en

Riksbankenkredit. Genomoch fåRiksbankenvända sig till attkunna
för-likviditetsproblem kantillfälligamedtill banker rentkrediterger

undvikas. På såkonkurseromotiveradedärmedväntningsstyrda, och

55 settlement.för real timestårRTGS gross
ochclearingrisker inomSf beskrivningför1993:114Se SOU närmare aven

avveckling.
finansi-till andra57 bevilja kreditordningenligt gällandeRiksbanken får även

Finansinspektionens tillsyn.understårbankerella företag än som
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förhindras inte barasätt eventuella spridningseffekter kansom ge upp-
hov till systemkris, uppkomstenävenutan samhällsekonomiskaav
kostnader i samband med den enskilda konkursen. Riksbanken bör inte
stödja banker med genuina soliditetsproblem, eftersom det skulle bety-
da ineffektiva och illa skötta bankeratt skulle kunna leva vidare. Det
finns emellertid två faktorer komplicerar bilden.som

detFör första måste informationsproblemen beaktas. För Riks-att
banken skall ha chans fullgöra sitt LLR-åtagandeatt riskeraen utan att

stödja banker med otillräckligtatt kapital, måste den ellereget någon
statlig instans fortlöpande inhämta information bankernasannan om

ställning. Det grundläggande informationsproblemet- bankkredi-att
på basis utvärderingarter endast banken känner till-ges av görsom att

det inte tillräckligtär granska balansräkningen och bokfördaatt värden
för Åbedöma banks finansiellaatt ställning. andra sidan kanen staten
inte granska banks enskilda kreditbeslut, eftersom det skulle innebä-en

det samhällsekonomiska värdetatt bankens kredittjänster kraftigtra av
reducerades de måste läggasstora granskning-genom resurser som

Vidare innebär de ekonomiska kopplingarna mellan finansiella fö-en.
det kan svårt för Riksbanken,retag att likaväl för andra aktö-vara som

i vilken mån betalningsinställelseavgöraatt leder till enbart lik-rer, en
viditetsproblem för andra institut. Sammanfattningsvis innebär infor-
mationsproblemet det omöjligt för Riksbankenäratt perfekt skiljaatt ut
de banker bör få stöd. Således finns det risk för kostnadersom att upp-
står på grund antingen för många eller för få bankeratt får stöd.av

bankEn behöver normalt ställa säkerheter för all upplåningsett i
Riksbanken. Syftet med säkerhetskravet undvika bankenär fåratt att
lån hos Riksbanken för förmånliga villkor, dvs. Riksbanken fåratt
bära risk få ersättning för detta.utan Ett problematt med säkerhetskra-

bank, tillgångarär bestårvet att illikvida lån, i och för sigen vars av
kan ha tillräckligt med kapital för uppfylla kapitaltäckningskra-eget att

kunna ställa säkerhet iutan marknadsvärderadeatt Dess-ven papper.
det i situation därär bankenutom kan ställainte fullgoda säkerheteren

banken verkligen i behov lån från Riksbanken.är I fallsom annatav
torde banken kunna låna på kapitalmarknaden.

Om bank inte kan ställa accepterade säkerheter för lån i Riks-en
banken kan den be lån särskilda villkor. Enligt riksbankslagenom

58I vilken mån Riksbanken skall inhämta denna information själv eller erhålla
den från Finansinspektionen inte väsentligt för detär aktuella resonemanget.
59Riksbankens krav på säkerheter för alla lån dagen innebäröver bankernaatt
måste ha relativt värdepappersportfölj, vilket ökar derasstor upplåningsbe-en
hov. Om denna upplåning sker kortfristigt kan detta innebära ökadesystem
systemrisker.
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under tillsynsvenska företag stårbevilja kredit tillfår Riksbanken som
motiverade villkor,penningpolitisktFinansinspektionen änannatav

kredit,Riksbanken nekar påskäl det. Omfinns synnerliga fördetom
bankskäl inte föreligger, kansynnerligaden finnergrund attatt enav

uppfylla kapitaltäcknings-kapital förtillräckligt medhar attegetsom
lågarealisera tillgångar tillden måstefallkraven bringas på attgenom

Riksbanken åtill insättarna. Ombetalaför kunnapriser utatt pengar
finns detsäkerhet,svårvärderade tillgångarsidanandra tar emot som

for täcka lånet.för lågt Fördessa tillgångarrisk för värdet på är attatt
Riksbankensubvention till banken, kaninnebärundvika lånetattatt en

Samtidigt kan detprissätta risken.räntesättningenmöjligaste mån ii
finansiellapris givet bankensfulltRiksbankenförsvårt utatt tavara

situation.
ansökansystemrisken. Vidtillhänsynandra faktorn ärDen att ta

situationen kanRiksbankenvillkor bedömerkredit särskildapå omom
detsystemstabiliteten hotad ochextraordinärsåbetraktas ärattsom

kredit.°°bevilja Omskäl försynnerligaföreliggerdärmed system-att
nekaför Riksbankeni praktiken svårthotad, detstabiliteten attär är

genuina soliditetsproblem.banken harkredit, även om
frågaförenat problem.villkor med Ensärskildapå ärlån ärAtt ge

Systemriskenbank underskall hållaRiksbankenhur länge armarna.en
skallRiksbankentiden. hurmindre med Eninte blibehöver ärannan

välkapitalkrav,marknadensintetill bankställa sig möter mensomen
ka-kan inte överlevasådan bankkapitalkraven.formella Ende utan

verksamheten.inte förändrarstöd, denstatligtpitaltillskott eller om
beviljaRiksbanken inte börinledningsvisgjordesPåståendet attsom

modifieras.soliditetsproblem bör Omgenuinamedkredit till banken
denkredit kommerof nekar"Lender Resort"LastRiksbanken såsom

innebärsina betalningar.fullgöra Dettainte kunnaaktuella banken att
sinabetalabank inte kankan försättas i konkurs. Attbankenatt en

avvecklas,nödvändigtvis den böremellertid inteskulder innebär att
värdefullsamhällsekonomisktverksamheten kan så attutan passvara

det önsk-banken. Såledesrekonstruktionden bör fortsätta äravgenom
banken,kredit tillbeviljaför Riksbankenmöjligtdet attvärt att vore

Medbankenssubvention tillsamtidigtdetta ägare.utgörutan att en
fördel iLLR-funktionen kunnaandra ord skulle utgöra ett systernen

redan påpekatsproblem. Såsomfinansiellabanker medhantering av
slutbetänkandet.fråga itill dennakommittén återkommaattavser

verksamhetdessså olönsambankhelt klartOm det står är attatt en
kredit tillförkredit. ställetRiksbanken neka Ibör avvecklas, bör att ge

systemeffekter kunnaundvikaförRiksbankendenna bank, skulle att

°° Sveriges riksbank,Finansinarknadsrapport s.
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de institut får problem tillstötta följd betalningsinställelsen.som av
förfarandeDetta emellertid problematisktär grund vad i fö-av som

regående avsnitt beskrevs teknisk systemrisk; institut ställerettsom om
betalningarna, kan inte den multilaterala nettningen i VPC genomfö-

Detta kan leda till avbrott i betalningarna i dettaettras. system som
medför instituten får svårt klara sina åtaganden iatt andraatt av avse-
enden. Således måste för clearing och avveckling förbättrassystemen
innan sådan hantering systemrisken möjlig. Riksbanken arbetarären av
med förbättra avvecklingsprocedurerna i clearingsystemen.att

5.7 Motiv för reglering

Såsom påpekas inledningsvis har de finansiella företagen i vissa avse-
enden betydelse för det finansiella liknarsystemet sättett vä-som

betydelse för Om bank fallerar kan den intevägnätet.garnas genasten
och kostnader bankf En bank måste investerautan ersättas av en ny ny
i datasystem för kontohantering och bygga långsiktiga relationerupp
med kunderna för skaffa den information krävs för lönsamatt som en
kreditgivning. dennaDet anledning det för detär bådeärmestaav som
privatekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamt finna rekon-att en
struktionslösning, i stället för avveckla bankrörelse vid fallisse-att en

detta avsnittI skall behovet reglera bank kre-attmang. av en som ger
dit, inlåning och bedriver betalningsförmedling analyseras.tar emot

Eftersom det finns risker för det uppstår samhällsekono-stora att
miska kostnader bank misslyckas med fullgöranär sina åtagan-atten
den, bör redan påpekats banker motståndskraftiga stör-motsom vara
ningar. En bank kan i princip aldrig bli fullständigt säker, den på ettom
tillfredsställande skall kunna fullgöra sin uppgiftsätt ochövertaatt
hantera risker. Bankens ledning och har självmant anledningägare att
kontrollera risken i rörelsen, eftersom konkurs skulle innebära atten
ledningen blev med sina arbeten och skulle förlora kapitalägarnaav
och till framtida vinster. central frågarätten En bankens ledningär om
och alltid har skäl samhällsekonomisktägare perspektiv be-att ettur

risken tillräckligt.gränsa
Risken för bank skall fallera beror dels riskenpå i portföljenatt en
tillgångar, dels strukturen på finansieringen denna portfölj. Enav av

6 vissal avseenden kan bank verksam bank någraersättas utanen av en annan
nämnvärda kostnader. gällerDetta betalningsförmedling. Dennat.ex. ersätt-
ningsmöjlighet skulle mindre känsligt för fallissemanggöra detsystemet om
inte för spridningsrisken innebär fallissemang kan spridas ochatt ettvore som
medföra samtliga verksamma banker slåsatt ut.



243finansiellasystemskydd detoch i systemetSystemrisker601998: lSOU

ivariationerklararbanken störremedförkapitalmängd attegetstörre
bankensdärförfrågafallera. En ärtillgångarnapåvärdet att omutan

tillavpassadverksamhet ärväljaskälharochledning attägare somen
debetecknasföljandedeti attkommerkapital. Dettamängden eget

harbankenbesläktad fråga ärSoliditet. Entillräckligt högväljer om
rörelsen.iriskenbegränsaanledningtillräcklig att

Spridningseffekter5.7. l

finansielltiproblemolika ettför vägarredogörsavsnitt 5.2-5.5l som
sprid-del kanvissTillföretag.finansiellaandratillspridaskanföretag

exponeringar gentemotinstitutensbegränsas attiiingsrisken genom
eko-deminskarexponeringenbegränsaGenombegränsas.varandra att

avsnitt 5.4. Ombeskrivs iinstitutenmellankopplingarnanomiska som
begrän-harendastbankderasfinansiärerandra attoch vet eninsättare

drardeförriskenocksåkan attfallerar,institutpåfordransad ett som
be-detpåfallissemanget sättföljdtillfinansiering somsintillbaka av

minska.och 5.3avsnitt 5.2iskrivs
företag-finansielladebegränsamöjligtpraktisktalltid attinteDet är

betalningsförmedlarealltFramförvarandra.exponeringar gentemotens
betalningsförmedla-andraexponeringarsina motbegränsahar svårt att

be-resultatuppstårdessaeftersom ettbetalsystem, avi somsammare
bankernasbegränsadet svårtSåledes atttalningsförmedlingen. är ex-

begrän-tillräckligtalltidheller attintevarandra. Det ärponeringar mot
spridningsrisken. In-elimineraförbankerandra attfordringarnasa

lik-bank harderasmisstänkerfinansiärer attandra enochsättare som
drakommerfallerade attbankdentillgångarportföljartad somsomav
denpåfordranbank harderasfinansieringsintillbaka oavsett enom

minskasspridningsrisken attfall måstedessa genombanken. Ifallerade
öka.institutandraifallissemangmotståndskraft motallmännabankens
bankochtillledning ägareharomständigheternormala av enUnder

bankenssjälva begränsaanledningmöjligtpraktiskt attdeti den mån är
på såför sättkapitaletökaoch attinstitutandra attexponeringar mot

instituthotasställning annatettattbankensförriskenminska avatt
valbankernasregleraföranledningdock staten att avfinnsDetfallerar.

följdtillfallerarbankeftersomsoliditet, avochexponeringar somen
i fallet.bankervälsköttamed sigkan dra ävenmisskötsel
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5.7.2 Externa effekter

En banks ledning och har inte anledningägare beakta alla de kost-att
nader uppstår till följd banken fallerar. dettaatt Avsom skäl finnsav
det risk för banken väljer lägreatt grad soliditet denänen ärav som
önskvärd samhällsekonomisktett perspektiv. När beslut fattadeur av
enskilda aktörer medför kostnader för andra, den fattarutan att som
beslutet har anledning hänsyn till dessa kostnader,att ta föreligger s.k.

effekter, allmäntexterna motiv förär reglering.ettsom
Det möjligt identifieraär fleraatt effekter detpå finansiellaexterna

området. De allvarligaste tvivel de fallär då finansiellautan problem i
bank medför andra banker och andraatt finansiellaen företag får

problem, därmed leder till de samhällsekonomiskaatt kostnadernasom
fallissemanget ökar. Att andra institut riskerar fåav problem ingetatt är

och ledningenägarna i enskild bank självmant harsom anledningen att
beakta och följd därav finns det risk för de väljer för lågsom gradatt

soliditet.av
Inte heller bankens finansiärer har anledning fullt beakta deatt ut

kostnader uppstår banken går i konkurs.när insättareEnsom som rusar
till banken för sina detta föratt ta ut ökagör chansen fåattpengar att ut
sina Insättaren beaktar inte detta beteende ökar risken förpengar. att att
banken blir insolvent, andra insättare i sin inteatt får sinatur ut pengar

låntagare får sina kreditrelationersamt att avbrutna och de kostnader
förknippadeär med detta. hellerInte beaktar insättarensom risken för

beteendet skapar osäkerhetatt hos andra då går till sinapersoner som
banker och Detsammatar gäller aktörernaut kapitalmark-pengarna.
naden, och vill Ävensäkra sitt lån till banken.som egetvar en om
banken insolvent, kanär det bättre för bankens finansiärervara som
kollektiv banken drivs vidare iatt rekonstruktionslösning.väntan en
En sådan lösning kommer emellertid inte vidare till ståndutan på privat
initiativ, eftersom enskild långivare till banken kan få tillbaks helaen
sitt lån det krävs tillbaks med gång.om en

62Externa effekter kan såväl positiva negativa. Båda kanvara typersom utgöra
motiv till reglering. Vid positiva effekter syftetexterna medär regleringen ofta

stimulera produktionen,att såsom exempelvis kulturområdet. Vid negativa
effekter syftet däremotexterna begränsaär de företeelseratt upphovsom ger

till effekterna. När det gäller systemstabiliteten det negativaär extemaliteter
främst i form spridningsefffekter står i fokus. Det dessaav kom-ärsom som
mittén åsyftar med effekter.termen externa
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hazardMoral5.7.3

insättnings-kanavsnitten,föregåndei dediskussionenframgårSom av
be-of Resort""Lender LastfunktionRiksbankensgarantin och som

beteen-finansiärernaseffekterminskamedeltraktas externaatt avsom
in-följdtillbank fallerarriskenminskas attdessade. attGenom aven

banken påfinansieringsintillbakadrarlångivareandraellersättare av
medeldessamarknadsekonominiingreppgrunder.felaktiga De som

garanti-dessafinnsproblemfria. Riskenheltinte attemellertidärutgör
förochledningbankenshos ägare ettbeteendetpåverkari sin turer

negativtsamhällsekonomin sätt.
samhällsekonomisktskall väljaochledningbankens ägareFör att en

uppstårkostnaderbeakta alladesoliditet, måsteoptimal grad somav
förlusterkostnaderfinansiärernasgällerdetfallerar. Närbankenom

högreprissättningen;normaltdessabeaktasvid konkurs engenom
dvs.låntagaren,varförupplåningskostnadertill ökadelederkonkursrisk
gäl-detkonkursrisken. Närförsöka begränsaanledningbanken, har att

möjlighetdessutomfinansiärernahar attinterbanklånochinlåningler
Efter-blir förriskentyckerdefinansiering stor.sintillbaka attdra om

bankensfinansiering, hardennaöverlevakanintebanken utansom
likviditetsstödinsättningsgaranti ochvärldiledning och utanägare en

bliskallbankenförsiganledningallRiksbanken attfrån att avoroa
soliditet,gradvälja högskäldärförochfinansieringmed sin att aven

återkallande lån,och utgörprissättningmekanismer,tvåDessa av
banken intetilldvs.banken,disciplinera attattmarknadens sätt att se

ef-ochinformationsproblemgrund externarisk. Påmycketförtar av
dennaredogörelsenframgåremellertid,fungerarfekter ovan,avsom

möjlig-har småtypiske insättarenbristfälligt. Denmarknadsdisciplin
därmed likaoch kanbankrörelsen gärna uti tariskenbedömaheter att

faktisktdetför detskäl närfinns någotintedetsina när sompengar
solidÄven kredit tillnekakanmarknadsaktöreranledning.finns en

förhindramedelLLR-funktionen attochinsättningsgarantin är attbank.
marknadsdiscip-innebär deSamtidigtfall.bringas attbanksoliden

ledningbankensförfinns riskvarför detblir attlinen allmänt svagare,
benämnasbrukarvilketrisker,tillutnyttjar detta störreoch att taägare

hazard.moralrisk fördet finnsatt
anledningsåinte har attinsättamainsättningsgarantin storgör att

bankenuppenbartdetutveckling, attärbankens ävenbry sig omom
intevarierarSamtidigtverksamhet.riskfylldmycketsig åt pre-ägnar
i risken.variationernamedi taktinsättningsgarantisystemetmien till

finansiellahartill bankledningenochkan pro-Detta ägarna somenge
ökaproblemensig attchansenökablem incitament taatt genomatt ur

frånfå lånkanbankenmedräknarvidaredeportföljen. Om attrisken i
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Riksbanken den får problem låna kapitalmarknaden, kanatt detom
leda till moral hazard bankens ledning ochatt ägare störretargenom
risker, antingen medvetet eller inte tillräckligt utvärderaattgenom noga
riskerna, vad de skulle de fulltän beaktadegöra kostnadernautom av
risktagandet. Detta problem för bankerär störst så de-är stora attsom

fallissemang hotar systemstabiliteten, eftersom dessa kan rela-ras vara
tivt säkra få likviditetsstöd från Riksbanken.att

Osäkerhet vad kommar hända bank får finansiellaattom som om en
problem påverkar beteendet hos bankernas och ledning. bästaägare I
fall innebär det de vill helt säkra inte hamnaatt i dennaattvara
osäkra situation och därför blir försiktiga. fallI räknar deextra värsta
med avsaknaden reglering denna situation innebäratt att statenav av
kommer ha förhandlingsposition och kommeratt räddaatten svag
banken den får finansiella problem. sådanEn uppfattning medförom

bankens inte har tillräckliga skälägare försiktiga.att Beteendetatt vara
hos bankens ledning beror på den den kan sitta kvartror attom om
banken genomgår någon form rekonstruktion och hur mycket denav
har förlora på behöva avgå.att att

Hanteringen institut med finansiella problem har således betydel-av
för beteendet hos och ledning under normala omständigheter.ägarese

Om rekonstruktion bank normalt innebär ledningensett atten av en
måste avgå och aktieägarna måste lämna i från sig sina aktier, torde
riskbenägenheten hos bägge dessa minska. Det därför önsk-ärgrupper

med formellt innebärvärt bank kan rekonstruerasett system attsom en
de gamla subventioneras eller den gamlautan att ägarna ledningenatt

sitter kvar. Kommittén återkomma till denna fråga i slutbetän-attavser
kandet

Slutsatser5.7.4

banksEn motståndskraft störningar beror både dess ekonomiskamot
och risken i rörelsen. effekter,Externa informationsproblemreserver

och moral hazard innebär det finns risk för banken väljer foratt att en
låg grad soliditet. Det skall påpekas för väl konsoliderad bankattav en
med kompetent ledning skillnaden mellan den samhällsekonomisktär
optimala nivån på bankens soliditet och bankens val soliditeteget av
troligtvis marginell. dessa fallI reglering i princip inte nödvändig.är
Om bankens lönsamhet minskar, ökar emellertid skillnaden i ochsyn
då det viktigt med reglering och tillsyn.är Idealt utformad skall inte

63 sådanEn bank brukar engelska too big fail.sägas tovara
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detlängeverksamhet såbankensförhindernågotregleringen utgöra
och banken.samhälletmellanskillnad ifinnsinte någon syn

varjeiverksamhetendetaljoch ikan gåinteEftersom styrastaten
banker-påverkamedel sökagenerellamedställetibank, måste staten

hotarriskerochmöjligheter motivderassoliditet att tasamt somnas
skapakanregleringen ettmedMålet sägas attsoliditet.deras vara

till följdbådestörningar,motståndskraftigtbanksystem motär avsom
makroeko-ekonomin,övrigaoch i denbankerenskilda t.ex.problem i

obalanser.nomiska

styrmedelLämpliga5.8

stabilitetfinansiellaför det systemetsrollStatens garant ger argu-som
reglerbl.a. finnasmåstetillsyn.och Detregleringbådefor somment
tolkaskanbankmarknaden. Detilltillträdeförvillkoren somanger
LLR-stöd.°ifråga förkunna kommaskallinstitutförkrav att ettstatens
Regelverketunder tillsyn.stårinstitutetkankravenEtt sägas attvaraav

såpåoch tillsynenRegelverket utgörundersöka.börtillsynenvadvisar
förutsättningar.varandrassätt

förmedelantalkan atti dessautgångspunkt ettMed resonemang
Förebyg-identifieras.önskvärtpåbeteenden sättbankernaspåverka

verk-banksigenomlysbarhetenökasyfta tillåtgärder börgande att en
förmotståndskraftoch öka dessriskexponeringdessbegränsasamhet,

intenedanGenomgångeninträffar. ärhändelserfalldet ogynnsamma
kanmedelexempel påtillendastsyftaruttömmande, att somutan ge

agerande.bankenspåverkaföranvändas att
vilkarörelseregler,åtgärder hörförebyggande t.ex.kategorinTill

fårverksamhet devilkenochfårbankerplaceringar göravilkaanger
totalabanksbegränsainriktas påRörelsereglerna börmed. attsyssla en

ekonomis-dessbedömamöjlighetenförbättraochrisktagande attatt
detjustfastaplaceringsreglernaväsentligt tarställning. Detka är att

place-enskildautfalletinteallmänhetirisktagandet. Dettotala är av
resultatet. Detsamladedetöverlevnadbanksringar utanavgör ensom
därportföljtänkande,präglas nettoexpo-börreglernabetyder ettatt av

irisker stårolika centrum.neringar typergentemot av

detsystemrisker, kanförEftersom bankerbaradet inte är utsatta varaär som
skullevilket dåinstitut,till andraLLR-stödtillåta även typermotiverat avatt

företagfinansiellaalladag kaninstitut. ldessaregleringskäl förutgöra ett av
LLR-stöd,föri frågatillsyn kommaFinansinspektionensunderstår mensom

under tillsyn.ståringa intesom
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Ett besläktat styrmedel kapitaltäckningsregler,är vilka reglerar
storleken på banks kapitalbas. Kapitalbasen påverkar, för det första,en

banks motståndskraft störningar, eftersom detmot kapitaleten egna
fungerar buffert banken dåligt resultat.gör Juett kapi-som störreom
talbas i förhållande till given rörelse, desto mindre risk för in-en att

eller andrasättare fordringsägare skall drabbas förluster. För detav
andra kan kapitalbasen påverka bankens benägenhet medvetetatt ta
risker. Ju kapitalinsats, destostörre riskerar förloraägarna attmer om
banken går dåligt.

För kapitaltäckningsregler skallatt påverka bankens agerande på
önskvärt krävs två saker.sätt det förstaFör måste kraven på kapitalba-

storlek fortlöpande till risken och omfattningen på rörel-sens anpassas
Det inte den initialaär kapitalinsatsen betydelse forsen. ärsom av

bankens motståndskraft, dess aktuella storlek. Tillsynsmyndighe-utan
måste kunna upptäcka kapitaletten på urholkas, eftersomär väg attom

problem med moral hazard blir speciellt allvarliga i situation dären en
bank befinner sig på fallrepet. bankEn befinner sig i problema-som en
tisk finansiell situation kan ha motiv risker, eftersomatt ta stora even-
tuella vinster kan rädda den krisen medan ökade förluster får bärasur

fordringsägarna slutresultatet blir konkurs.av om
Eftersom den låga genomlysbarhet präglar traditionella bankersom

viktig faktor bakomutgör risken för instabilitet, bör möjlighetenen att
bedöma bankens ställning, både för tillsynsmyndigheten och andra,
påverka reglerna. Det kan betyda banker förbjudst.ex. hålla vissaatt att
särskilt svårvärderade tillgångar eller sig svårövervakadägnaatt
verksamhet. Vidare finns det skäl ställa specifika krav på bankersatt
redovisning. Syftet bör underlätta för tillsynsmyndigheteratt ochvara
utomstående bedöma banks ekonomiskaatt ställning. hänsynDessaen
kan också tänkas påverka kraven på bankers organisation, eftersom en
komplicerad organisationsstruktur kan det svårtgöra överblickaatt
verksamheten och bedöma bankens finansiella ställning.

Regelverket och tillsynen varken kan eller bör ha ambition iattsom
alla lägen förhindra enskilda banker får allvarliga ekonomiskaatt pro-
blem och måste avvecklas. Ett sådant mål omöjligt uppnå efter-attvore

inget regel- och tillsynssystem i praktiken kan bankersom garantera att
aldrig kommer på obestånd. Det dessutom olämpligt eftersom be-vore
fintliga företag och strukturer skulle konserveras, vilket skulle skapa ett
ineffektivt och, sikt,på föråldrat finansiellt system.

Följaktligen bör effektivt regelverk också omfattaett försystem
ordnad avveckling banker. Idealiskt skall tillsynen fungera så välav att

bank kan avvecklas bankens finansiärer drabbasutan förluster.atten av
Det dock inte ovanligtär hålen i banks balansräkningatt växeren
snabbt problemen börjat uppdagasnär och tillgångarna granskas när-
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inte hinnertillsynsmyndighetendärförfinnsRisken att reageramare.
anled-såledesfinnsinsolvent. Detoch bankenförförrän det ärär sent

bankinnebärkrishanteringssystemsöka skapa attning ettatt ensom
störningminimaloch medsystemrisker uppståravvecklaskan attutan

kapitalförsörjningen.ochbetalningsförmedlingenav
nedläggningÄven avveckling ochhanteramedel förbeträffande att

bör detdet förstagrundelement Förkan någraordnat sättett anges.
förfaran-beskriverreglerauktorisation finnasförbland villkoren som

till farhå-Med hänsynvillkoren.uppfyllerlängrebank intedet när en
deturholkas börkapitalbasbankensskall ökarisktagandet närattgorna

nedläggning,åtgärder,framtvingaförmöjligt t.ex.attstaten sam-vara
gamlaellerfrånkapitaltillskottellerinstitutmanslagning med annat nya

formelltellerkapitaltäckningskravenunderskriderbankeninnanägare,
ställningbanksvärdera gör attSvårigheternakonkursmässig. attär en

Eftersomsäkerhetsmarginal.obetydligickebehövaskandet här en
verksamhet, börprivat företagsidrastiskt ingreppdetta ettär avett

krisföretagsådanahandläggningenförreglernarättssäkerhetsskäl av
överklagande.med reglerkompletterasangivna ochklart omvara

regleringvidAvvägningar5.8.1

Banker måsteskallregleringenlångtgåendehurviktig frågaEn är vara.
samhällsekono-iuppgifterderasdetrisker;kontrollerade ärta aven

och intestabiltrestriktioner kanmedmin. snävaEtt gesystem vara
synligatill någraintedärmedoch stats-fallissemangtill någraupphov

dettatillsynsperspektiv kanreglerings- ochkostnader. Ifinansiella ett
Å sådantkanandra sidanordning. systerngod ettframstå som en

effektivitet ochbristandekonkurrenslågpräglas samtkomma att av
samhällsekono-ingår i denkostnaderförnyelseförmåga. Detta är som

därför riskerarochlättainte attmätakalkylen,miska är attsommen
ochinstabiltvaritperiod dåefterminstinte systemetunderskattas, en

de inteväsentligtdockkostnadskrävande. Det attärsystemskyddet
glöms bort.

institutionsbunden,regleringen inte utanviktigt ärocksåDet attär
fram-förhindraronödigtvislagstiftaren intesåinriktad,funktionellt att
instit-finansiellaochfinansiella tjänster typerväxten avnyanyaav

utioner.
tillhandahållaskunnabetalningsförmedlingskulleExempelvis av

kallaslagstiftningsvenskivadmotsvarandefonder,ömsesidiga som
finansi-barafond harömsesidigvärdepappersfonder. En typ aven

fungerardärmedvilkafonden, egetiandelareringsinstrument, som
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kapital. Det betyder fonden inte kan vanlig inlåning, definie-att ta emot
nominellt bestämda avistafordringar.rat som

Genom erbjuda andelsägarna lösa fondandelar viaatt gi-att t.ex.
reringar, checkar och betalkort kan sådan fond erbjuda i principen

betal- och likviditetstjänster bank. Skillnaden ligger isamma attsom en
fondandelarnas värde varierar allteftersom värdet fondenspå tillgångar
förändras, välja säkra värdepapper med kort löptid,att t.ex.men genom
kortfristiga räntebärande kan fonden begränsa dessa varia-statspapper,
tioner. På så kan kunden kontrollera storleken sina likvidasätt till-
gångar lika exakt konventionellt inlåningskonto.nästan Fon-ettsom
der denna finns bl.a. i där deUSA, går under beteckningentypav
"money market mutual funds" MMMFs.

Genom placera i med kort löptid kan fonden klara sinatt statspapper
likviditetshantering inblandning andra aktörer. ekonomiskaDeutan av
kopplingarna till andra finansiella företag därför begränsade till demär

uppstår via priserna på värdepappersmarknaden. Risken för för-som
väntningsstyrda dessutom mycket liten i ömsesidiga fonder.äruttag
Eftersom de endast placerar i marknadsnoterade värdepapper detär
möjligt marknadsvärdera andelarna dagligen och eventuella förlusteratt
överförs omedelbart till insättarna/andelsägarna andelarnasattgenom
värde sjunker. insättarnaEndast befarar den marknad där till-attom
gångarna handlas skall drabbas störningar, så likviditeten i ochattav
värdet på fondens tillgångar skall minska, finns det risk för självupp-
fyllande förlopp, där utförsäljning värdepapper utlöser kursfall, vilkaav
utlöser utförsäljningar Sådana händelser torde i första handnya osv.
uppstå i samband med allvarliga allmänekonomiska störningar och tor-
de, till skillnad från förtroendekriser för traditionella banker, inte utlö-

problem för enskilt institut. I så måtto kan betalningstjänsterettsas av
förmedlade via ömsesidiga fonder minska risken för kriser i betal-
ningsväsendet.

Begränsningen till marknadsnoterade betyder ömsesi-attpapper en
dig fond inte kan erbjuda kredittjänster, dvs. de kan inte bankerersätta

förmedlare kredit till hushåll och mindre företag. harDessasom av
vanligen inte tillgång till värdepappersmarknader, eftersom dels deras
upplåningsbehov för litet för det skall motiverat betalaär deatt attvara
fasta kostnader noteringar värdepappersmarknad medför,som en
dels deras betalningsförmåga inte allmänt känd.är är

Även institut likvid inlåning kan skapaett tar emot nästansom
hundraprocentigt skydd soliditetsproblem endast placeramot attgenom

65 Huruvida betalningstjänster via ömsesidiga fonder från kundernassett
unkt intressant alternativ till traditionell kontoinlåninär ett ärsYnP g en annan

fråga, kommittén inte har anledning gå in på i detta sammanhang.attsom
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buffertkapi-mindreMed hjälpsäkra värdepapper.likvida ochi ettav
i pla-inlåning. Riskenfixeradnominellttraditionell,erbjudadettal kan

ändå drabbasinstitutet ärskullelåg och uttagstoraceringarna är av
kapitalförluster. Avnämnvärdaförrisksäljalättatillgångarna utanatt

institutetkontrolleraräckerenkel. Dettillsynen attskäl attärsamma
nämnvärdsåledeskanStatenangivna tillgångar.endast innehar utan

rik-institut har ingeninlåningen. Dennaförsäkraförlustrisk för typ av
medel ska-diskuteratsharverkligheten,motsvarighet i atttig sommen
beteckningenibland undergårLösningenbankväsende.stabilareettpa

bank".°°smalbank "narrow
princi-ändåytterligheter. Deavseendenvissa ärexempel iDessa är

praktiskt, intressanta.ocksåkanskeSverigeisikt ävenpiellt, och
produktions-dessinbyggt istabilitetsproblembankens ärvisarDe att

erbjuder.banken Detde tjänsterkombinationenteknik, dvs. somav
skulletidunder så långframgångsriktteknikdenna använtsfaktum att

alternativaöverlägsennackdelardessaden ärtolkaskunna trotsattsom
därföreffektivbankenuttrycktenkelt ärslutsatsenlösningar. Den att-
andramångahärövertygandemindredock änfinnsden äratt -

särskil-förföremålvaritså längebankmarknadeneftersommarknader,
skyddat bankernaavseendeni olikasidafrånåtgärderda statens som

iintelagstiftningenönskvärt onö-därförDetkonkurrens. attmot vore
uppstår.institutionerförhindrardan att typer avnya

ka-långtgåendemycketmöjligtprincipiskulle attDet genomvara
lösningarframtvingarörelsereglerochplacerings-pitaltäcknings-, av

medochönskvärt. Iemellertid knappast attbeskrivna Det ärtyp.ovan
betalningsför-stabilaerhållskrediterförhindrasinstituten att merge

läng-inteeftersom detpris,orimligt högttroligtvis tillmedlare, ettmen
till kre-direktinlåningssparandeförmedlatraditionelltgår sättattre

ifinansielladetsjälvklartdet inte systemetVidareditmarknaden. attär
möjlighetenbeaktanödvändigtfall detstabilt. I attblir ärvartstort mer

alltjämtdetkreditmarknaden, därtillflyttasendastinstabilitetenatt
regleringlångtgåendesvårvärderade företag. Enfinnaskommer somatt
ökade kostna-tillsåledes ledakankontraktsfriheteninskränkerkraftigt

samhället.der för

inlåning ochoförsäkradfå°° bankentänkssmalbanksmodeller ta emotvissaI
värdepapperdeförutsättningrestriktioner. En ärmedel attanvända dessa utan

ford-insättamassäkerhet förinlåningförsäkradför pantsättsköps somsom
1993,Förlag,dom, SNSbehövsBanker,ringar. K.-H. Pettersson,Se som

smalbanksmodellen.påolika varianterbehandlar
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5.8.2 Tillsyn

För krav på banker skall meningsfullaatt måste underlåtenhetvara att
kraven leda tillmöta sanktioner banken. Staten måste såledesmot utöva

tillsyn bankerna följeröver regelverket för kunnaatt ingripa denatt mot
bank bryter de uppställda kraven.motsom

Eftersom inte kan granska varje beslutstaten fattas bank,som av en
måste för ingripanden ha preventivsystemet effekt. Således måsteen
vissa ingripanden upplevas bestraffning. Från rättssäkerhets-som en
synpunkt det viktigt bankernaär vilken form ingripandenatt vet ettav
visst från reglerna kan leda till, dvs.avsteg med ingripandensystemet
måste förutsebart och kompletteras med regler överklagande.vara om

Som redan påpekats bör regelsystemet utformat så detattvara om
inte föreligger någon skillnad i mellan samhället och banken skallsyn
bankens ledning och självmant vilja följaägare regelverket. Om regel-
verket utformat, kommer bankensär rätt vilja följa regelverket i högatt
grad bero på hur lönsam banken För kunna ingripa iär. tid bör där-att
för tillsynsmyndigheten följa lönsamheten i instituten.även

Verkningsfulla sanktioner bank bryter gällandemot moten som
regler medför i regel bankerna har incitament följa regelverket.att Iatt
vissa fall kan dock hot kraftfulla sanktioner medföra oönskat bete-om
ende från bankens ledning och Exempelvis kan dettaägare. inträffa om

från kapitaltäckningsreglerna medförett avsteg oktrojen återkallas.att
Inför hotet oktrojen kan komma återkallas, kanatt till ochatt ägarnaom
ledningen bank, befinner sig i sådan finansiell situationav en som en

den bryter eller kommer brytaatt kaptaltäckningsreglernamot att mot
inget sker, försöka sig situationen med chansartade åtgärdertaom ur

till för bankens borgenärer.är Om chansningen lyckas kansom men
banken undvika bryta kapitaltäckningsreglerna.att Om chansning-mot

misslyckas ökar visserligen förlusterna, det drabbar inte ledningen men
och Kapitaltäckningskravägare. innebär således den moralatt typ av
hazard-problem normalt förknippas med företag kon-är närasom som
kurs kan uppstå tidigare stadium.ett

Denna moral hazard-problem innebär dettyp viktigtärattav extra
kan kontrollera risktagandet i institutatt staten befinner sig ellersom

på situationär därväg det finns risk för det kommermot, brytaatten
kapitalkraven. Frågan hur det praktisktmot skallär till i läge därett

sanktionerna har förlorat sin preventiva verkan. En banks riskexpone-
ring kan ändras mycket snabbt. kan därförDet finnas skäl för staten att
ingripa i verksamheten hos bank bedöms befinna sig i situa-en som en
tion där ledning och har incitamentägare risker. Detta måsteatt ta stora
betraktas mycket långtgående åtgärd, eftersom det skullesom en vara
frågan ingrepp i privat företags verksamhet. Med tankeettom sys-



och systemskydd det finansiella 253Systemrisker1998: 60 iSOU l systemet

nödvändigt. rättssäkerhetenFörtemriskerna det ändockkan attvara
befogenheterframgå direkt i lag vilkadetskall kunna tillgodoses måste

situation.har i vissstaten en
skall sinapå vilketkomplicerad frågaEn sätt utövaär statenannan

försäkringsbolag har i dag Finansinspek-gällerbefogenheter. Då det
finansi-ingripa i bolag medlångtgående befogenhetertionen ganska att

kantillsynsmyndigheten dessa befogenheterella problem. Att varage
denna myndighet tordeinformationsvinst, dåförknippat med varaen

Å Finansin-sidan innebär detsituation. andrai institutetsväl insatt att
dels ledandeövriga institut;får dubbla rollerspektionen gentemot som

tillsynsmyndighet. uppstårFrågankonkurrent, dels somenorgan av
tillsynsmyndigheten dennatillsynskallockså näröverutövavem som

finansiellaHanteringen institut medi bank.verksamhetenleder aven
behandla ikommitténkomplicerad frågaproblem attär avsersomen

slutbetänkandet.
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Inledningl

betal-förmedlahuvuduppgifterfinansielladet ärEn attsystemetsav
finansielladel detekonomin.i Denmellan olika aktörerningar sys-av

betalningsväsendetfunktion brukar benämnassköter dennatemet som
betalningsväsendeeffektivt och stabiltbetalningssystemet. Etteller

finansielladetskyddsintressena påde centralabrukar ettsom avanges
hållaviktigt förbetalningsväsendefungerandeområdet. väl är attEtt

samhällsekonominsföroch därmedtransaktionervidkostnadernanere
kan alltsåtidigareterminologi introduceratsMed denutveckling. som

högt.helhetbetalningsväsendetförskyddsvärdet sägas varasom
betalningsväsendet.accepterad definitionallmäntingenfinnsDet av

olika betal-uppdelat i fleraemellertidbrukarBetalningsväsendet anses
oberoende förmedlaremindreellervilka fungerarsystem, avsom mer

olikapostgirot ochbankgirot,betalsystemExempelbetalningar. är
vilkenindelas efterkan i sinBetalsystemenkontokortssystem. tur om-

skyddsvärde be-betalsystemsenskiltinriktning de har. Ettfattning och
förbetydelseandra ord på vilkenmedfaktorer, ellertvåpå dessaror

beskrivs kort-strukturBetalningsväsendetshar.samhällsekonomin det
avsnittfattat i 6.2.

be-förmedla betalningarprimitivaallehandaTeoretiskt kan sätt att
budfir-itorde verksamhetenexempelTillbetalsystem.tecknas ensom
beteck-kunnaförmedling kontantermedsysslarenbartdär avmanma

nöd-det dock i detPraktisktbetalsystem. närmasteärsettettnas som
slagskombineras med någotbetalningarförmedlingvändigt att av
inne-transaktioner, vilketframtidaföravseddamedel,mottagande av

fallerar.skulle hotaskapitalvärdendet finns systemetbär att omsom
betalningsuppdragetfullgörbetalningsförmedlarenUndantaget är när

efterhand.kunden ifakturerarmedel ochmed egna
tillsystemriskerkapitel uppstårutförligt ibehandlasSom mer

sakensligger imedel. Detbetalningsförmedlarenföljd emottarattav
användasde skalllättflyktiga eftersommedlende ärmottagnaattnatur

möjligtpraktisktord intemed andrabetalningar. Det attför löpande är
inne-uppsägningstid. Dettalängreformnågonbinda medlen avgenom
betal-uppstårmisstrouttagsanstormning,finns för motriskbär att om

1998:16018-6265SOU9
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ningsförmedlarens förmåga fullfölja gjorda åtaganden. skallDetatt
observeras det inte har betydelse vilken formnågon skulder detatt av

fråga så länge de uppsägbara med kort varsel. alltså inteDetär är ärom
nödvändigt med någon koppling till det traditionella inlåningsbegrep-
pet.

Risken för uttagsanstormning och därmed skyddsbehovet beror i
hög grad hur medlen placeras.på Den något opraktiska lösningen att
betalningsförmedlaren förvarar kontanter motsvarande värdet sinaav
skulder innebär liten riskendast och uttagsanstormning ändåen om en
skulle uppstå det bara för förmedlaren betala Störstaär att ut pengarna.
risken imedlen har placerats svårvärderade och illikvida till-är när
gångar vissa krediter. dessasåsom Utöver två exempel kan naturligtvis
tänkas i oändligt placeringsmöjligheter.det antalnärmasteett

Systemrisker också grund ekonomiskauppstår på kopplingarav
mellan betalningsförmedlare.

avsnitt utreds motiven för reglera betalningsformedlare frånI 6.3 att
systemskyddssynpunkt. slutsats endast verksamhet inbe-En är att som
griper både betalningsförmedling och mottagande medel ärav som
uppsägbara med kort varsel bör regleras under åberopande hänsynav
till betalningsväsendets funktionsförmåga. Frågan vilka medel som
skall uppsägbara med kort varsel behandlas i avsnitt 6.5.närmareanses
Vidare finns ringadet under vilken omfattninggräns görsystemetsen

skyddsvärdet inte föranleder reglering. Huruvida motiveratdet äratt
med inriktning, till vilkareglering beror också det ärt.ex.systemets
riktat. Betalsystem kan indelas i generella och selektiva efter kretsen av
användare. Endast för generella betalsystem motiverar skyddsvärdet
reglering.

redovisas i inledningen till betänkandet, kommitténSom attanser
näringsrättsligadet angeläget motiven bakom den lagstiftningenär att

på det finansiella renodlas. finansiella företagen börområdet De bara
finns särskilda härför.särbehandlas i den mån det skäl Från konsu-

mentsynpunkt i många avseenden betalnings- och likviditetstjänsterär
inte komplicerade icke-finansiella tjänster.många lnämnvärt änmer

viktigt avseende skiljer sig emellertid dessa tjänster från tjänster iett
övrigt. kunden skall kunna tillgodogöra sig tjänsten måste hanFör att
ikläda sig finansiär och kan därmed tvingas riskerrollen att taav som
han inte önskar eller kan förutsättas bära. Således önskar kunden att
den betalningsförmedlare sig skall stabilhan vänder till ochsom vara
kunna fullfölja gjorda åtaganden.

Motiv för reglering betalningsförmedlare från konsumentskydds-av
synpunkt behandlas i avsnitt konstateras centralt konsu-6.4. Där att ett
mentskyddsintresse betalningsfönnedlare solida och full-kanär äratt

ingångna Således sammanfaller konsumentskyddsintressetavtal.göra
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betalningsförmedlarenmed systemskyddsintresset i den mån är väsent-
lig betalningsväsendets funktionsfönnåga. avsnitt konstaterarför I 6.3
kommittén inte alla betalsystem behöver regleras systemskydds-att ur

starktsynpunkt. Frågan då konsumentskyddsintresset såär är attom
medel skall regleras denalla betalningsformedlare tar emot av an-som

bedömningen det viktigt det finnsledningen. Kommittén ärgör att att
sig till, det kan överlämnas till densolida institut vända attatt men en-

betalningsförmedlare reglerade respekti-skilde välja mellan äratt som
första kan det metoden skyd-inte reglerade. detFörär noteras att attve

dåliga affärer skilja vissda medborgarna från göra att utatt engenom
fordringar begränsningar.och vissa klasser har Detföretagtyp avav

for konsumentskyddet dras, ford-finns alltid, och hur ängränsenvar
aktörer, vilka oinformerade aktörer kanringar utgivna oregleradeav

förhindrasjälvklart verkningsfulltköpa. därför inteDet är att personer
till i bor-aktier, ställa optioner, låna eller gåkan köpa ut ut pengarsom

från risker i samband med place-för släkt och vänner att tam.m.gen
kontofordringar.ringar i form av

betalningsför-i avsnitt 6.3 och 6.4Slutsatsen från analysen är att
betalningar via generella betalsystemmedlare förmedlar samt tarsom

varsel bör regleras meduppsägningsbara med kortmedel äremot som
betalningsväsendets funktion, ocksåsyftetdet främsta att trygga men
konsumentskyddsintresse. dag bedrivsför tillgodose centralt Iettatt

naturligtframstår därfördenna verksamhet bankerna. Det attsomav
bankrörelsedefmition.underlag för Denlåta dessa kriterier utgöra en ny

regleringen i avsnittavgränsningen 6.5.närmare presenterasav
inlåningbankrörelsedefmtion innebärKommitténs förslag till attny

bankrörelsedefmitionen. Anledningendelkonto inte ärutgör en av
inteinlåning begrepplagtekniska defmtionenden är snävtettatt somav

emellertidomrâdet. inlåning hardet skyddsvärdatäcker hela Begreppet
gällande svensk och ibetydelse både i EG-rätten. Icentral rätt av-en

bankernas och skyldighetkommittén ställning tillsnitt 6.6 ensamrätttar
motiveratKommittén finner det inteinlåning på konto. ärattemotatt ta

Inlåningsverksamhettill inlåning.behålla bankernas ärensamrättatt
den kombineras medverksamhet i sig själv.inte skyddsvärd Det är när

viss betalningsförmedling, detskyddsvärd verksamhet, såsom somen
Inlån-rörelse vari inlåningen ingår.finns reglera denintresse attav

Vissa former in-i praktiken redan luckratsingsmonopolet har upp. av
har i gällandelåning, de kundmedel ICA Kort AB tar emot,t.ex. som

från området omfattaslagstiftning definierats bort ensamrätten.avsom
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Kommittén också bankers skyldighet inlåningatt att ta emotanser
skall avskaffas.°7 praktiska betydelsenDen sådan skyldighet kanav en
ifrågasättas. Eftersom räntesättningen fri, har bank alltid möjlig-är en
het prissätta sig marknaden. redogörsSom för i kapitelatt närmareur
skall emellertid inte banker, tillhandahåller kontoformersom som om-
fattas insättningsgarantin, sakliga skäl kunna neka någonutan attav

sådant konto.öppna ett

6.2 Betalningsväsendets struktur

Såsom påpekades inledningsvis, finns ingen allmänt vedertagen defini-
tion betalningsväsendet. Med allmänt hållen beskrivning kan sä-av en

betalningsväsendet samhällets samlade infrastruktur föräratt attgas
utföra betalningar. Under beskrivningen faller sedelutgivning,t.ex.
kontokortssystem, girosystem och anvisningssystem.

Betalningsväsendet brukar uppdelat i flera olika betalsystem,anses
vilka kan eller mindre, självständiga delar dennasägas utgöra, mer av
infrastruktur. inledningsvisSom sades bankgirot, postgirot och olikaär
kontokortssystem exempel betalsystem.på något lösliga termi-Denna
nologi kommer användas tills vidare. finns inte anledningDet påatt att
det här stadiet söka precis definitionnågon begreppen.mer av

Innebörden ordet betalning i allmänt språkbruk torde stå ganskaav
klart för de flesta. Strikt juridiskt kan betalningsägas är rätts-att en en
handling fordringsförhållandeinnebär upphör helt eller del-att ettsom
vis borgenären får det gäldenären åtagit sigatt att prestera.genom som

Betalningsmedlet, det gäldenären åtagit sig kanatt prestera,som va-
riera beroende på innehållet i det avtal upphov till fordringen.som gav
Överlägset vanligast torde skyldigheten ibestår iatt att presteravara
kronor.

betalningsinstrument betecknarTermen det begagnas för att ut-som
föra betalningen. fall betalningsmedletde då kronor de fö-I är är mest
rekommande betalningsinstrumenten dels sedlar och kontanter,mynt
dels s.k. bokbetalningar, dvs. tillskapande och utsläckande ford-av
ringsrätter. betalning sker med kontanterNär överlämnas betalnings-
medlet oftast från hand till hand. Vid bokbetalningar handhas betal-
ningen regelmässigt i olika former betalsystem.av

begrepp central betydelse, betalningsförmedling.Ett är ärsom av
Betalningsförmedling förutsätter minst utomstående, betal-att utomen

°7 följer det kommitténs förslagDäremot till bankrörelsedeñnition företagattav
väljer bedriva bankrörelse måste någon form medelatt ta emot ärsom av som

uppsägningsbara med kort varsel.
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betalningstransaktionen.inblandad ibetalningsmottagaren,och äraren
köpkraft från betalarenöverförabetalningsförmedlarenDet ärgör att

innebar dettaursprungliga formsinItill betalningsmottagaren. attmest
allgår isedlar och Numeratransporteradeförmedlaren stort settmynt.

checkarinformation, viaöverförapåbetalningsförmedling t.ex.ut att
ochfordringsrätter uppstårmedfördatakommunikation, vilkeneller att

utsläcks.
iutför de väsentliga tjänsternabetalningsförmedlarnaDet är som

beroende be-funktionsförmågaoch betalsystemets ärbetalsystemet av
beroendesårbaraolikaOlika betalsystemtalningsförmedlarna. är

och vilka kopp-betalningsförrnedlareaktivaeller flerafinnsdet enom
iförmedlaredet bara finnsmellan dem. Omdet finns syste-lingar en

kan full-inte längreförmedlarenfungeraupphör systemet attmet, om
kan kanskeförmedlare,finns mångadetåtaganden. Omfölja sina en

nämnvärda effekter påfårdetverksamhetenmedupphöra utan att sys-
innebärmellan förmedlarnakopplingarfinnsdet attOmtemet. som

till flera så kanlederfallissemangproblemen sprids så systemetatt ett
förmedlare.med baralika sårbart ett ensomvara

betalsystem,olikamellanåtskillnadTraditionellt typertregörs av
EFTPOS-system. Checksys-ochgirosystemchecksystem,nämligen

tillvänder sigbetalningsmottagarendetkaraktäriseras äratttem somav
och sittdebiteratbetalarens kontofåbegäran egetmedbank attenen

anvisning,skriftligBetalningsinstrumentetkrediterat. ärkonto van-en
girosystemUtmärkande forbetalaren. ärutfärdad attcheck,ligen aven

få betal-begäranbank medsig tillvänder attdet betalarenär enensom
EFTPOS-debiterat.sitt Ikrediterat ochkontoningsmottagarens eget

elek-ögonblickligenprincipbetalningarna igenomförssystem genom
samtidigt. Ut-kreditering skerochdebiteringdvs.signaler,troniska

skiljelinjentraditionelladenmedförttid harvecklingen under attsenare
skiljelinjeharalltmeroch girosystemencheck-mellan ersatts av en

huvudsak-helt ellerpappersbaserade respektivehuvudsakligenmellan
elektroniskaligen system.

ochselektivahjälp begreppenmedbetalsystemenindelasIbland av
vil-användare,uppdelning kretsenfor dennaGrunden ärgenerella. av

ochstorlekennämligen sammansätt-dimensioner,iindelas tvåken kan
betalningsmottagare.ochbetalaremöjliganingen gruppernaav

mottagarsidaninrättat påkanbetalsystemselektivt sägasEtt vara
betalningsmottagare. Kretsenfåtalendast tillbetalningarför ett av

den imåhända utsträckas något ärkanbetalningsmottagaremöjliga om
kon-tillhördebegränsad,avseendenågot attt.ex.annat sammagenom

bensinbran-dagligvaruhandelns ochExempelliknande.eller ärcern

°8 point of sale.thetransferElectronic funds at
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schens kontokortssystem. Det svårare tänka sig betalsystemär att ett
begränsat endast betalarsidan.på Möjligen skulle formnågonärsom av

bidragsgivare eller kommun kunna tänkasstat betal-upprätta ett eget
system.

generelltEtt betalsystem kan betalsystemsägas ettvara vars an-
vändningsmöjligheter antal aktörer harär större att ett stortgenom
möjlighet delta både betalare och betalningsmottagare. Bankgi-att som

postgirot och checksystemet exempel på i hög grad generellarot, är
förenklatGrovt kan betalsystem för betecknassägassystem. att ett att

generellt skall "öppet i båda ändar", dvs. kretsen bådesom vara av
möjliga betalare och betalningsmottagare skall medan destor,vara

"slutna i någon ände" bör betecknas selektiva. Detärsystem som som
naturligtvis inte fråga några skarpa skalan glidan-är gränser ärutanom

de.
De generella betalsystemen kan betalningsväsendetssägas utgöra

kärna. dessa förmedlas betalningar mellanI antalsystem ett stort an-
vändare, både betalare och betalningsmottagare, och de har därförsom
i allmänhet förbetydelse samhällsekonomin. förSkyddsvärdetstor ett
enskilt därmed också Systemen dessutom oftastär ärsystem stort.
sammanbundna med nätverk byggts för ka-attgemensamma som upp
nalisera betalningar mellan betalsystemen. Vissa har kopplingarsystem
till utländska betalsystem vilka det både går betala till ochatt tagenom

betalningar från utlandet.emot
generellt betalsystem kanEtt således bestå många mindre betal-av

sammanlänkade. gällerDetta vanligtvis inte för selektivaärsystem som
betalsystem. System betecknas selektiva betalsystem detgörsom som

grund de vänder sig till i någon mening begränsad krets. Deattav en
således, definition, inte kopplade till varandra eller tillär närmast per

generella betalsystem. det fall hadeFör sådana kopplingaratt ett system
skulle kretsen möjliga användare förmodligen bli så stor att systemetav

betrakta generellt.attvore som

6.3 Motiv till reglering från

systemskyddssynpunkt

Som framgår föregående avsnitt kan betalningsväsendet delas iav
olika betalsystem. Betalningsväsendets funktionsförmåga ellerär mer
mindre beroende dessa betalsystem. betalsystems funktionsför-Ettav
måga i sin beroende de i aktiva betalningsförmedlar-är tur systemetav

detta avsnitt skall det utredas det finnsI behov reglera vissaattna. om
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och därige-skydda vissa betalsystems,syftebetalningsförmedlare i att
funktionsformåga.betalningsväsendets,nom

betal-dominerande iellerbetalningsförmedlareOm är ettensamen
allvarligtfunktionsformågaeller dessslåsdettakan utsystemsystem,

detta får förVilka konsekvenserfallerar.förmedlarenskadas sam-om
betalningsväsendet iförbetalsystemviktigt dettahurhället beror på är

torde i regelbetalningsförmedlaremed endastbetalsystemEttstort. en
betalningsväsendet iförbetydelsenågoninte stort.vara av

där det finnsbetalsystem,betalningsformedlare ienskildOm etten
effekternämnvärdainte få någraskulle detfallerar,förmedlare,många

förmedlaresförmedla betalningar. Dennaförmågapå attsystemets
förmedlarna ide andrasig tillbehöva vändaskulle barakunder aven

betalnings-mellankopplingar uppstårdegrundPåsystemet. somav
påtagligemellertidriskenbetalsystemiförmedlare attär pro-samma

varmed dessbetalningsförmedlare itill andrablemen sprids systemet,
medbetalsystemallvarligt.skadas Attfunktionsförmåga kan stortett

betal-skada helaallvarligtslås kanbetalningsförmedlaremånga ut
funktionsförmåga.ningsväsendets

fallissemangtillocksåhänsynsammanhang måstedetta att ettI tas
effektentill kostnaderregel lederbetalningsförmedlare i utöverhos en

betalningsför-kapitel kan1framgårbetalningsväsendet. Sompå enav
betalningargenomföratillhandahålla effektivamedlare sätt att genom

också denbetalningar.till Detskall användasmedel ärförvaltaatt som
använderbetalningsförmedlareandraoch de flestabankerteknik som

sinafakturerarkontokortsföretagvissaundantagsig Ett är somav.
förmedlarebetalningsuppdrag. Omutfördaefterhand förkunder i en

sinakunder intedessfallerar, kommermedeltagithar emotsom
sina räkningar.betalade få svårtdärmed kantransaktionsmedel och att

kanverksamhetomfattandemedförmedlaredet fråganOm är enom en
tillupphovekonominspridas ibetalningsproblemen sättett gersom

kostnader.hällsekonomiskastora sam
risken förmedel ökar ocksåbetalningsförmedlaren attAtt emottar
får problem.betalningsfönnedlareandratilllederdess fallissemang att

följdtillsystemrisker uppstårför olikaredogörs attkapitelI 5 avsom
sakensligger itransaktionsmedel. Detbetalningsförmedlaren emottar

användasde skalllättflyktiga, eftersommedlende ärmottagnanatur att
möjligtpraktisktmed andra ord intebetalningar. attfor löpande Det är

redo-uppsägningstid. Somlängreformnågonbinda medlen avgenom
betalningsformedlarens,dessakapitelutförligt för i 5görs mergermer

förtill riskskulder upphovuppsägbara,omedelbart ut-eller mindre en
betydelsenågondet inte harskall observerastagsanstormning. Det att

uppsägbara meddeså längefrågaskulder detform ärvilken är omav
Även tillbakadrakapitalmarknaden kanpåinvesterarevarsel.kort en
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sin finansiering betalningsförmedlaren. alltsåDet inte nödvändigtärav
med någon koppling till det traditionella inlåningsbegreppet.

Problemet med uttagsanstormningar för betalningsförmed-är störst
lare placerar transaktionsmedlen i svårvärderade tillgångar såsomsom
krediter till låntagare kreditduglighet inte allmänt känd. Enär ut-vars
tagsanstormning enskilt institut föranleds misstro insti-mot ett motav

förmåga fullgöra sina skyldigheter. brist informationI påtutets att om
tillgångarnas värde kan det räcka med rykte för finansiärernaett att
skall bli osäkra och dra tillbaka sin finansiering. Risken påtagligär att
misstron institut sprids till andra institut har, eller ha,mot ett trossom

liknande sammansättning sina tillgångar eller fordringar påstoraen av
det krisdrabbade institutet. denna anledningAv kan problem i insti-ett

leda till finansiärer andra betalningsförmedlare med likartadetut att av
tillgångar drar tillbaka finansiering.sin Vid uttagsanstormning kanen
det också svårt sälja dessa svårvärderade tillgångar till rim-att ettvara
ligt pris. Därför kan från början solvent betalningsförmedlareäven en
bringas fallpå uttagsanstormning.av en

praktiken kombineras oftastI betalningsförmedling i generella be-
talsystem med kreditgivning. kombination tjänsterDenna känne-av
tecknar de flesta banker. Risken för uttagsanstormningatt moten en
bank skall sprida sig så andra banker råkar förävenatt ut uttagsan-
stormningar får alltså betraktas relativt stor.som

Problem hos betalningsförmedlare kan emellertid spridasävenen
direkt till andra betalningsförmedlare. Mellan betalningsförmedlare

deltar i betalsystem finnasmåste för kvittningett systemsom samma av
fordringar uppkommer till följd betalningsförmedlingen. I dettasom av

för clearing mellan instituten uppstår tidvis obalanser såsystem att ett
institut har oreglerad fordran på betalningsför-Omett annat.en en av
medlarna på grund finansiella problem inte kan genomföra sinaav
transaktioner, kan försättadet andra betalningsförmedlande institut i
akuta likviditetsproblem. institutEtt inte har tillräckligt med likvi-som
da tillgångar tvingas då sälja illikvida tillgångar. Eftersom detävenut

svårt sälja dessa till deras fulla värde kan institutetär följd fåatt som
solvensproblem. Fordringar kan också uppkomma institutenattgenom
bl.a. del likviditetshanteringen varandra krediter.som en av ger

Utformningen den s.k. clearingen fordringar mellan institut iav av
betalsystem påverkar i hög grad systemrisken uppstår via betal-ett som

ningsförmedlingen. RTGS°°-systemI clearas varje betalning för sig,ett
vilket minskar systemrisken jämfört med där alla fordringarett system
under dag isamlas hop och kvittas slutet dagen. Omt.ex. mot etten av

69Real time settlement.gross
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ford-oregleradeinstitut haandrakanunder dagenfallerar storainstitut
institut.på dettaringar

fallisse-betalningsförmedlaresinnebärSpridningseffekterna att en
ellerdettaOmhelt betalsystem. är stortkan slå systemett nogutmang

problemensådantpåandra sätttill attkopplatsin etti systemärtur
skadas.allvarligtfunktionsfönnågabetalningsväsendetshelasprids kan

någotdet inteskyddsvärt. Om ärbetalsystemetfallet,såNär är pro-är
Olikaskyddsvärt.intefungera,upphör är systemetblem attsystemetatt

i avsnitt 6.3.1.skyddsvärde analyserasbetalsystems
spridningsriskemaskaparskyddsvärt ettbetalsystemOm ärett

betalningsförmedlarereglera debehovdvs.skyddsbehov, att somett
funktionsförmåga.betalningsväsendetsskyddaföriingår attsystemet

skydds-finnasÄven kan detskyddsvärtinte ettbetalsystem ärettom
andrasprids tilli dettaproblemrisk förfinnsdet systembehov, attom

fak-för olikaredogörsavsnitt 6.3.2skyddsvärda. lbetalsystem ärsom
skyddsbehovet.påverkartorer som

skyddsvärdebetalsystemsOlika6.3.1

användaredessslåsbetalsystem ärskadan attdirekta utDen att ettav
medgav.betalningsvägardetill systemettillgånglängre harinte som
specielltregel inteislåsbetalsystemenskilt ärutFöljderna ettattav

tillsigvändamöjlighetharenskilde ettdeneftersom attallvarliga, an-
exempelvisalternativ. Omgångbarafinnsdetså längebetalsystem,nat

dagligvarubuti-tillbetalningarmedgerendastselektivt systemett som
inteanvändarnablir följdenkedja slåsvisstill attanslutnaker uten

direktavia Denbutikerkedjansinköp isina systemet.betalakanlängre
särskiltintesamhällsekonomin kan sägasförmedfördettaskada vara

and-finnsoch detinköpbetalaandrafinnsdet sättallvarlig eftersom att
En-selektivagälla allatorde system.tillgängliga. Detsammabutikerra

transaktioner-delmycketharenskilti fall där stordast de systemett av
skulle detgenerellt,förutsätter ärpraktikenvilket i systemetattna,

kol-skadordirektaomfattandetalaberättigatdärmed att av enomvara
laps.

förlo-användarefallnågot. För detdock attBilden bör ennyanseras
fallissemangbetalningsförmedlares ärtransaktionsmedel isina enrar

betalningsförmedlare.till andratillgångfinnsdetklendet tröst atten
medel kvaringafallissemangetefter attomedelbartAnvändaren har

kon-skyddas frånskallanvändarenenskildeHuruvida denanvända.
frågafallisemangbetalningsförmedlares ärsekvenserna somenenav

mottagandehärskall är attavsnitt 6.4. Detutreds i noteras me-avsom
med sinablirskyddsvärde. Debetalningsförmedlarensdel ökar avsom
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transaktionsmedel kan ha svårt betala sina räkningar, vilketatt i sin tur
kan medföra problemen kan spridas tillatt dem inte får betalt.som
Andra kan behöva skjuta planerad konsumtion och investeringar.
Dessa effekter har negativa konsekvenser för samhällsekonomin.

Inte heller denna skada torde särskilt allvarlig det gällernärvara ett
selektivt eftersom användarna i regelsystem, endast har begränsaden
del sitt sparande placerat hos betalningsförmedlare i selektiva betal-av

Däremot kan konsekvensernasystem. för samhället Förmedlarensav
fallissemang betydande det gäller betalningsförmedlarestorvara om en
i generellt Eftersomett användarnasystem. flera, detärsystemet ärav
fler drabbas fallissemang. Dessutom detett troligtärsom av använ-att
darna har del sittstörre sparande placerat hos betalningsförmed-en av
lare i generellt betalsystem. Om fallissemangetett leder till fleraatt
betalningsförmedlare går omkull blir naturligtvis kostnaderna ännu
större.

Två faktorer således betydelse förär Skyddsvärdet, dels hurav stor
andel de totala transaktionerna betalsystemet har, dels huruvidaav som

baseratär betalningsförmedlarnasystemet att medel förtar emot
framtida transaktioner. När det gäller selektiva betalsystem har dessa

definition intenärmast sådan omfattning de skyddsvärda.per att ären
För skall kunna få sådanatt omfattningsystemet måste det i praktiken

generellt. När det gäller generella betalsystem föreliggervara skill-en
nad i skyddsvärde mellan de baseradeär på mottagande medelsom av
och de inte det. Skyddsvärdetär generellt lägreär i den sistsom nämn-
da eftersom inga kapitalvärden går förlorade i sambandgruppen, med

betalningsförmedlares fallissemang. Det också svårt tänkaen är sigatt
betalsystem inteatt ett omedelbart uppsägbaratar emot transak-som

tionsmedel i praktiken kan få sådan betydelse för betalningsväsendet i
det den anledningen betraktasstort att skyddsvärt. Slutsatsenav ärsom

således generella betalsystem baseradeatt på betalningsförmedlarnaatt
transaktionsmedeltar skyddsvärda.emot är När det gäller generella

inte baserade påsystem är mottagande medel det tvek-som ärav mer
de kan nå sådan omfattningsamt de blir skyddsvärda.om atten

6.3.2 Faktorer påverkar skyddsbehovetsom

föregåendeI avsnitt konstaterar kommittén generellt betalsystematt ett
för andel de totala transfereringarnastor isom betal-ansvarar en av

ningsväsendet skyddsvärt.är En verksamhet omfattar mottagandesom
mängder transaktionsmedelstora också skyddsvärd.är dettaav I avsnitt

skall det utredas det finns skyddsbehov motiverar reglering.ettom som
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delsgrundspridningseffekter påuppståri kapitelbeskrivsSom av
mel-ekonomiska kopplingardelsuttagsanstormningar,ryktesbaserade
helaslåspridningseffekter hotarbetalningsförmedlarna. utDessa attlan

följandefallerar. detbetalningsförmedlare I presenterassystemet om en
skydds-därmedspridningseffektema ochpåverkarfaktorerolika som

behovet.

medelMottagande6.3.2.1 av

betalningsför-medgradi högSpridningseffekterna hänger attsamman
grundtransaktioner. Påframtidaföravseddamedelmedlaren emottar

snabbt draskan deuppsägningsbara,omedelbartmedeldessa ärattav
betal-betalningsförmedlarensmisstrouppstårdettillbaka motenom

ocksåtransaktionsmedel skaparFörvaltningen ettningsförmåga. av
beroendeblirförmedlareninnebärlikviditetshanteringsbehov attsom

kortfristigt.medellånaochkunna placeraattav
fi-krediter mellankortfristigamarknad föromfattandefinnsDet en

gradmarknad i höginterbankmarknaden. Denna ärnansiella företag,
betalningsförmedlarebetydandedagensflesta tor-internationell. De av

innebärvilketmarknad,dennafinansiering attberoendede avvara
för sådanaRiskenfinansiering.i dennaför avbrottkänsligade är av-

frånuttagsanstormningarrisken fördensammai grundenbrott är som
snabbaredock förväntaskan än,företagFinansiellainsättare. meragera

finansi-ikrissituationvidinsättare""vanliga annatetteller mindre, en
förväntasbank kanord kanMed andraföretag. sägasellt att anaen

banktillfinansieringtillbaka sindärmed draochoråd tidigare annanen
påtyderdelalltså helfinansiärer. Det attandra ärsnabbare än somen
skärasinterbankmarknaden kommervia attfinansieringendet är som

i krisläge.först ettav
kort-transaktionsmedelmottagandesåvälSlutsatsen är att somav

skyddsbehov.skaparinterbankmarknadenpåfinansiering ettsiktig
stundkunden ii falletförhåller det sigAnnorlunda att somsamma

elleröverförocksåbetalningsförmedlinguppdraghan lämnar ett om
allmänhetibetalningen. Dettatäckerprecis ärmedelöverlämnar som

intefinnspraktiken.i Härmöjligfulltlösningeffektivmindre menen
gång.kunder påmångatillbakakrävsmedlenförrisken att sammaav

hurmissnöjd medeller blirsigkund ångrarmöjligt någonDet är att
fåomedelbari någoninte rättresulterar attdettautförtsuppdraget men

likviditetshanteringsbehov inågotfinnshellermedlen. Intetillbaka
det gäl-skyddsbehovingetfinns närSåledesverksamhet.denna typ av

verksamhet.ler denna
betalnings-baseradbetalningsförmedlingen är atthellerInte om

kreditbetalarenefterhand ellerbetalaren ifakturerarförmedlaren ger
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enligt kommitténs bedömning,är, skyddsbehovet tillräckligt för att
motivera reglering. Förutsättningen betalningsförmedlarenär inteatt
finansierar kreditgivningen med kort upplåning. Om betalningsför-
medlaren inte har finansiering uppsägningsbar med kortär varsel,som

betalsystemet inte for deär risker uttagsanstormning in-utsatt som en
nebär. innebärDetta skulle fåäven sådan omfatt-att systemetom en
ning det blir skyddsvärt, vilket, såsom påpekades i föregåendeatt av-
snitt, knappast troligt, så finns inget skyddsbehov.är

6.3.2.2 Betalsystemets omfattning

Slutsatsen från föregående avsnitt endast betalsystem iär vilka be-att
talningsförmedlaren antingen medel avsedda för framtidatar emot
transaktioner eller på finansierar verksamhetensätt kort finnsannat
tillräckligt skyddsbehov för motivera reglering. dettaI avsnitt be-att
handlas frågan hur betalsystemets omfattning påverkar skyddsbehovet.
I avsnitt 6.3.1 konstateras endast generella betalsystematt är
skyddsvärda. generellaFör betalsystem i vilka betalningsförmedlaren

medel uppsägningsbara med korttar är varsel finnsemot såledessom
både skyddsvärde och skyddsbehov motiverar reglering. Här ärsom
frågan det motiverat reglera selektivaäven är betalsystem,att ävenom

dessa inte skyddsvärda. specifiktMer fråganär risken förärom attom
problem i selektiva skall spridas till generella antingensystem system,

uttagsanstormning eller ekonomiska kopplingar, såärgenom stor att
den motiverar reglering.

Uttagsanstormning

denI mån betalningsformedlare i selektiva betalsystem tar emot ome-
delbart uppsägningsbara finnsmedel, risk för de råkar föratt ut ut-en
tagsanstormning. Eftersom selektiva inte skyddsvärdaärsystem utgör
detta inget problem i sig. Frågan i stället hur risken forär sprid-ärstor
ning till andra betalsystem och andra transaktionsmedel.mottagare av
Det gäller härvid skillnad mellan de betalningsförmedlaregöraatt som
verkar via selektiva och de verkar via generella betalsystem. Mersom
praktiskt uttryckt frågan: riskenHurär uttagsanstormningärstor att en

dagligvarukedja eller bensinkedja skall spridasmot till andra så-en en
dana företag eller framför allt till betalningsförmedlare i generella sys-
tem

Förmodligen risken för spridning till företagär med likartadstörst
verksamhet. Det med andra ord riskär större uttagsanstormningatt en

bensinbolaget sprider sigA till bensinbolagetmot B till bank. Detän en
ytterligt svårt generelltär uppskatta risken for spridning frånatt Aen
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enskildai detomständigheternapågrad berori så högdå dennatill B,
mängd svår-beroendeÖver frågornahärdehuvud är enfallet. avtaget

faktorer.psykologiskaminstinteomständigheter,förutsebara
finnshuruvida detviktnågonintedettordehelstHur vara avsom

tillspridasskall annatettselektivtiproblem systemförrisk ettatten
betalsystemselektivatidigare ärEnligtselektivt resonemangsystem.

be-uttagsanstormning motFöljaktligenoch ärskyddsvärda eninte en
frånintresseinte system-sådantitalningsförmedlare systemett av

falldetannorlunda i attsigförhålladetkanMöjligenskyddssynpunkt.
slåsselektivaantal ut.systemochallmänblir stortettspridningen mer

selektivadedockfallsådanai attskyddsvärde ärförförutsättningEn
innebärdetbetalningsväsendetdel attsåför stor avsystemen ensvarar

betalningsvä-förSannolikheten attslåsdeavbräckväsentligt ut.attett
betalsystemselektivakringbyggsgradså högiframtidenisendet upp

låg.betraktasmåste som
fårselektivadeför systemenÄven lågsannolikheten enattärom

detkan värtskyddsvärdekollektivtslagsfår något varaderollsådan att
sig.sprider Detuttagsanstormningförriskenbehandla attnågot enatt

fortplan-omfattningi någonspridningen störresigtänkasvårt attär att
branscher.andraiverksammaövrigtibetalningsförmedlaretillsigtar

deän tarattintenämligen gemensamtföretagdessaNormalt har mer
kanFråganomedelbart.återkallaskantransaktionsmedelemot som

uttagsanstormning motskallVarförföljande enpå sätt.ställasockså en
kontokortsfö-dagligvaruhandelsföretag,tillspridasbensinmackskedja

kansystem Detselektivaibetalningsförmedlareandraellerretag
tillgångar.svårvärderadeochlikartadede harberoknappast att

får vä-betalsystemselektivaförsannolikheten ensåväl attEftersom
förriskenskyddsvärdet attbetalningsväsendet enroll isentlig som

ibetalningsförmedlareandratill mångasprids se-uttagsanstormning
behovingetfinnslågbetraktaskanskyddsbehovetlektiva somsystem

utgångspunkt.dennafrånselektivareglera systemattav
mellanspridningför störrerisken ärkonstateratsredan attharDet

sprid-därförAllmäntverksamhet. ärsettlikartadbedriverföretag som
selektiva änibetalningsförmedlare systemmellanningsrisken större

generellaisådanatillselektivaibetalningsförmedlare system sys-från
tillspridningvidbliemellertid störrekanSkadeverkningarna entem.

förrisken uttagsan-därför attFrågan ärgenerella ende omsystemen.
tillspridsselektivtibetalningsförmedlare systemettstormning mot en

föranlederdensågenerella attär storibetalningsförmedlare system
medEllerselektivai det systemet.betalningsförmedlarenreglering av
ICAuttagsanstormningÄr motförriskenexempel: attkonkret enett

regleringföranlederdensåSE-bankentill att avstorspridskort AB
ABICA Kort
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Onekligen finns det risk för spridning; olika två betal-en mer
ningsförinedlare desto mindreär emellertidär risken. Olikheten kan
framträda på olika plan. Viktigast fundamentalaär skillnader såsom

den verksamhetarten bedrivs förutom betalningsförmedling.av som
Risken för bensinkedjasatt verksamhet skall associerasen med en
banks torde liten. Det emellertidär inte självklartvara skillnadernaatt
framträder lika tydligt i exemplet. En betalningsförmedlare isom ett
selektivt kan, åtminstonesystem teoretiskt, bedriva verksamhet som
företer betydande likheter med traditionella betalningsförmedlare i ge-
nerella banker. Ettsystem, t.ex. exempel skulle kunna betal-vara en
ningsförmedlare endast betjänar detaljhandelsbutikersom en grupp av

utåt framträder självständigtmen finansielltsom ett företag ochsom
bedriver omfattande finansiell rörelse, innefattande bl.a.en mottagande

omedelbart uppsägbara medel. I sådant fallav skulleett det kunna vara
svårt för allmänheten några fundamentalaatt skillnader mellan be-se
talningsförmedlaren i det selektiva och dylik isystemet generelltetten

Här kan andra faktorer,system. såsom den bild företaget sigsom ger av
självt, avgörande. Intresset bör alltså riktas åtgärdervara tyd-mot som
liggör skillnaderna mellan de två kategorierna betalningsförmedlare.av

Slutsatsen risken förär att uttagsanstorrnningatt betal-en mot en
ningsförinedlare i selektivt skallett spridas tillsystem betalningsför-
medlare i generella inte föranledersystem reglering sådanänannan

syftar till tydliggöra skillnadernaatt mellansom de två.

Ekonomiska kopplingar

Finansiella problem kan spridas mellan olika institut på andra sätt än
ryktesbaserade uttagsanstormningar.genom Som beskrivs i kapitel 5

uppstår olika ekonomiskasätt kopplingar mellan finansiella företag
kan leda till dominoeffekter. Institutsom sysslar med betalnings-som

förmedling kan också ha andra affärer medtyper varandra, vilkaav ger
upphov till fordrings- respektive skuldförhållanden mellan instituten.
De värdemässigt omfattande verksamheternamest torde valuta-vara
handeln och penningmarknaden. Ett utmärkande drag för handeln
värdepappers- och valutamarknaden detär normalt tillämpasatt relativt
långa tider innan fordringar till följd affär regleras. Det kan dröjaav en
flera dagar innan affär clearad.är Det belopp riskerasen attsom genom

inte kan fullgöramotpart sina åtaganden kanen alltså kumuleras genom
flera affäreratt genomförs innan den första reglerad.är Handeln ger

således upphov till finansiella bindningar mellan instituten kansom
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riskerdepåpekaschockvågor. börDet attekonomiskavidarebefordra
avvecklingenföljdtilluppstårsådanaalltså avavnämnts, somsom

institut,mellanhandelgrundpåuppkommnafordringsförhållanden av
ochreglerandra begränsaochbranschorganlagstiftare,söker genom

avvecklingen.självaföröverenskommelser
in-uppstården attkopplingekonomisk ärform genomEn somav

interbankmarknadenpåFordringarvarandra.tilllån upp-stitut gerger
sprids tillinstituti annatettfallissemangför ett genomtill riskerhov att

därigenomochfordranför sinbetaltfårinteinstitutetandradetatt
fordranblir densamma närEffektentrångmål. upp-ikommer ensom

grundpåellerbetalningsuppdragförmedling avkommen avgenom
fordringensskillnadenfullgörs, ärinte attinstitut ur-mellanhandel

är annat.ettsprung
betalnings-andratillavseenden,i allakopplingarna,ekonomiskaDe

verkarbetalningsförmedlareförtypisktförmedlare somsettär svagare
transaktionergrundpåeffekter,förRiskenbetalsystem.selektivavia av

betalningsförmedlare är,olikamellanbetalningsuppdrag,följdtill av
selektivafördragkännetecknandeliten. Ettdefinition,närmast per

genomföradem gårviadet inte attnämligen attkan sägassystem vara
tillanknutnasådanafrån ärbetalningartill ellerbetalningar motta som

betal-selektivadriverBetalningsförmedlarebetalsystem.andra som
praktisktbetalningsförmedlare. Ettandratillkoppladeinteärsystem

betalsystemdagligvarukedjasviaintenormaltgår attexempel: Det en
betalningsförrnedla-kedjan.i Denhandlarnatill någonbetala änannan

skulderellerfordringarsigdärför intefårsköter systemet varesomre
betalningsförmedlingen.självabetalningsförmedlareandratill genom

ibetalningsförmedlarehindrarsig ingetförochifinnsDet ensom
interbankmarknadenviasigfinansierafrånbetalsystemselektivt attett

Detinstrument. ärfinansiellaolikamedhandelndelta i typereller avatt
andrafrånavseendedettaiföretagdessaskiljeringetemellertid som

bibehållenmedmöjligtdetanledning attärdennaAvföretag.typer av
ibetalningsförmedlare ettfordringarhurbegränsaeffektivitet stora en

betalningsförmed-bedriverföretagpåfår habetalsystemgenerellt som
upphovintesåledesförhållandeDettabetalsystem.selektivaling i ger

ibetalningsförmedlarejustregleringmotiv förspeciellttill något av
dagligva-Även nämndadenfalldetför attbetalsystem.selektiva ovan

ochvalutahandelmedbörjarbetalningsförmedling,förutomrukedjan,
bank-olikafrånkreditermed kortaverksamhetenfinansierardessutom

fortfaran-deteftersomdenna,regleringingendettaföranlederså aver,
exponeringar.institutensskyddsvärdadebegränsamöjligtde attär

beskrivningförriksbank,Sveriges av-7° III, avFinansmarknadsrapport enSe
finansielladeti systemet.motpartsriskerochvecklings-
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Slutsats

Sannolikheten för störning i selektivtatt betalsystemett skall fort-en
planta sig sådant bank ellerett sätt att central aktör ien annan ett
generellt betalsystem skulle slås kan alltså bedömasut liten. Slut-som

det frånärsatsen systemskyddssynpunktatt inte nödvändigtär att reg-
lera betalningsförmedlare deltar i selektiva betalsystem, förutomsom

åläggande viss informationsskyldighet.genom Härvid bör intressetav
riktas villkoren för fåmot omedelbartatt ta uppsägbaraemot medel.
Det är mottagandet sådana medel den kritiskaär berörings-av som
punkten mellan de två kategorierna. kravDe bör ställas för motta-som
gandet sådana medel kommer behandlas i kapitelatt 16.av

6.3.2.3 Problem hos andra aktörer i betalningsförmedlingskedjan

finnsDet risk för betalsystem slås någonatt ut denatt änav annan, som
transaktionsmedeltar ochsomemot inblandad iär betalningsförmed-

lingskedjan, dataföretag, går i konkurst.ex. ett eller skäl inteannatav
längre ställer sina tjänster till förfogande. Tekniska fel eller konkurs
hos någon aktör i kedjan är karaktär de tidigareannan änav en annan
beskrivna spridningsriskerna och de kriser blir följden dem iärsom av
allmänhet lättare komma tillrätta med.att Nämnda risker därför,ger
från aktuellt perspektiv, inte upphov till sådant skyddsbehovnu ett att
det föranleder reglering andra aktörer i betalningsförmedlingskedjanav

betalningsförmedlare.än

6.3.2.4 Betalsystemets konstruktion

Som har beskrivits i kapitel hänger systemriskerna i betalningsvä-
sendet i hög grad med konstruktionen hos dagens betalnings-samman
förmedlare, bankerna. harl USA det framväxt betalnings-typen ny av
förmedlare kallas Money Market Mutual Funds MMMFs.som De

ömsesidigautgörs fonder i vilka kunderna köper andelarav sedansom
kan lösas tillbaka. Andelarnas värde bestämtär värdet på de till-av
gångar fonden har. Typiskt för MMMFs de placerarär isom lättatt
omsättbara och marknadsnoterade värdepapper. Fondandelarna kan på
liknande inlåningsätt användas vid betalningsuppdrag.som

Poängen med MMMF de hållerär lättvärderadeatt tillgångar vilkets
möjliggör daglig värdering andelarna. Balansräkningens till-en av
gångssida består lättvärderade och marknadsnoterade värdepapperav

kassa medan skuldsidansamt endast består andelarna.en Närav an-
delsägarna löser andelar belopp motsvarandetas ett andelarnas värde

kassan. Beloppet kan kontant eller användas förtas ut betalningarur till
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andels-betalningar tillVidfondsystemet.utanföri ellerandra konton,
förandelar. Riskenytterligaredennetilldelas uttagsanstorm-ägaren en

värdetillgångarnasoklarhetergrundMMMFning mot omaven
samtidigtandelsägareSkulle mångaeliminerad.i principskall vara

detta.tillgångar försäljafår fondenandelar mötavilja lösa sina att
värdeskall falla itillgångarnamisstankenmöjligenkanDäremot attom

demarknad därstörning denpåtill följdlikvidabli mindreeller av en
andelar.sinasnabbt vill lösaandelsägarnaleda tillnoteradeär att

gällandeenligtkonstruktion tillåtenhuruvida denna äroklartDet är
inlåningintei fallfordranKundenslagstiftning.svensk utgör vart en-

fordring-kundenseftersombankrörelsedefinitionen,nuvarandedenligt
associationsrättsligtgår detMöjligenbestämda.nominelltinte attärar

värdepappers-värdepappersfond. Enkonstruktioneninordna ensom
ellerskyldighetereller ikläda sigrättigheterförvärvafond kan inte

heller för-intedärmeddomstol och kani elleruppträda utompartsom
ordninggällandeenligttveksamtocksåmedla betalningar. Det är om

verksamhet,syssla medkanfondenförvaltarbolaget somannansom
fondförvaltning.justbetalningsförmedling, änt.ex

regleringvidAvvägningar6.3.3

generella be-det gälleroch 6.3.2avsnitt 6.3.1 närfrån ärSlutsatsen att
medel uppsäg-betalningsförmedlama ärvilkai emottalsystem tar som

skyddsbehovskydds-värde ochfinnsvarselmed kortningsbara som
utformas.skallregleringhur dennareglering. Fråganmotiverar är

skulle ska-lösningarsig radtänkamöjligtteoriniDet är att somen
skulleåtgärdendrastiskabetalningsväsende. Densäkert mest va-ettpa

mottagandemedbetalningsförmedling kombinerasförbjuda att avattra
säkerhetmed allemellertidskulle dettateknologimedel. Med dagens

ibetalningsväsendet. Deteffektivitet i ärreduceradkraftigttillleda en
tillgodohavandetdet tillåtnamöjligt begränsateoretisktsigoch för att

för sinabehövatänkasnormalt kantill vad denne trans-kundför varje
storföre-förochför privatpersonerbeloppvisst ett annataktioner ett

ska-vissaminskaemellertid baraskullebegränsningsådantag. En av
tillrättainte kommaskullefallissemang. Denmeddeverkningarna ett

grundpåslåsriskerarhelagrundproblemet utmed attsystemetatt av
praktiken.iogenomförbardentordefallissemanget. Dessutom vara

sökaönskvärtoch inte hellergårdet inte är attsåledesSlutsatsen är att
tillåtsbetalningsförmedlaremedel tadestorleken påbegränsa som en

emot.
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frågaNästa det möjligtär är reglering eliminera,att ellerom genom
i fall kraftigt minska, risken for spridningseffektervart i form ut-av
tagsanstormningar eller via de ekonomiska kopplingama.

Uttagsanstormningar kan uppstå grund de medel be-attav som
talningsformedlaren omedelbartär uppsägningsbara.tar emot Det är
emellertid inte ändamålsenligt kräva de medlenatt måsteatt mottagna

bundna på något Ävenvisssätt, uppsägningstid.t.ex.vara genom en
detta skulle bra stabilitetssynpunkt, själva avsiktenär medom vara ur

dem de på smidigt skall kunnaatt sätt användas förett transaktioner.
Det skulle bort del vinsten med betalningsförmedlarenta stor atten av
förvaltar transaktionsmedel, den skall utföra transaktionom som en
skall behöva motsvarandesäga transaktionsbeloppet till betalningupp

två månader i förväg.säg Dessutom skulle det inte tillräckligt forvara
eliminera spridningsrisken, eftersomatt uttagsanstormning inte denär

enda källan till spridningsrisk. Ekonomiska kopplingar mellan betal-
ningsförmedlarna källa.utgör Här utgångspunktenär detatten annan
inte går åtgärda spridningsrisken begränsaatt betalningsför-attgenom
medlarnas fordringar varandra, eftersom det skulle minska effekti-
viteten i betalsystemet avsevärt.

Således måste regleringen inriktas på betalningsförmedlarnagöraatt
motståndskraftiga såväl fallissemang i andra betalningsförmedlan-mot
de institut förändringar i de makroekonomiska förhållandena. Försom

skydda betalningsväsendets funktionsförmågaatt det, på grundär av
spridningsrisker medför hela kan slås till följdatt systemet utsom ettav
enskilt fallissemang, nödvändigt reglera betalningsförmedlareatt som

medel och bedriver betalningsförmedlingtar emot i generelltett sys-
bl.a. deras risktagandetem, och val soliditet.att styragenom av

6.4 Motiv till reglering från

konsumentskyddssynpunkt
Som redan i inledningen till betänkandet,sagts kommittén detattanser

angelägetär motiven bakom den näringsrättsliga lagstiftningenatt ren-
odlas. finansiellaDe företagen bör bara särbehandlas i den mån det
finns särskilda skäl härför.

föregåendeI avsnitt konstaterar kommittén systemskyddsintres-att
betalningsområdet motiverar särregleringset betalningsförmedla-av

förmedlar betalningar i generellt betalsystem ochettre som tarsom
medel uppsägningsbaraemot med kortär varsel. dettaI avsnittsom

analyseras vilka motiv finns for reglera betalningsförmedlareattsom ur
konsumentskyddssynpunkt. Med konsument här alla konsumen-avses
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företag,alla kunder,dvs.likviditetstjänster,och ävenbetalnings-ter av
betalningsförmedlare.till

betalningsförmedlarekonsumentskyddsintressecentralt attDet är ett
Även deteffektivitetssynpunktåtaganden. ärfullfölja gjordakan ur

har förtro-medborgarnabetalningsförmedlaredet finnsviktigt att som
kanredan påpekatskapital. Somanförtrodeochende för törs ensom

betalningsförmedlingenieffektivitetenökabetalningsförmedlare ge-
avsedda förtransaktionsmedelförvalta ärochemotatt somtanom

betalningsför-tillmedelöverlåtertransaktioner. Denframtida ensom
sina åtagan-fullgörakandennenaturligtvismedlare vill gärna attveta

säker påbank villikontopåharden. Den ettsatt varaenpengarsom
vill-med deenlighetmedlen idisponerakunnaochfå tillbaka dematt

bankensig tillvänderfråga.i Insättarenför kontotgällerkor somsom
ka-Tjänsternaslividitetstjänster.ochbetalnings-syfte köpaikund, att

verksamhet,bankensfinansiärblirsamtidigtkundenraktär gör att av
risker medfinansiellaintressenormalt ingetharinsättaren att taavmen
respektivekundrollernablandninginlåningsinedlen. Denna somav

andraflertaletfrånlikviditetstjänstemaochbetalnings-skiljerfinansiär
tjänsteområden.ochvaru-

in-betalningsförmedlare,tillmedel t.ex.skall lämnaDen enensom
intressesåledesbank, haripå kontoskall sättasättare enpengarsom

emel-kansoliditet. Dettabetalningsförmedlarensbedömakunnaattav
med-deplacerarbetalningsförmedlaren mottagnasvårtlertid omvara

särskiltgäller iDetbankernakrediter såsom gör.svårvärderadeilen
Även betalningsförmedla-mindre företag.ochhushållgrad förhög om

konsumenterlättvärderade tillgångari ärmedlenplaceraskulle avren
be-tid pånedläggaintresserade attregel inteibetalningstjänster attav

därmedkanfinansiella De antasbetalningsforinedlarens status.döma
andraochbankerutvärderamedspecialisterfrånhjälpefterfråga att

betalningsförmedlande institut.
vi-sidainstitutetsfrånmotsvarande intresse attnormaltfinnsDet ett
forförutsättningdettillförlitligt, eftersom ärkunder detsina äratt ensa

låntagare."fall,och, i mångainsättaretill siglockaskall kunnadetatt
godkändochgranskadverksamhetfå sinmotivsåledesInstitutet har att

specialister.oberoendeav
kreditvär-privat regi,iskötasgranskning kansådan t.ex.En genom

gäl-detdylikt.eller Närbranschorganauktorisationderingsinstitut, av
sammanfallerstabilitetväsentliga forinstitutler systemetsärsom

medkonsumentskyddsintresset system-aktuellaemellertid det

fullföljaoch kanstabiltÄven institutet7 intressei regel ärharlåntagarna attav
kapiteli 7behandlaskonsumentskyddsintresseåtaganden.gjorda Detta som

kapitalförsörjningen.regleringmotiv föranalyserar av
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skyddsintresset. avsnittl 6.3.3 konstateras för skydda betalnings-att att
väsendets funktionsförmåga måste betalningsförmedlare är vä-som
sentliga för betalningsväsendet motståndskraftiga störningar.motvara
De måste dessutom ha insättares och andra investerares förtroende.
Genom tillräckligt motståndskraftigtatt kan institutettvara garantera

det kan fullgöra sina gjorda åtaganden.att Genom tillräckligtatt vara
förtroendeingivande kan det undvika uttagsanstormningar. Således er-
hålls konsumentskyddet biproduktnärmast systemskyddet.som en av

En viktig gränsdragning det skall finnas kravrör på auktorisa-om
tion, så alla företag tillhandahåller betalningstjänsteratt i kombi-som
nation med förvaltning transaktionsmedel uppfyller vissa minimi-av
krav, eller skall nöja sig med auktorisera demstaten attom som upp-
fyller vissa krav och överlåta till kunderna bestämma de villatt om an-
lita auktoriserade eller oauktoriserade företag. Hårdraget kan det första

byggasynsättet påsägas antagandet konsumenterna inte kan skiljaatt
olika producenter likartade tjänster. Auktorisation bör därförav vara

obligatorisk så de inte förleds oönskade risker.att Medatt ta motsva-
rande hårdragning kan det andra bygga konsu-synsättet sägas att

förutsätts fatta beslut och konsekvensernamenterna dessa,taegna av
utfallet bliräven negativt. vissal avseenden beror valet mellan des-om

båda på politiska och filosofiskasynsätt överväganden, i första handsa
avseende på enskilda människors förmåga och Det ärsynen ansvar.
dock möjligt också lägga praktiska och samhällsekonomiskaatt aspek-

på frågan.ter
För det första har metoden skydda medborgarna från då-att göraatt

liga affärer skilja viss företag och vissa klasseratt ut typgenom en av
fordringar begränsningar. finnsDet alltid, och hur förav gränsenvar

konsumentskyddet dras, fordringar utgivnaän oreglerade aktörer,av
vilka oinformeradc aktörer kan köpa. därförDet inte självklartär verk-
ningsfullt hindra kan köpa aktier,att ställa optioner,utpersoner som
låna till eller gå i borgen för släkt ochut frånvännerpengar att tam.m.
risker i samband med placeringar i form kontofordringar.av

detFör andra blir det i praktiken allt svårare skydds-avgränsaatt
värda fordringar basispå hur de konstruerade eller vilkaär tjänsterav
de sammankoppladeär med. Skillnaderna mellan kontoinlåningt.ex.
och värdepapper har således suddats den tekniska utvecklingen.ut av
På minskar skillnaderna mellansätt bankinlåning och andrasamma
sparformer kopplade till kontokort.t.ex.

fråganSes i samhällsekonomiskt perspektiv framkommerett att om-
fattande skyddsambitioner förknippade med kostnader.är skyddetOm
baseras på långtgående rörelserestriktioner och konkurrenshinder, upp-
träder kostnaderna indirekt det finansiella iochatt systemets-genom
förlängningen hela ekonomins effektivitet och fömyelseförmåga-
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lägrebl.a.skyddetfördåbetalarKonsumenternahämmas. av-genom
näringsrätts-dendärförKommitténsparande. attsittkastning på anser

inteföretaggälla ärtillutsträckas äveninte börregleringen attliga som
systemstabiliteten.förbetydelseav

skallkonsumentskyddetlångtgåendehurfråga vara.ärEn annan
skyddsvärdadenför hurreglermedsignöja sättaSkall attstaten upp

ellerföljs,reglernatillsynoch överbedrivas attfår utövaverksamheten
kapitalkostnader iförinsättareskyddaochlängreskäl gådetfinns att

erhållsskydddetKommitténmed konkurs attsamband ge-somanser
tillräckligt.allmänhet fårirörelseinstitutetsregleringen ansesavnom

kommitténemellertid attkapiteliutförligtdiskuterasSom ansermer
minskade informa-i formbl.a.samhällsekonomiska vinster,det avär

finnsmedborgarnafördettillsemedförknippade atttionskostnader, att
tilldetSedantillgå. ärplaceringsformhelt säkeroch attlikvid uppen

andra.framförplaceringsalternativdettaväljerhonmedborgaren om
tillhandahållstjänstermellan deotydligareallt avgränsernaDe som

tydliga-bli destobörinstitutionell form gör statenolika attmedföretag
oskyddatochskyddatmellangäller gränsernadetnär att varangere

frånavståefterhandiförlättaredet attstatenExplicita görgår. gränser
hävdasvårarefårinsättare/sparare attolyckliga atteftersomgripa in,att

informationförbättradVidare attrisk. gördeinte visstede togatt en
välja rätt.konsumenternaförblir attdet lättare

institutetsförda rörhittillsdet resonemangetenligtHuvudintresset
måsteavtal. Dettaingångnafullföljaförmågaoch somSoliditet sesatt

områ-finansielladetpåkonsumentskyddsintressetväsentligadet mest
aspekter,andradockinnefattar ävenKonsumentskyddsintressetdet.

dettaskälighet. Ihanteringensövrigadenochavtalsvillkorenssåsom
likviditetstjänster nämnvärtochbetalnings-inte meravseende är

traditio-beträffarVadicke-finansiella tjänster.mångakomplicerade än
kommit-okomplicerad. Medtämligentjänsteninlåning tvärtomnell är

i densärreglerasskallendastinstitutfinansiellautgångspunkt,téns att
målkonsumentpolitiskaintehärför, börskälsärskildafinnsdetmån

särregle-i någonresulteraområdetfinansiellaför detunikainte ärsom
bör ikonsumentskyddsintresseninstituten. Dessafinansielladering av

regelverket.allmännadettillvaratasstället genom
tillva-tillsyftarlagstiftning attomfattanderelativtfinnsDet somen
aktu-lagstiftning ärexempel påSomintressen.konsumenters somrata

marknadsförings-kanlikviditetstjänster nämnasochbetalnings-forell
för konsument-avtalsvillkor1994:1512lagen1995:450,lagen om

näringsid-mellanavtalsvillkor1984:292och lagenförhållanden om
gällerbetalningsmottagareochbetalaremellanförhållandenkare. För

delsfordringsforhållanden,skuldebrevslageni reg-reglerdels renaom
checkväxel ochmedutförsbetalningarköplagstiftningen. Förler i som
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finns bestämmelser i växellagen 1932:130 och checklagen
1932:131.

Betaltjänstutredningens förslag till lag betaltjänsteren ny om
Betaltjänster, SOU 1995:69 innehåller konsumentskyddande reglering
på betalningsområdet bl.a. rörande informationsplikt, avtalsvillkor, an-

för felaktig eller utebliven betalningstransaktion,svar vid obe-ansvar
hörigt utnyttjande konto och spärranmälan vid förlust kontokort.av av
Betänkandet bereds inom regeringskansliet.

Utredningen elektroniska har föreslagit reglering tillom pengar
skydd för konsumenter såvitt gäller s.k. elektroniska pengar E-pengar

civilrättsliga frågor SOU 1998:122 och E-pengar- näringsrättsliga-
frågor SOU 1998:14. Förslaget innebär bl.a. bestämmelsernaatt om
skriftlig information, tydlighet vid marknadsföring och frånträdarätt att
avtal vid ensidiga villkorsändringar föreslagits Betaltjänstutred-som av
ningen skall tillämpas också på elektroniska Förslagen rörandepengar.
elektroniska bereds för närvarande inom regeringskansliet.pengar

Utöver konsumentskyddande lagstiftning finns olika till-organ som
godoser behovet konsumentskydd på det finansiella området.av Här
kan Stiftelsennämnas Konsumenternas Bankbyrå sedan 1994 in-som
formerar och lämnar konsumenter vägledning i frågor bankerrörsom
eller andra kreditinstitut bl.a. lämnas information olika ochom spar-
låneformer. Bankbyråns motsvarighet försäkringsmarknaden är
Stiftelsen Konsumenternas Försäkringsbyrå. Allmänna reklamations-
nämnden ARN statligär myndighet har till uppgiftsom en att pröva
tvister mellan konsumenter och näringsidkare och rekommendatio-ge

hur tvisterna bör lösas. Avgörandena intener om verkställbaraär som
domstolsavgörande.ett harARN sedan den julil 1990 särskilden av-

delning för behandling bank- och finansfrågor. Sedan den decem-1av
ber 1997 har Konsumentombudsmannen biträdarätt enskilda kon-att

bl.a. vid allmän domstolsumenter för främja prejudikatbildningenatt
på konsumentskyddsområdet för finansiella tjänster.

Det finns således lagstiftning syftar till tillvarata konsu-atten som
intressen och detmenternas bereds för närvarande förslag om nya reg-

ler på betalningsområdet. Som redan i inledningen till dettasagts be-
tänkande, kommittén det fördelatt är motiven bakomanser storen om
den näringsrättsliga lagstiftningen kan renodlas. Därför bör ett gott
konsumentskydd så långt det möjligt skapasär lagstift-genom annan
ning den kommitténän På bankområdetöver. dettasom iutgörser

72Utredningen definierar elektroniska digitala värdeenheterpengar som som
används allmänna betalningsinstrument SOU 1998:14.som Betalningar med
elektroniska brukar delas i två kategorier, dels sådanapengar utförssom
med kort kontantkort, delssmarta sådana utförs via datornät.som
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finns någrainteeftersom deti dag, rentförändringingenprincip mot
banklagstiftningen.ireglerkonsumentskyddande

likvi-ochbetalnings-speciella meddetsåledesSlutsatsen är att
sig tjänstentillgodogöraför kunnakundenligger iditetstjänster attatt

riskertvingasdärmed kanfinansiär ochrollen att taikläda sigmåste av
agerandeRationelltbära.förutsättaseller kanönskarintehonsom

och regleraövervakanågonuppdra åtskälgodabankkunder har attatt
ändå måstesystemskyddettill ägnahänsynEftersombanker. staten av
konsumentskydddettapraktisktnaturligt ochdetdetta, attsig åt är

handhas staten.av

regleringenAvgränsningar6.5 av

bankrörelsedefinitionNy6.5.1 av

ingårvilkenrörelse ibankrörelseMedKommitténs förslag: avses
frånnå flerabetalsystemviabetalningsförinedling attavsettsåväl

mottagandebetalningsmottagareslutligafriståendevarandra avsom
da-30med mindrefordringsägaren änförtillgängligamedel ärsom

varsel.gars

finansielladetkapitelidentifieras i 1Betalningsförmedling en avsom
motivdediskuterasoch 6.4avsnitt 6.3uppgifter. lviktigastesystemets

slutsatsbetalningsformedlare. Envissafinns regleraför avattsom
regleringen börmedhuvudsyftet att tryggadiskussiondenna är att vara

konsument-tillgodosebetalningsväsendets funktion, även attmen
i dettaUppgiftenbetalningsförmedlare.solidaskyddsintresset av-av

kategorierdeskiljelinje mellanlegalfungerandedrasnitt somär att en
ochregleradeböravsnittenföregåendedeienligt vararesonemangen

denavsnitt framgårföregående att typoreglerade. Avde bör varasom
idenregleringenträffas ärbörbetalningsförmedling somavsomav

dessanaturligtdärförframstår attbanker. Detbedrivsdag av-somav
vadbestämmerdefinitiondengrund förtillliggergränsningar somsom

bankrörelse.utgör
verk-skyddsvärdabör denanslagetfunktionellamed detenlighetl
visstbetalningsförmedlingalltsåi Detställas ärsamheten avcentrum.

betydelseinte någonhardefinitionen. Det attomfattasskallslag avsom
omfattarrörelseingår i ävenbetalningsförmedlingen annansomen

betalnings-medsysslarföretagallaviktigaverksamhet. Det är att som
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förmedling visst slag omfattas. Detta kan i lagtexten beskrivasav som
"rörelse i vilken ingår betalningsformedling".

Kapitalförsörjningen har likaledes identifierats centralsom en upp-
gift för det finansiella De speciella kravsystemet. på reglering som en
fungerande kapitalförsörjning ställer kommer behandlas i kapitelatt
Det kan berättigat fråga inte kreditgivningsverksam-attanses vara om
het på något bör ingå isätt bankrörelsedefinitionen. Det såär att
bankerna bedriver kreditgivning, det dessutom oftastatt utgör en cen-
tral del verksamheten och banker viktiga institutioneratt ärav på kre-
ditmarknaden. Principiellt, och i växande grad praktiskt, dock funk-är
tionerna möjliga att separera.

Ett funktionellt innebärangreppssätt de två funktionerna,att betal-
ningsförmedling och kapitalforsörjning, bör behandlas för sig, ävenvar
lagtekniskt. När kreditgivningennärmar från perspektivet detoss att
gäller slå vakt fungerandeatt betalningsväsendeett så dennaom utgör
verksamhet endast bland många andra vari de for betalningsförmed-en
lingen medlen kan placeras.mottagna Det till och medär så denatt ur
detta perspektiv ovanligtutgör riskfylld verksamhet. Huren samman-
sättningen tillgångssidan i balansräkningen för betalningsför-av en
medlare bör regleras kommer behandlas i avdelningatt En väsentlig
del denna frågastörre frågan hurutgörs kreditgivningenav skallav
regleras.

Ett ytterligare skäl inkludera kreditgivningmot att i definitionen av
bankrörelse det leder tillär det behövsatt ytterligareatt legaldefini-en
tion skyddsvärd verksamhet. Om bankrörelse definierasav betal-som
ningsformedling kombineras med mottagande vissa medelsom samtav
kreditgivning så behövs likväl definition endast inbegriper deen som
två förstnämnda verksamheterna. harDe i detta kapitel pekats ut som
i behov särskild reglering. Detta innebär med andra ord forav detatt
fall de sysslar med alla verksamheterna kallastre för bankersom och
omfattas viss reglering så måste till för demav etten annat namn som
endast sysslar med de förstnämndatvå verksamheterna och eventuellt
också reglering. Det kan också anmärkas kreditgivningen annan att
inte ingår i den gällande definitionen vad bankrörelse.nu utgörav som

Kapitel 7 kommer behandla fråganatt vissa institut deltar iom som
kapitalförsörjningen, bl.a. kreditgivning, bör regleras medgenom ut-
gångspunkt i behovet säkrad kapitalförsörjning. Eftersom kredit-av en
givningen i detta fall behandlas med utgångspunkt i säkra kapital-att
försörjningen, behöver inte övervägandena nödvändigtvis resultera i en
likartad reglering syftar till skydda betalningsväsendetsattsom en som
funktionsfömåga. Det måste dock betraktas naturlig utgångs-som en
punkt bankernas verksamheteratt heltäckande regleras i bankrörelsela-

Detta vissagör de övervägandenattgen. i kapitel kangörs 7av som
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andraochkreditgivareförreglerspeciellaiendastintesigavspegla
avdelningibehandlasutformningfinansieringsinstitut, närmarevars

bankrörelselagen.iocksåutan

betalsystemGenerella6.5.1

betalsystemgenerellaanvändadenframgår termenavsnitt 6.3 attAv
ing-emellertidharområdet. Dennaskyddsvärda termdetbeskriverväl

i lagtextendirektdenanvändaochbetydelseexakt attvedertagenen
harskäldessaförarbetena. Avipreciseringaromfattandeförutsätter

precist iområdetskyddsvärdadetvaltställeti merkommittén att ange
lagtexten.

detbetalsystemgenerellt är attkännetecknarframförallt ettDet som
betalningsmottagare.antalnågårdet stortså ettattuppbyggt attär

rådakanDetlagtexten. tve-direkt isigavspeglabörkänneteckenDetta
lämpligtinteDetbör ärsättas.antalsmässiga gränsendenkan varom
lämpligtdethellerinteantal", äruttrycket "ett stortsiganvändaatt av

kommitténsEnligti lagtexten.direktantalprecist me-någotatt ange
betal-flerafrågaskalldetlämpligt att omdetning att varamestär ange

frånfrågaskalldetpreciserasamtidigtoch att omvaraningsmottagare
rekvisit är avsettDettabetalningsmottagare.friståendevarandra senare

kedjaibutiker ärrad olikadärsådana ent.ex.skilja system enutatt
betalningsmottagare.

möjligtdetockså ärkännetecknas attbetalsystemgenerellt avEtt
ordandramedkandet. Systemetanvändabetalareantal attför stortett

nödvändigt attdock intekanändar". Detbådai"öppet ansessägas vara
onekligendärmedblirLagtexteni lagtexten.känneteckendettamedta

ochbetalarsidan"slutna"ärselektivavid;onödigt system som
omfattas. Systemnämligenmottagarsidan kommer att avpå"öppna"

praktiken.iförekommaintedocktordeslagsådant
vill kom-lagtextenföreslagnadeni"via"ordetanvändaGenom att

teknis-finnsrörelsendet inödvändigtintedet attmarkera ärmittén att
betalningsförmedling.drivaförförutsättningar attadministrativaochka

gårDetbetalsystem.generelltnågårdettillräckligt ettattDet attär
admi-ochtekniskadetläggaregleringundgå attalltså inte genomatt

bolag.särskiltiarbetetnistrativa ett
finnsräckviddlagensrörandeoklarheteruppståskallintedetFör att

betalningsmottagare". Det är"slutligarekvisitettillläggaskäldet att
skall avgö-betalningsmottagareslutligamöjliga varaantalet somalltså

betalnings-förmöjlighetenförhindrasyfteiTillägget enrande. attgörs
tillämpningsområde attlagensundan genomkommaförmedlare att

grundtillämpningsområdetunderfallerinteverksamhetenhävda att
betal-tillbetalningarförmedlaibestår annanendast enden attattav
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ningsförmedlare och det denneäratt sedan förmedlar betalningar-som
vidare till de slutliga betalningsmottagarna.na Ar nåsystemet avsett att

flera slutliga betalningsmottagare skall det falla under definitionen.

6.5.1.2 Mottagande medelav

Betalningsförmedling inte kombineras med mottagande medelsom av
avsedda för framtida transaktioner i regel inteär skyddsvärd 6.3.l.
Det finns inte heller något skyddsbehov motiverar regleringsom
6.3.2. Således det endast betalningsförmedlingär kombinerassom
med mottagande medel skall regleras.av som

Mottagande medel med kort varsel kan återkallas från betal-av som
ningsförmedlaren i normalfallet upphov till risker för betalsyste-ger

funktionsförmåga.mets Att medlen lättflyktigaär skapar risk för deatt
på något ställt medelsätt till förfogande för institutetsom hastigt åter-

kallar dessa. Skälet till återkallandet kan det uppstår misstroattvara
institutets förmåga fullgöramot sina åtaganden.att Många finansiella

företag kan ha svårt avvärja misstro detta slagatt eftersom institu-av
tillgångartens svåra värdera.är Denna svårighetatt bedöma institu-att
förmåga sinatens åtagandenmöta lederatt också till risk för miss-att
sprids till instituttron inte i finansielltär trångmål. Oavsett till-som

ståndet i enskilt institut kan hastigtett återkallandeett finansieringenav
leda till insolvens eftersom det inte finns möjlighet tillgångaratt avyttra
i takt.samma

Mottagande transaktionsmedel innebär också betalnings-av att en
förmedlare kan hamna i akut likviditetsbrist betalnings-en om en annan
förmedlare ställer betalningarna. Vidare skapar det behovett att
hantera likviditet innebär betalningsförmedlarenatt kan behövasom
placera eller låna relativt belopp kortfristigt. Eftersomstora Riksbank-

för kortfristig in- ochsystem utlåning konstrueratens såär betal-att
ningsförmedlarna föredrar utjämna likviditeten sinsemellanatt uppstår

fordringar mellan dessa.stora Dessa ekonomiska kopplingar mellan
betalningsförmedlarna ökar skyddsbehovet.

Skyddsbehovet inte likaär för all betalningsförmedlingstort som
kombineras med Ömsesidigamottagande medel 6.3.2. fondersav
mottagande omedelbart uppsägbara medel kan i viss månav sägas ut-

undantag frångöra regelnett mottagande medelatt upphov tillav ger
systemrisker. Undantaget beror framför allt på fondens associations-
form och tillgångarnas egenskaper. Det måste det enligtpoängteras att
gällande lagstiftning inte möjligt förär MMMF eller motsvarandeen
ömsesidig konstruktion bedriva bankrörelse iatt Sverige eftersom så-
dan endast kan drivas i associationsformerna bankaktiebolag, sparbank
och medlemsbank. Kommittén inteöverväger ändringar igöra deatt
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frågadennabedrivas,bank kanvilka atti utanassociationsformer anser
ordning.särskildiutredasbör

skallmedel""mottagnaanvändahittillsdenhur termenFrågan är
mottagandeförformendominerande trans-totaltdefinieras. Den avnu

ianvändskonto.på Begreppetinlåningkallasvadaktionsmedel är som
Karaktäristisktbankrörelse.vaddefiniera utgörförgällande rätt att som

villkorstandardiseradehardebrukarinlåningskonton attför varaanses
kontot,påfortlöpande sättafinnsdetenligt vilka rätt att pengaren

omedel-ochmedbestämd, löper ärräntanominelltfordrankundens är
emellertid intekaraktäristikadessaAlla ärbetalning.tilluppsägbarbart
transaktioner.föranvändaskunnaskallmedlenförnödvändiga att

härdetrelevansharsistnämndadetendastdetEgentligen urär som
insättningar,fortlöpandetillVisserligenperspektivet. rättenäraktuella

viktigkunden,tillbetalartredjefrånochkundenfrån partbåde som
stabilitetssynpunkt. Det ärfrånknappasteffektivitetssynpunktfrån men

betalning,förmedelbestämdanominelltanvändapraktiskt attäven
Även innehållinlåningsbegreppetsnödvändigt.intedet un-är ommen

oför-varit ihar dettid så settstortförändringarvissadergått senare
tid.under långändrat

söktahärdentänkas hakankontoinlåningendastinteDet är som
betalningsförmedlarenalternativmöjligt ärpraktiskt attEttegenskapen.

anford-vidomedelbartlösasigåtardennevilka attobligationer,utger
nomi-lågtmyckethafortlöpande ochkanObligationerna utgesran.

för-påavtalkanbetalare,egenskapKunden, ivärde.nellt genomav
värdetillobligationer,lösa ettbetalningsförmedlaren rätt atthand ge
Striktbetalningsuppdrag.utförandevidbetalningen,motsvarande av

be-mellanfordringsförhållandetbeskrivasdetta attkanjuridiskt som
obliga-innehavetvilkenkunden,ochtalningsformedlaren avgenom

Betalningsfor-kvittning.upphörfordringsägare,tionerna är genom
fordranuppkomna motbetalningsuppdragetsinkvittarmedlaren genom

be-alltsåkundendå ärbetalning,mottagandeVidfordran.kundens av
obliga-kundenbetalningsförmedlarentilldelartalningsmottagare, nya

betalningsförmedla-uppstårfordringsförhållande atttioner. Ett genom
Eftersombetalningen.värdetmotsvarandeobligationeremitterar avren

företeelsedennafallerbestämd sånominelltintefordrankundens är
inlåningsbegreppet.nuvarandeunder detinte

obestämdanominelltkanrelativt lätt görasfordringar ge-Eftersom
betalningsförmedlaren, attoch t.ex.kundernamellanavtal genomnom

olyckligt använ-detindex, atttill någotvärde knytsfordringarnas vore
verksam-skyddsvärdadenavgränsninginlåningsbegreppetda avsom

tillbaka,drassnabbt kaninlåninginte baradessutomheten. Det är som
uppsägningstid.med kortfinansieringallgällerdetutan
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Slutsatsen det hittills förda det inteär spelarav resonemanget nå-att
roll i vilken form eller under vilket medlengon ställs till betal-namn

ningsförmedlarens förfogande. Det kan sig vadröra idag kallasom som
inlåning, emission olika obligationer ellertyper medel ställsav av som
till förfogande enligt andra avtal. förefallerDettyper därförav mest
ändamålsenligt i lagtexten använda denatt neutrala medel.termen

Den viktiga egenskap, det gäller fånga i definition,attsom är atten
medlen skall kunna återkallas med kort varsel. Avgörande för frågan
vad skall med kort varsel bl.a. hur långär uppsägningstidensom avses
måste för förhindra uttagsanstonnningaratt i sin påverkarvara tursom
stabiliteten i betalningsväsendet. Som påpekats tidigare krävs det för en
effektiv betalningsförmedling transaktionsmedelatt mottagna är upp-
sägbara med mycket kort varsel. Skulle villkoren sådana detattvara
krävs månadssäg uppsägningstid innan betalningsuppdrag kanen ett
utföras så minskar denna tjänsts attraktionskraft betydligt vilket i sin tur
medför betalsystemet blir mindreatt omfattande och därmed mindre
skyddsvärt. Gränsdragningen kan alltså i viss mån självreg-sägas vara
lerande. Det torde medföra betydande ekonomiska nackdelar, i form av
färre kunder, för företag lägga sig precisett utanföratt relativtäven en
snävt gräns.satt

Det skulle kunna ifrågasättas det överhuvud behöver nå-om anges
tidsgräns, dvs. inte alla kommer syssla med betalnings-gon attom som

förmedling kan förväntas i praktiken bliatt tillhandahållatvungna att
möjlighet för kunderna ha medel tillgängliga medatt kort varsel för
transaktioner. finnsDet emellertid betalsystem baseradeär på attsom
betalningsförmedlaren fakturerar uppdragsgivaren i efterhand. Efter-

det för dessa varken finns skyddsvärdesystem eller skyddsbehovsom
motiverar reglering, bör inte betalningsförmedlare i sådanasom system

Äventräffas regleringen. det betalningsfönnedlande företagetav om
inte medel avsedda för framtidatar emot transaktioner, kan det behöva
låna för finansiera rörelsen. Eftersom lånatt inte inte uppsägba-ärsom

med kort varsel, inte något skäl för reglering,utgör bör inte all låne-ra
finansiering medföra företaget träffas bankrörelsedefinitionen.att av
Av detta skäl det rimligt införaär tidsgräns.att en

Enligt gällande rätt det gällerär gränsen inlåningnär uttryckt så att
behållningen skall tillgänglig för insättaren med kort varsel. för-Ivara
arbetena har kort varsel förtydligats till innebära månad elleratt en
mindre. Det kan dock ifrågasättas transaktionsmedel överhuvudom
attraheras villkoren innebär de inte kan användas iakttagan-attom utan
de uppsägningstid dagar.är 14över, liggersäg, Detav emeller-en som
tid värde i hålla klarett rågång till detatt område inte omfattasen som

73Se 1995/96:74 sid. 97.prop.
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med någ-förenadhellerinteordningsådanreglering. Ett varasynesav
behållaviddärförharKommittén attstannatnackdelar.betydandera

månad.gränsen en
tillgängligamedlenbedömningen ärförbetydelseingenharDet om
avgift.mindretill medlen,förhållandeibetalningendast mot av en,

löptidkontraktetssåvältillgänglighetmedlens ärförbetydelseAv
till-löptiddagarsmed är20 t.ex.obligationuppsägningstid. Ensom

varsel. Noteradagarsmindre 30 attmed änfordringsägarenförgänglig
avgörande.härutgivningstillfället ärvidlöptidobligationensdet somär
löptidåterståendemedfinansieringhaföretag somSjälvfallet kan ett en

bankrörelsedefinitionen.träffasdärfördagar30kortare attutanän avär

förslagetKonsekvenser6.5.2 av

defini-innebärbankrörelsedefinition atttillförslagKommitténs ny
verksamhetomfatta dentillbättrebankrörelse atttionen anpassasav

skerAnpassningenskydda.främstbankrörelselagen att ge-avsersom
framlyftsbetalsystemgenerellaibetalningsförmedling somattnom

anpassningskerVidareuppgifter.väsentligabankernas enmesten av
instrumentfinansiellagällerdetskerutveckling närtill den nyasom

påinlåningsbegreppetpå utanbaserasintedefinitionen enattgenom
transak-vilkaiformerdeallafångarformuleringgenerell sommer

förfogande. Begrep-betalningsförmedlarenstillställastionsmedel kan
stabi-tillupphovfinansieringkortfristigadenfångar som gerävenpet

kortmeddenåterkallakanfordringsägarnalitetsproblem attgenom
varsel.

tillsyftarintelagstiftningentydliggöra attFörslaget även attavser
fullgör.dessaverksamheterdeendastinstitutskydda somutanatt

föreslagnadenomfattaskommerbankverksamhet attTraditionell av
betalnings-"smalbanker"Eventuellabankrörelse.definitionen somav

räntebärandesäkraiplacerasmedelendastförmedlar mottar sommen
be-fallerdefinitionen. Däremotomfattasocksåkommer att avpapper

betalkorts-utanför,medel ettt.ex.intetalningsförmedlare emottarsom
heller påoch inte annatefterskottikundersinadebiterarföretag som

sig kort.finansierarsätt
utanför.fallerbetalsystemselektivaÄven ibetalningsförmedlare

förKännetecknandekontokort.floraomfattandei dagfinnsDet aven
iför köpanvändaskanendastde enkort varordessa avmånga är attav

fristående be-varandrafrånfleraintekankortMed dessabutikskedja.
kankortVissaselektivt.varför är an-nås, systemettalningsmottagare

företags-ellerkoncerniingårbutikskedjorflera annanvändas i ensom
användningsområde.omfattanderelativtfåsåoch på ettsättgrupp
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Systemet emellertid ändockär vanligen betrakta selektivtatt efter-som
de slutliga betalningsmottagarna butikerna eller butikskedjornasom

inte betraktaär från varandra fristående.att förekommerDet ocksåsom
företag samarbetaratt kontokortsverksamhet de ingår iutanom en att
koncern eller företagsgrupp. Så länge korteten endast kanannan an-

vändas för köp och tjänster i de butiker ingår i samarbetetav varor som
är normalt betraktasystemet selektivt. finnsatt Det dock gränssom en
för hur många företag kan ingå i samarbete kontokortett försom ettom

betalsystemet skall betraktasatt selektivt. kortetKan användas tillsom
alla betalningarnästan hushåll normalt behöverett blir betal-sett göra

normalt betraktasystemet generellt.att som
Enligt gällande hör betalningsförmedlingrätt till de verksamheter

kreditmarknadsföretag får bedriva kommitténs förslag ändrarsom inte
detta. I dag bedriver vissa kreditmarknadsföretag betalningsförmedling

sin kontokortsverksamhet, främst gäller detta bankägda företaggenom
såsom Föreningssparbanken Finans AB, Handelsbanken Finans AB och
Nordbanken Finans AB. Dessa kort generellt gångbaraär och utgör
således generella betalsystem. För det fall dessa företag har finansiering
med kortare löp- eller uppsägningstid månad träffasän de kom-en av
mitténs förslag till bankrörelsedefinition.

Bankrörelse enligt gällandeär rörelse i vilkenrätt ingår inlåning
konto där behållningen nominellt bestämdär och tillgänglig för insät-

med kort varsel. Följaktligentaren får inga andra bankerän ta emot
inlåning med dessa egenskaper. Det kallas kundmedel uppfyller isom
och för sig de angivna kriterierna, har undantagits upp till 15 000men
kr från Ensamrättenensamrätten. enligt gällande således interätt såär
omfattande.

Enligt kommitténs förslag får banker inte in-ensamrätt att ta emot
låning eller för den delen medel uppsägbara med kortär varsel.som
Däremot får bankerna den sistnämdaensamrätt att ta emot typen av
medel i kombination med betalningsförmedling i generella betalsystem.
Detta innebär bl.a. det inte behövs något undantag frånatt kravet
oktroj, för ekonomiska föreningar med sparkasseverksamhet tarsom

medel från sina medlemmar.emot Dessa har andrarätt attsamma som
inlåning och andrata medel.emot

Förslaget innebär således alla företag får finansieraatt rätt sinatt
verksamhet med det i dag kallas inlåning och medävensom annan
kortfristig finansiering. Däremot skall endast företag underkas-ärsom
tade den finansiella lagstiftningen och står under tillsyn Finansin-av
spektionen få insättningarta omfattas insättningsgarantinemot som av
82. Avsikten de föreslagnaär ändringarnaatt skall leda till ökad
konkurrens och därmed bättre villkor och bredare produktutbud för
spararna.
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medelföretagställas påemellertid emotskall tarkravSpeciella som
måstekunderföretagsinsättningsgarantin. Dessaomfattasattutan av

skallreglervilkaFrågangäller.garantin inteinformeras somatt omom
kapitel 16.ibehandlasmedelmottagandevidgälla av

skyldighetoch attBankernas ensamrätt6.6

inlåningemotta

inlåningBankernas ensamrätt emotatt taförslag:Kommitténs av-
inlåning.skyldighetbankernasavskaffas ta emotattLikasåskaffas.

inlåningbankerhar ensamrätt ta emotsvensk attgällande rättEnligt
ochbestämdanominelltbehållningar ärinlåningMedkonto. somavses

relativtdefinitionvarsel. ärDennakortmedför insättarentillgängliga
ford-såändrasvillkoren attkringgå,enkel attoch t.ex.attsnäv genom

haranledningdennabl.a.bestämd. Avnominellt mono-interingen är
luckratsredanpraktikenipolet upp.

detinlåningbegreppetinnebördvilken synesnärmare gesOavsett
medmotiveratdethuruvida ärutröna enriktiga angreppssättet attvara

for insät-tillgängligaatt medel ärbankernafor emottaensamrätt som
konsumentskyddssynpunkt. In-ellervarselmed kort system-tarna ur

uttrycketmed motta-medeldedelmängdlåningen är avsessomaven
medel.gande av

betal-förväsentligadebanker ärreglera ärför attHuvudskälet att
spridningseffektergrunddetfunktionningsväsendets attsamt av

påbl.a.berorRiskensamtidigt.fallerarbankerrisk mångaförfinns att
omedelbartmindreellerskulderbankershos attegenskapen mervara

mottagandeförsåledesdetperspektiv attdetta är avUruppsägbara.
betal-nämligenverksamhet,skyddsvärdmedkombinerasmedel en

denregleraintressefinnsdet attslag,visstningsförmedling avsomav
skäl,intealltsåfinns attingår. Detmedelmottagandevarirörelse av

finansielladeti systemet,stabilitetentillhänvisningmed omomsorg
medel.betalningsförmedlare emoträtten att taförbehålla

Ef-uttagsanstormning.förråkamedel kan utFöretag emottarsom
tagitharföretagenstakanågotsamhällsekonomin att somfekten av

motiverabetydelsefull förtillräcklig attomkull intemedel går äremot
i ekono-medellikvidamängderOmverksamheten. storareglering av

företag emotmångagrund tarotillgängliga på me-attblir sommin av
kostnadersamhällsekonomiskamedföradetkanfallerar, storadel

företagmellanspridasskalluttagsanstormningförRisken6.3.1. att en
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bedriver verksamheter olika och inriktningsom art emellertidär såav
liten det inte motiveratatt är med reglering 6.3.2. Om utvecklingen

all förmodan skulle gåmot likviditetstjänstermot att från be-separeras
talningstjänster i sådan utsträckning marknaden föratt mottagandeen

medel utanför banksektorn blir och företag i vissstor bransch,av att en
livsmedelsbranschen, skullet.ex. komma dominera denna marknad,att

får reglering samhällsekonomiska skäl övervägasen av nytt.
Det kan konsumentskyddssynpunkt motiverat reglera fö-ur attvara

medelretag 6.4. Vadtar kan kallasemot likvid och säkersom som en
placeringsform har kommittén lyfts fram konsument-ettav som
skyddsintresse. Bankernas inlåning har traditionellt tillgodoseansetts
detta intresse. Som diskuteras utförligt i kapitel kommitténmer anser

så kan fallet i framtidenatt också. Genom insättningar hosvara att
banker och vissa andra företag omfattas den statliga insättningsga-av
rantin får konsumentskyddsintresset säkert alternativettav anses vara
tillgodosett. Detta innebär emellertid inte allt mottagande medelatt av
måste eller bankerna skallgaranteras att till dennaensamrätt typges av
finansiering. Det kommitténsär uppfattning det räcker det finnsatt att

statligt altenativett för placeragaranterat sparande ochatt transak-
tionsmedel. Alla alternativ behöver inte lika säkra.vara

Konsumentskyddsskäl har anförts till stöd för bankernaatt ge en-
inlåning.samrätt Argumentet haratt ta dåemot varit eftersom fallis-att

i företag förvaltar inlåning kan medföra insättama för-semang attsom
lorar sina vilket i sin kan leda till allvarliga privatekonomis-turpengar,
ka konsekvenser, bör risken för fallissemang i företag tar emotsom
inlåning begränsas med reglering och tillsyn. Det självfallet lättareär

viss institutatt till viss formensamrätt finansieringge en grupp en av
definierad dennasnävt form Det fråganär. detär prak-mer ärom ens

tiskt möjligt bankeratt allaensamrätt medelatt ta emot typerge av som
uppsägbara med kortär varsel.
Som kommitténnämnts det tillräckligt detär erbjudsattanser att ett

säkert alternativ, låt flera institut. En följd detta samtli-ärvara attav av
former mottagande medel däribland inlåning inte behöverga av av

behandlas på Allt mottagandesätt. medel eller inlåningsamma av
behöver inte förbehållas vissa institut; dessa placeringar skiljer sig i
princip inte från andra placeringar. Det samhällsekonomiska intresset

det erbjuds säkert alternativatt alltså inteett skäl för förbe-av attger.
hålla dem tillhandahåller detta alternativ ensamrättsom att ta emot me-
del överhuvud taget.

Konkurrensen på inlåningsmarknaden främjas avskaffan-ettgenom
de vilket i sinensamrätten, får förmodas resultera i bredareturav ett
produktutbud. kanDet förväntas avskaffandeatt ett ensamrättenav
kommer medföra det tillhandahålls inlåningstjänsteratt att ärsom
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kopp-alls har någoninteellerbetalsystemselektivatillkopplade som
behålls be-det fallbetalningsförmedling. För ensamrättenling till att

samtidigtsannolikt utbudetdärmedochkonkurrensen somgränsas
bredareochkonkurrensblir högre. Störrekostnaderkundernas pro-

och bättrevalfrihetfår ökadmedför konsumenternaduktutbud ser-att
mel-väljamöjlighetenbörpriser. attKonsumenternavice till lägre ges

andratillåtaplaceringsaltemativ. Genommindre säkra attochsäkralan
framdetmöjligtocksådet växerinlåning attärbanker emotän att ta

för konsumenterna.bravilketalternativ,flera säkra är
konsumentskyddsargumentet ärkallaskandetBärkraften somav

pri-svårainnebäradet kanvisserligentveksam. Detsåledes sant attär
sparmedel iderassmåsparareförkonsekvenservatekonomiska om

finnskonkurs. Detförlorade igårmedelandrainlåning ellerform enav
drabba småspa-kanhändelserandramängdemellertid typer somaven

konsumentskyddandeaktualiserardetfinansielltlika hårt attutanrare
aktiemarknaden. Ibostadsmarknaden ellernedgångåtgärder, t.ex. en

tillräck-får detochavsnitti 6.4vadmedenlighet sagts ansesovansom
sparalternativ.säkerttilltillgångharligt konsumenterna ettatt

bankernasstöd förtillanförasbrukarskälytterligareEtt ensam-som
betalningsväsen-förbaseninlåningskonton utgörbankernasrätt är att

skadaskanfunktionsförmågabetalningsväsendetsfrågadet. En är om
andraförtill förmåntransaktionskontonbankernasmedel lämnarattav

kraftiginnebärande överström-utvecklingplaceringar. En entyper av
funktionbetalningsväsendetsskadabefarasskulle kunnaning genom

betalningsväsendet förmedel imedtillräckligtfinnasdet inte skulleatt
far-sådanaintedockFråganutföras.skall ärtransaktionerde omsom
dettyder påingetnämligenfinns attmissriktade. Dethågor är som

transaktionsmedel. In-volymentotaladennivå föroptimalfinns en
enskilda konton. Det ärställningen påbör stället riktasi mottresset

betalnings-hurfrågeställning, svårtmed denna attemellertid, även se
medel.flyttningskadasskulle kunnafunktionväsendets avgenom en

betalnings-tilltransaktionskontonsinautnyttjaönskarkunderDe som
medtillräckligthållatillförmodasfårförmedlingstjänster att pengarse

transaktionerna.önskadedeutförakunnaförkontondessa att
andrakostnaderhögregenerellt änmedförTransaktionskonton sett

förstnämndadeinnebär dettanormalfalletbankerna. l attförkonton
hushåll-ineffektivdetDärmed kan sägaslägrekontona ränta. varager

vadtransaktionskontonpå änhasparmedelmedning att pengarmer
marginalinklusiveomfattningtransaktionernasmotiveras enavsom

transaktioner. Detframtidens äromfattningenför osäkerheten avom
sparmedel.medhushållningeffektivfrämjarreglermedönskvärt som

ifråga-kaninlåningbankerförbehåller rätten emotRegeln att tasom
målsättningen.angivnadenmotverkardärför densättas att

SOU1998:1601018-6265
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Som kommer framgå avdelning föreslås3 bankernaatt bli fore-av
mål för relativt reglering eftersom desträng bedriver i vissaen avseen-
den skyddsvärd verksamhet. skulleDet kunna hävdas denna regle-att
ring kommer försämra deras möjligheter konkurreraatt på markna-att

Ävenden för mottagande medel. bankernas transaktionskontonav om
på många liknarsätt mottagande medel skillnaden tillräck-annat ärav
ligt viktig för sådan utveckling inte behöver befaras.att Kostnadernaen
till följd regleringen kommer knappast så efterfrå-attav stora attvara

på möjligheten medel kombineradesättaatt medär betal-gan som
ningsfönnedling i generella kommer minska drastiskt.system Beho-att

hos allmänheten hålla vissvet mängd medel för sinaatt transak-en
tioner på dessa konton kan förväntas så starkt de fortsätter medattvara
det dessaäven på konton blirräntan mycket låg. efterfråganOm påom
bankernas transaktionstjänster förmodan skulle minska betydligtmot
kan detta tyda på kostnaderna för upprätthållaatt systemskyddetatt år
for eller på systemskyddet felaktigtstora utformat.att är Det ocksåär
möjligt det resultat ökandeär separeringatt betalnings-ett ochav en av
likviditetstjänster. Hur helst bör utvecklingen följas med uppmärk-som
samhet och eventuellt föranleda förnyad regelverket.översynen av

Slutsatsen analysen det inte finns skälär förbehålla bank-att attav
sig inlåningensamrätt i den inskränkta formatt ta emoterna vare som

i gällande eller andra medelrätt uppsågningsbaraär medanges som
kort varsel. Det bör i stället bli möjligt för alla företag såda-att ta emot

medel.na
Bankerna bör inte heller längre ha någon skyldighet in-att ta emot

låning eller andra medel. Bankrörelselagen innehåller i dag skyldig-en
het för banker "att inlåning på räkning från allmänheten"ta emot 2
kap. bankrörelselagen.l § Bestämmelsen skall uppfattas så bankatt en
med vissa bestämda undantag inte kan neka inlåning. Såle-att ta emot
des har bank skyldighet Än-inlåning från alla ochatt ta emoten envar.
da skälet för bestämmelse detta slag skulle, diskuteras i ka-en av som
pitel tillse alla har tillgång till säkeratt och likvidatt place-vara en
ringsform.

Det märka denär angivna bestämmelsenatt inteatt innehållerovan
rekvisiten "nominellt bestämd" eller "tillgängliga för insättaren med
kort varsel". Bestämmelsen, alltså inte korresponderar med gällan-som
de bankrörelsedefinition, kan inte med oförändrad lydelse garantera att
banker håller konton omfattande insättningsgarantin tillgängliga.av
Även lydelsen ändras så den anknyter till insättningsgarantinsattom
definition insättning, kan det ifrågasättas vilken betydelse sådanav en
bestämmelse har i praktiken. Visserligen det så lagregel iär for-att en
mell mening tvingar bankerna hålla konton visst slag tillgäng-att ettav
liga eftersom räntesättningen fri kan vissa bankerär välja pris-men att
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fårbankernaEftersomsådana konton.förmarknadensigsätta ut ur
be-bankernasenligtvilka,kontoformerdetillhandahållaförutsättas

harvinstgivandedemvillkormedförenade gördömning, är ensom
dag ingafinns ieffekt.ingen Detpriskontrolllagregeltvingande utan

garanteradefrån detundanvilja dra sigskullebankernapåtecken att
vissareklamenianvänds det attargumentområdet; etttvärtom som

bedömningendärförKommitténgaranterade. attgörkontoformer är en
nuvarande 2 kap.iBestämmelsennödvändig.inteslagdettaregel ärav

med någonoch inteslopasdärförbör ersättasbankrörelselagen§1 ny
andra institutliksombanker,börinnehåll.liknande Däremotmed som

garantin, inte kunna sär-omfattas utantillhandahåller konton avsom
sådant konto 83.neka någonskilda skäl öppna ettatt

intebankinnebärbestämmelseangivna attSlopandet enovanav
villfrån allainlåning sättaskyldighetharlängre emotatt ta som

skyldighetbankharheller emotbanken. att tai Intepå konto enpengar
bankrörelsedefi-tillförslagkommitténsinnebärmedel.andra Däremot

meduppsägningsbaramedel ärbank måstenition emottaatt somen
bankrörelse.bedrivaförvarsel från någonmånadsmindre atten

EG-rätten6.6. 1

de-Kreditinstitutregleringen.centralt i EG-kreditinstitut ärBegreppet
och77/80/EEGbanksamordningsdirektivenoch andrai förstafinieras

allmänhe-frånbestår iverksamhet"företag att89/646/EEG varssom
beviljaochmedelåterbetalbaraandra attellerinsättningaremotten ta

såtillvidamärklignågotOrdalydelsen atträkning." ärförkrediter egen
endastverksamhetföretagdethandenvid ärden attnärmast varsger
Enligtkreditinstitut.betecknasverksamhetangivenibestår somsom

medlemsländernaskallbanksamordningsdirektiveti andraartikel 3
rörel-drivakreditinstitutinteföretageller attär"förbjuda sompersoner

undantasförbudetFrånallmänheten."fråninlåningomfattarsomse
fallmedel" bl.a.eller andrainsättningar"mottagandeemellertid av

reglerellerlagstiftningnationell antag-omfattadesärskiltär avavsom
under-verksamhetenförutsättning ärunderalltgemenskapen, attna av

investerare."ochskydd för insättaretillövervakningochreglerkastad
allmänheten"frånalltså ledetingår takreditinstitutdefinitionenI av

delsartikelmedan 3medel"återbetalbaraandraellerinsättningaremot
and-ellerinsättningar"mottagandedels"inlåning",enbartanvänder av

direktivdessaframgår inteallmänhetsrekvisit. Detmedel" utan avra
innehållsmässiguttrycksättenskildade ärmedavsiktenhuruvida en

fallet.såförmodasfår ärdetskillnad attmen
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Till ledning för tolkningen de olika uttrycken kan di-inämnas attav
rektivet för garanti insättningar 94/system 19/EG så definierasom av
insättning, såvitt aktuellt, på följandeär "ett tillgodohavandesätt: inu
form inlåning eller tillfälligt led i normala banktransaktionerettav som
och kreditinstitut måste betala tillbakaett enligt de lagliga ochsom av-
talsmässiga villkor tillämpliga, och allaär fordringar i formsom av
värdepapper har ställts kreditinstitut- Andelar i brittiskaut ochsom av
irländska "building societes" bortsett från andelar formutgörsom en av

kapital i enlighet med artikel skalleget insättningar.-anses vara
Obligationer uppfyller villkoren i artikel 22.4 i rådets direktivsom
85/6ll/EEG den 20 december 1985 samordning lagar ochav om av
andra författningar företag för kollektiva investeringar isom avser
överlåtbara värdepapper fondforetag, skall inte insättning-anses vara
ar."

förutsättningEn for tolkning jämför olika direktivs innehållen som
direktiven inbördesär konsistenta.att direktivetär Av insättnings-om

garanti framgår insättning omfattar detatt termen med ter-som avses
inlåning. Vidare framgår alla fordringar, med visst angivetattmen un-

dantag, i form värdepapper ställts kreditinstitut räknasutav som av
insättning. När det gäller värdepapper finns alltså visst måttsom ett av

cirkelresonemang i definitionerna; kreditinstitut företagär tar emotsom
insättningar och vissa insättningar värdepapper harär ställts utsom av
kreditinstitut. kanDet konstateras innehållet i begreppet insättningatt
ligger relativt det kommitténnära med medel. Denmottagnasom avser
avgörande skillnaden det inte finns något krav påatt in-attsynes vara
sättningar skall uppsägbara till betalning med kort varsel.vara

finnsDet del tyder på begreppet inlåning genomgåendeatten som
har Åinskränkt betydelse insättning. andraän sidan stadgas ien mer
artikel i3 andra banksamordningsdirektivet, endastnämnts, attsom
kreditinstitut får inlåning. Från förbudetta emellertidemot undanta-är

insättningar eller andra medel under deget förutsättningar nämntssom
tidigare. Skulle terminologin i direktivet insättningsgaranti tilläm-om

leder detta till undantaget i mening haratt vidare tillämp-pas etten
itingsområde huvudregeln, någotän knappast kan avsikten.som vara
Denna tolkning får också stöd jämförelse med den engelskaav en ver-
sionen andra banksamordningsdirektivet. Där har nämligen bådeav
huvudregeln och undantaget lydelse. Systematiken skulle blisamma

logisk förbudet inlåning i stället tolkasatt ta för-emotmer om ettsom
bud insättningar, i den meningatt ta emot används i direk-termensom
tivet insättningsgaranti.om

Sammanfattningsvis kan det finns oklarhetersägas vad gäller in-att
nebörden några de centrala begreppen i direktiven, framför-mestav av
allt det i detta Åtmin-sammanhang aktuella begreppet inlåning.mest
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bristandemedförklarastorde kunnaoklarheternadel pre-stone aven
direktiv-versionensvenskadenutarbetandetvidspråketicision avav

ochregleringformnågonkräverEG-rättenklarttycks ståDet att aven.
docktyderMycketinlåning.innefattarverksamhetövervakning somav

gällertillsynoffentligkrav påfrågaintedetpå somäratt sammaom
medlemslandvarjepådet att ut-ankommerVidarekreditinstitut.för

skydda insättareförerforderligbedöms attregleringforma den som
investerare.och

områdedetutanförliggerverksamhetfrågahär somDet är somom
kommitténförtalarDettaskyddsvärt. attidentifieratkommittén som

måsteenligt EG-rättenvilka kravfråganbehandlaskallinte somom
otillfreds-dockförefallerinlåning. Detföretagställas på emottarsom
bankernasavskaffandeförslagkommittén lämnarställande ett avomatt

frå-genomföragårinte attutaninlåning attemotensamrätt att ta som
in-föreslås fåpå dem emotställas taskallvilka krav somsomomgan

därföråterkommerKommitténordning.iharförstlåning utretts annan
kapitel 16.ifrågadennatill
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kapitalförsörjningenReglering7 av -

avgränsningarochmotiv

Inledning7.1

omallokerahuvuduppgifterfinansiella är attdetEn systemets spa-av
till dempåöverskottharföretaghushåll ochfrån derande resursersom

framgårperiod.viss Somunderkapitalunderskotthar avensom
ekonominsförviktigkapitalforsörjningfungerandevälkapitel l är en

skallfrågaskyddsvärd. Dendärförkanochutveckling sägas somvara
skyddsbehovföreliggerocksåhuruvida detkapiteli dettabehandlas är

reglering."motiverarsom
finnsmotivvilkabehandlasskallfråganspecifiktMer är somsom

kapitalförsörjningen.ideltarföretagfinansielladeregleringför somav
banker,betecknasdagiinstitutdehuvudsakligenDessa utgörs somav

fond-ochvärdepappersbolagkreditmarknadsföretag,försäkringsbolag,
finansiellasvenskadetbeskrivning syste-finnskapitel 1bolag. I aven

funktionellaDeninstituttyperna.olikaför deredogörelsemedmet en
innebäranvändavaltgenomgående harkommittén attansats som

ställetinstitutioner. Iexisterandefrånutgårinteanalysenemellertid att
till-detjänsterdvs. defunktioner,institutionernasutgår frånden som

kapitalförsörjningenförbetydelsehandahåller. tjänster ärDe avsom
i tvådelaskantjänsternaframkommerbeskrivs avsnitt 7.2. Däri att

mäklartjänster.ochfinansieringstjänsterhuvudkategorier;
särreglerade tvåtraditionellt varitharfinansiella företagenDe av

detfunktionsförmåga,finansiellaskydda detför systemetsskäl, dels att
detindivider,enskildaskyddafördelssystemskyddsintresset, atts.k.

till be-inledningenför iredogörsSomkonsumentskyddsintresset.s.k.
med denhuvudsyftet nä-utgångspunktkommitténs atttänkandet är
systemskydd.uppnåskalllagstiftningen gottettringsrättsliga attvara

detta ka-Iför konsumenterna.tillocksåsystemskydd ärEtt gott gagn
detsystemskyddsbehov närfinnsdethuruvidautredasdet ettpitel skall

skyd-regleringbehovdvs.kapitalförsörjningen, attgäller ett genomav

harverksamhetfunktion ellervissbetydelse74 avspeglar denSkyddsvärdet en
skyddsvärdskyddetuppstårSkyddsbehov närsamhällsekonomin.för enav
inledningenregleringar. Setillräckligtinteverksamhet utanfunktion eller är

tvådediskussionutförligare termema.förbetänkandettill aven
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da vissa i kapitalförsörjningssystemet skyddsvärda funktioner för att
uppnå väl fungerande kapitalforsörjning. Det skall också utredasen
huruvida det finns konsumenlslcyddsbehov, dvs.ett behovett attav
skydda enskilda aktörer särreglering företag deltar i ka-genom av som
pitalförsörjningen.

kapitell redogörs5 för olika systemrisker, dvs. risker för det fi-att
nansiella skall för omfattandeutsättas störningar.systemet Där beskrivs
hur finansiella problem i institut kan spridas till andra institut.ett
Spridning kan ske både direkta kopplingar mellan de finansiellagenom
företagen uppstår via betalningsväsendet och handeln de fin-som
ansiella marknaderna och förväntningarna hos investerareattgenom
och insättare i instituten påverkas så de drar tillbaka sin finansieringatt

instituten. Dessa spridningseffekter innebär det finns latentav att en
instabilitet i det finansiella eftersom problem i enskilt ins-systemet, ett
titut kan skaka hela systemet.

kapitelI 6 kommittén för det i syfte skyddaargumenterar be-att att
talningsväsendets funktionsförinåga föreligger motiv reglera vissaatt
betalningsformedlare, nämligen sådana bedriver betalningsför-som
inedling i generellt betalsystem ochett medeltar äremotsom som upp-
sägningsbara med kort varsel. Kommittén föreslår dessa kriterieratt
skall grunden för bankrörelsedefinition.utgöra l avsnitt 7.3 ut-en ny
reds det finns motsvarande systemskyddsbehov det gällerett närom
kapitalförsörjningen, dvs. det motiverat reglera vissa institutär attom

deltar i kapitalförsörjningen for skydda kapitalförsörjningenattsom
sådan.som

Kapitalförsörjningssystemet betydligt mångfacetteratär be-änmer
talningsväsendet. förekommerDet många olika aktörer, fin-typer av

Ävenansiella instrument och tjänster. den övervägande delenom av
kapitalallokeringen sker med hjälp finansiella företag, sker delav en
direkt på marknader. Risken för hela kapitalförsörjningssystemetatt
skall slås samtidigt kan därför betraktas obefintliut som

Många aktörer har dock inte tillgång till alla delar kapitalförsörj-av
ningssystemet, beroende viss specifikär delutan att systemetav en av
fungerar. Exempelvis många småföretag beroendeär kunna fåattav
finansiering från finansiellt företag tillhandahåller finansi-ett som
eringstjänster, dvs. bedriver finansieringsverksamhet. För dessa aktörer
räcker det inte värdepappersmarknaden fungerar. Således måsteatt
risken för väsentliga delar kapitalförsörjningssystemet slåsatt utav
beaktas. avsnittl 7.3 analyseras vilka verksamheter väsentligaärsom
för kapitalförsörjningen och därmed skyddsvärda och vilket behov det
finns reglera dessa verksamheter för skydda kapitalförsörjningen.att att

avsnitt diskuterasI 7.4 motiv till reglering från konsumentskydds-
synpunkt. Kommittén konstaterar i kapitel 6 solida institut så-att utgör
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gäller in-detkonsumentskydd. Närviktigtsystemskyddväl ettett som
således desammanfallersystemstabilitetenväsentliga förstitut ärsom

avseende.i dettaskyddsintressenatvå
relationupparbetadofta påbyggerFinansieringsverksamhet en

finansierings-tillkundkunden. Enochfmansieringsföretaget ettmellan
konsu-centralastabilt. Dettaföretagetdärför ärvillföretag attveta

systemskyddandedentillgodosettfårmentskyddsintresse genomanses
skallinstitutentillreglering syftardennaeftersom attregleringen, vara

konsumentskyddsin-övrigagällerdetstabila. Närdärmedochsolida
avtals-skäligaintressetñnansieringsområdet,på t.ex. avsomtressen

tillvaratasfrämst bördessakommitténvillkor, annanatt genomanser
lagstiftningAktuell ärkommittén t.ex.över.denlagstiftning än sersom

handellagenavtalsvillkor,lagarolikakonsumentkreditlagen, omom
prospektutformningbestämmelserfinansiella instrument,med avom

ocker.straffbestämmelsenoch om
detkommitténavsnitt 7.4,i attutförligarediskuteras urSom anser

finansi-konsumentertillräckligtkonsumentskyddssynpunkt attär av
Kommitténfinansieringsföretag.solidatilltillgånghareringstjänster

reglerasbehöverintefinansieringsföretag,därför sys-avatt somanser
konsumentskyddskäl.reglerasbehöverhellerintetemskyddskäl, av
mäklarverksamhet inte ärenskildavsnitt 7.3islutsats är attEn en

regel inteimäklartjänster ärtillhandahållandeeftersomskyddsvärd, av
ochkundenmellanrelationupparbetadfinnsdetberoende att enav

någotfinnsdet inte system-principiinnebär attmäklarföretaget. Detta
kapitelibeskrivsmäklarverksamheter. Somregleraskyddsskäl att

värdepappersbolag kunnaifallissemang ettemellertid t.ex.skulle ett
fådärigenomochfunktionsförmågavärdepappersmarknadensskada

motivanalysinstitut. Enskyddsvärdaandraochbanker aveffekter
grundmäklarföretagandraochvärdepappersbolagregleringför av

funktions-clearingensbl.a.inkluderasystemrisker bördenna typ avav
betänkande.dettaiinteanalyssådan görsEnsätt.

finansi-utsträckningiintemäklarverksamhetEftersom somsamma
kundermäklarföretagsrelationer, ärbygger etteringsverksamhet
såledeskanfortlevnad. Detföretagetsberoendeinte sätt avsamma

mäklarföretag ärkonsumentskyddsintresse attstarktinte sägas ettvara
värde-vilkakundernahosintresse att vetafinnsstabila. Däremot ett

ocksåharKundenräkning. ettkundernasförköpermäklareenpapper
hanteringen vär-ifelaktigheternågrauppstårintedet avintresse attav

det närmastkonsumentskyddsintresse är avsesDetta somdepapperen.
investe-svenskttillförslagfinns ettinvesterarskydd. Det ettmed

grundpådelsdetta,grundDels1998/9930. avrarskydd prop. av
område bördettapå utre-systemskyddsbehovetkommittén attatt anser
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das ytterligare, kommittén inga förslag till reglering mäklar-avger
området i detta betänkande.

Analysen i detta kapitel leder fram till förslag till definitionen av
den yfznansieringsverksamhet bör särregleras och stå under tillsyn.som
Förslagen redovisas i avsnitt 7.5. Företag inte omfattassom av annan
finansiell lagstiftning och bedriver rörelse i vilken ingår tillstånds-som
pliktig finansieringsverksamhet benämns kreditmarknadsföretag. Fö-

bedriver finansieringsverksamhetretag omfattassom men av annan
finansiell lagstiftning behandlas i avsnitt 7.5.3.4. Det måste betraktas

naturlig utgångspunkt bankernas verksamhetersom att reglerasen i
bankrörelselagen. Således avspeglas de överväganden i dettagörssom
kapitel inte endast i reglerna för kreditmarknadsföretag, också iutan
bankrörelselagen.

7.2 finansiellaDe företagens roll i

kapitalförsörjningssystemet
Finansiella företag fyller fiera funktioner i kapitalförsörjningssystemet.

detl följande redogörs kort för de viktigaste tjänsterna tillhanda-som
hålls finansiella företag. kapitelI beskrivsl vilken finansielltav typ av
företag tillhandahåller viss tjänst i dag.som en

Finansiella företag tillhandahåller olika finansieringstjänst-typer av
Det för dessa tjänster de minskar finansierings-ärer. gemensamma att

kostnaderna minska informations- och andraatt transaktions-genom
kostnader. Genom det går mindre för finansieringatt in-resurser av
vesteringar och konsumtion, kan användas i verk-mer resurser annan
samhet. Därför institutens tjänsterär samhällsekonomisktäven värde-
fulla. kapitell 1 delas finansieringstjänsterna i kredittjänster, invest-
menttjänster och emissionstjänster.

De betydelsefulla bland finansieringstjänsternamest tvivelär utan
kredittjänsterna. Kredittjänster innebär inte bara finansiering kre-av en
dit, omfattar allting finansielltutan företag i sambandett medgörsom

kredit; utvärdering låntagaren, eventuell säkerhet och syftet meden av
lånet; hantering säkerheter; fortlöpande övervakning låntagarenav av

rådgivning till låntagaren och iblandsamt direkt ingripande iäven lån-
verksamhet denne hartagarens finansiellanär problem.

finnsDet flera skäl till många dessa tjänster tillhandahållsatt ef-av
fektivare finansiella företag marknaden. Finansieringän viaav vär-av
depappersmarknaden medför relativt fasta administrationskostna-stora
der, det olönsamt lånagör små volymeratt marknaden.som upp
Vidare skulle finansiering marknaden i regel innebära flera aktö-att



297och avgränsningarkapitalförsörjningen motivReglering1998: 60SOU l av -

innebäraskullevilketlåntagaren, attkontrolleraskulle behöva merrer
Hanteringenövervakning.ochutvärderingtillskulle åt avresurser

marknadsfmansiering.komplicerad vidvidaresäkerheter blir mer
därföroch kantidunder långaktivaföretagfinansiellaDessutom är

långsik-hainformationsinhämtning attförkostnadernaminska genom
kunder.sinatiga relationer till

företagetförkreditalltidintebehöver attFinansieringsform varaen
tillhan-kanLikartade tjänsterkredittjänster.tillhandahållaskall kunna

factoring.ochleasingdahållas vid t.ex.
produktionsfaktorerhyrfinansieringsföretaget utinnebärLeasing att

för lånaställetföretag iExempelvis kan attkunden.till ettoch varor
verksamheten, hyraianvändasskallmaskinköpmedel till somenav

förmaskinenköperñnansieringsföretagmaskindenna egenett somav
ochleasingmellanskillnadenberorfinansieringsföretageträkning. För

ihar, dvs.falli dettamaskinenalternativanvändningvilkenkredit
maski-användas. Ommaskin kandennaverksamheterandravilka som

alternativvärdet lågt. Ialternativanvändningbra ärnågonharintenen
leasingvidriskiñnansieringsföretagetfall löper stort settdetta samma

kreditgivningvidliksom göradärföroch måstekreditgivningvidsom
alternativvär-Med högtkreditduglighet.kundens ettbedömning aven

leasing där-kopieringsmaskin, kanfrågandetde, t.ex. enomvoreom
kopi-finansieringsföretaget ägerrisk, eftersommindreinnebäraemot

denförfogahar lättarefacto överdärmed deocheringsmaskinen att om
betalningssvårigheter.ihamnaskullekunden

fådetdvs.utestående fakturor,regel väntar atthar iföretagEtt
kundfordringarnamedantingen lånakankunder. Företagetfrånbetalt

finansi-Sådantinansieringsföretag.dem tillsäljaellersäkerhet ettsom
detbehöverfactoringfactoring. Vidkallasbrukareringsverksamhet

betalningsförmåga,företagetsbedömabarainteföretagetfinansiella
betala sinakanföretagettillkundernaförsannolikheten attävenutan

facto-formenvanligastedenfakturabelåningSverigeskulder. I avär
innebärkreditriskhantering attmedoftakombinerasdenring, sommen

Factoringbetalning.försummadförriskenfactoringinstitutet övertar
likvidmot-reskontrahering,såsomtjänstermed andraoftakombineras

medhjälpfactoringkunderna t.ex.serviceochtagning somannan
inkassering.ochbokföring

elleraktierköperinstitut annatinnebär ettInvestmenttjänster att
ochutvärderaföretag. Förutom attriskkapital imedbidrar annatettsätt

såsom utövaägareinvestmentföretaget ävenföretaget, kanövervaka
verksamhet.företagetskontrolldirekt av

emitteratill vär-hjälperinstituti attbestår ettEmissionstjänster att
skallemissioneniblandoch attmarknaden även garanterarpådepapper
ellerallasjälv köpasigåtarinstitutetinnebär attlyckas. Det attsenare
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del de nyemitterade värdepapperen tillen visst pris iav fall ingenett
villigär köpa till detta pris.att Förutomannan analys marknadenav

och det administrativa arbetet i samband med utgivningen, består emis-
sionstjänsterna utvärdering kunden. Dessutom ingår ofta iav emis-av
sionstjänsten åtagande bedriva handelett i och ställaatt kurser för det
emitterade papperet.

Det finns finansiella företag deltar i kapitalförsörjningssystemetsom
mäklare, dvs. mellanhänder värdepappersmarknaden.som som

Mäklaryánsterna minskar fmansieringskostnaderna förbättraattgenom
prissättningen och underlätta för köpareatt och säljaregenom att
handla på värdepappersmarknaden och minska deras sökkostnader.
Mäklaren kan dels hjälpa köpare och säljare finna varandra broker,att
dels själv dealer. Andra mäklartjänstermotpartagera emis-är
sionstjänster, beskrivs och marketmaking, innebärsom ovan, attsom
mäklaren åtar sig till angivna priser köpaatt och sälja visstett papper.

7.3 Motiv till reglering från

systemskyddssynpunkt
Kommittén konstaterar de tjänster finansiellaatt företag tillhanda-som
håller betydelseär för kapitalförsörjningenstor och väl funge-av att ett
rande kapitalförsörjningssystem i sin viktigt förär samhällettur och
därmed skyddsvärt.

Som framgår analysen i kapitel finns det risk för många fi-av att
nansiella företag fallerar samtidigt, eftersom fallissemang i institutett
kan dra med sig flera. Dessa spridningsrisker särskiltär i betal-stora
ningssystemet, kreditgivningsinstitutäven inte betalnings-ärmen som
förmedlare och därmed inte bank Spridningsriskernaär skaparutsatta.

skyddsbehov därför deett risk för detutgör finansiellaatt att systemets
funktionsförmåga allvarligt försämras. iDetta sin beror påtur att sys-

funktionsförmåga i fleratemets avseenden beroende deär verksam-av
instituten. Om det så institut falleradema att snabbt kundevore som

institutersättas tillhandahöll likvärdiga tjänster deav fal-nya som som
lerade instituten, skulle fallissemangen inte hota funktions-systemets
förmåga. sådantI fall skulle det inte föreligga något skyddsbehov och
därmed ingen anledning reglera institutens verksamhetatt från system-
skyddssynpunkt. förutsättningEn för det skall motiverat medatt vara
reglering institutens verksamhet från systemskyddssynpunkt såle-av är
des generellt inte bara funktionensett att sådan, detävenutansom en-
skilda institutets verksamhet, skyddsvärd.är
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syfteireglera attbehovdvs. attsystemskyddsbehov, ett avEtt
därföruppstårfunktionsförmåga,kapitalförsörjningssystemetsskydda

skyddsvär-mångaförriskfinnsSpridningsrisker attgrundpådetatt av
kostnadermedföraskullevilket storasamtidigt,slåsverksamheter utda

beaktaanledningha attkanaktörernaprivatasamhället. Deför
lånta-tordeExempelvisverksamheten.enskilda endeniskyddsvärdet

medlånerelationhaberoendefinansiering attsin ärför enavsoingare,
hari sininstitutetoch turinstitutstabilt an-väljaförsökainstitut, ettett
privatautgör. Delåneförbindelsenriskdenprissättaledning somatt
andrahändervadbeaktaanledninginte attdäremot somharaktörerna
institutderasfinansiärer egetochkunderderasinklusive ominstitut

förhindra över-viktigt ettdet attSpridningsrisker göromkull.skulle
risktagande.drivet

med-kanmisskötselgrundpåinstitutifallissemang ett avEftersom
inriktasregleringenmåsteproblem,fårinstitutvälsköttaföra ävenatt

emellertidregleringenEftersommisskötsel.förriskenminskapå att
inrik-ocksådenmåsteproblemfårinstitutförhindrahelt kan attaldrig

fallissemangmotståndskraftiga motinstitutskyddsvärdapå göraatttas
för-makroekonomiskaiförändringarlikavälinstitut motandrai som

delsberorbehöverinstitutmotståndskraftigt varaettHurhållanden.
smittatblirdetförriskendels att avverksamheten,iskyddsvärdet

deGenomstörningar. attandraförellerinstitut utsattandraiproblem
minskarstörningarmotståndskraftiga motblirinstitutenskyddsvärda

deförrisken attsmittade, ävenblirde utanförriskenbara attinte
kapitalför-ochuppnåsstabilarekan systemPå så ettandra. sättsmittar

skyddas.funktionsförmågasörjningssystemets
verksamheter stör-ärskyddsvärdauppstår närSkyddsbehov

förloppetochlikaintespridningseffekterna är storaAttningskänsliga.
tyderbetalningssystemetiñnansieringssektornisnabbtlika sominte är
vissafallet. Iförstnämndadetimindreskyddsbehovet ärsåledes att
kon-sinmotståndskraftigfinansieringsrörelse genomfall kan varaen

ingenkrävsdärmedochskyddsbehovingetfinnsfalldessastruktion. I
förstredogörelseföljerNedansystemskyddssynpunkt. enreglering ur

försedanochverksamhetiskyddsvärdetpåverkar enfaktorerför som
skyddsbehovel.påverkarfaktorer som

i ochbehöverkonkurrensbristandeochinformationsproblem75 grundPå av marknads-ifulltbeaktasverksamhet utenskildiskyddsvärdetintesigför en
konsument-tillmotivdetta ettavsnitt 7.4, utgöridiskuterasSomlösningen.

systemskyddssyn-regleringtillmotiv urdet utgöra ettkanSamtidigtskydd.
enskildadetsystemskyddssynpunkt attproblematisktdeteftersom ärpunkt ur

förekommer.spridningsriskerbeaktas närinteskyddsvärdet
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7.3.1 Skyddsvärdet i enskilda
finansieringsverksamheter

När det gäller skyddsvärdet i enskilda verksamheter föreligger det en
skillnad mellan mäklarverksamhet och finansieringsverksamhet. När
det gäller mäklarverksamhet inte institutetär beroende någon speci-av
ell information kunden och det relativtär små kostnaderom förbundna
med etablera mäklarrörelse.att Det därförär svårt tänka sigatt detatt
kan uppstå situation där det finns betydande bristen på mäklare. Enen
enskild mäklarverksamhet således inteär skyddsvärd. Detta innebär i
princip det inte föreliggeratt behov reglera mäklarverksamhetatt ur
systemskyddssynvinkel. Det emellertidär möjligt dealeratt om en
mäklare positioner fallerar,tar kan detsom leda tillegna panikartade
utförsäljningar värdepapper från andra aktörer påav grund rädsla förav

prisfall. Eftersomstora utförsäljningarstora kan skapa prisfall,stora
finns det självuppfyllande mekanism liknandeen den finns vidsom
uttagsanstomningar bank eller finansieringsföretag.mot ett Eftersomen
banker har relativt värdepappersportföljerstora finns det risk för att en
mäklares fallissemang kan medföra problem för bankerna. Innan det är
möjligt dra slutsatsen detatt denna anledningatt krävs regleringav av
dealers, måste värdepappersmarknadens funktionssätt utredas, vilket
inte i detta betänkande.görs

Beträffande finansieringsverksamhet beror skyddsvärdet i enskiltett
instituts verksamhet på behovet för institutets kunder skaffaatt annan
finansiering, institutet upphör med verksamhetenom och hur lätt de har

vid behov finnaatt finansiering. Kunderna kan ha mångaannan alter-
nativa finansieringsmöjligheter. Exempel sådana finansieringsmöj-
ligheter finansieringär från andra institut såvälav samma som av an-

från utländska instituttyp, ochnan emission värdepapper. lgenom av
dessa fall medför instituts fallissemang,ett förutom de administrativa
kostnader allmänt uppstår i samband medsom fallissemang,ett endast
kostnader till följd det tid för kundenatt tar ordna medav finan-att ny
siering. Vissa kunder kan begränsade till finna institutvara att ett annat

eller närbesläktad dessaav lsamma falltyp. uppstår ytterligare sam-
hällsekonomiska kostnader de verksamma instituten inte klararom av

försörja alla kreditvärdigaatt kunder till det fallerade institutet. Andra
kunder kan huvudöver ha svårt finnataget alternativatt finansiering till
rimligt pris, vilket kan medföra samhällsekonomiskastora kostnader.

Hur lätt kunderna har finna finansiering,att det institutannan om
de har anlitat upphör med verksamheten,som beror bl.a. hur många

de dvs. hurär, omfattande institutets verksamhet Genom kapital-var.
täckningskraven begränsas den totala mängden utlåning mängdenav

kapital i den finansiellaeget sektorn. Eftersom det tid för insti-tar nya
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ka-mängdenökainstitut egetetableradeföroch attsigetableraatttut
finansi-erhållasamtidigtmångaförsvårt attdet annankanpital, vara

har,institutfinansieringsverksamhet ettmindresikt. Jukortpåering
finansieringskall fåintekunderdessfördetriskmindre att nydesto är

skulledetsektorn,finansiellai denkapitalbristallmän omgrundpå av
skulleÄven intekunderdessfleraverksamheten.medupphöra avom

fruktarfinansieringsinstitut attandragrundpåfinansiering attfå avny
blisamhällsekonominpåeffekternaskullekreditrisker,dåligade är

vil-underfinnsSåledes gränsliten.verksamheten ärbegränsade ennär
inteskyddsvärdetmedföromfattning attringa mo-verksamhetensken

systemskyddssynpunkt.regleringtiverar ur
akutahurocksåberorfinansieringsverksamhetiSkyddsvärdet en

medupphörinstitutetfåskullekundernafinansieringsproblem om
år,på fleralöper t.exfast lånharkundenOm ettverksamheten. som

behö-kundendet innandröjersåhypotekslån,med mångafalletärsom
konkursfinansieringsföretagetseftersomfinansiering,ordna nyver

tillkreditlämnadredanförgrund sägainte attnormalt utgör uppsett
analyseradbliochkontaktetableratidkunden avbetalning. Det attger

andraförsannolikhetenockså attökarfinansieringsinstitut. Detnyttett
etableratshar närinstitutochverksamhetenexpanderatharinstitut nya

finansi-fleråriginnebärDärmedkontraktet.förnyadags endet är att
grundfinansieringfåskallintekundenförriskmindreering att ny

finansieringsverksamhetFörsektorn.finansiellai denkapitalbrist enav
skyddvärdetsåledeslöptidlångdel har ärväsentligtillkontraktendär

kon-sittlöptid pååterståndehar kortkundochlågt, även annanenom
såle-löptidkorthuvudsak har ärikontraktendärverksamhettrakt. En

fleråriga.kontraktendär ärverksamhetskyddsvärd ändes enmer
särskildadet intedock utanbedömningen är attförförutsättningEn

finansierings-akutuppsägning. Hurförtidatillmöjlighetfinnsvillkor
påkontraktet, ävenpålöptiden utanpåbarainteberorproblemet är

finansi-i denkapitalbristråderdet egetOmuppsägningsvillkoren.
till-köpasvårthafinansieringsinstitut attövriga uppkansektom,ella

aktuelltspecielltavvecklas. Detta ärskall ominstitutigångarna ett som
harhelaeller systemetinstitutavveckla stortettfrågan omdet attär om

låntag-mångamedförlågkonjunktur attkraftigdrabbats somt.ex. enav
lägesådantlån. Ipåbetalningar ettklarasvårtfårsamtidigt attare

möjligtdet annatvilketför ärtillgångarallaavvecklainstitutetmåste
kommer sägaskrediter attinnebärförsäljning. Detta attänsätt genom

möjligt.såbetalningtill snart somupp
löp-finansieringensrådandedenbarainteberorSkyddsvärdet
be-kommerkunden attmånvilkenipåuppsägningstid, ävenoch utan
be-företagExempelvis kan ettframtiden.i somfinansieringhöva ny

kapitalnytillskottberoendeochuppbyggnadsfas är avisig avfinner en
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känsligt for dess tillhandahållareattvara finansieringstjänster falle-av
detäven fråganär investmentbolagrar om ett har risk-om sattsom

kapital i företaget. Känsligheten här beror inte främst på finansierings-
formen, i vilken mån relationenutan involverar privat information.

Skyddsvärdet beror också på effekterna kunderna inte lyckasattav
finna alternativ finansieringskälla. Exempelvisen medför det troligtvis
mindre kostnader för företag skjutaett på investeringatt i t.ex.en en ny
maskin, så länge det inte frågaär för rörelsen fullständigt nöd-om en
vändig maskin, tvingasän ställa betalningaratt grund likvidi-av

Äventetsbrist. kostnaderna for samhället torde i detstörrevara senare
fallet, eftersom inställda betalningar kan upphov till spridningsef-ge
fekter.

Skyddsvärdet i finansieringsverksamheten beror slutligen både på
kundertypen och vad dessa kunder typisktav använder finansieringen

till, dvs. ändamålet med finansieringen. Exempelvis har före-ett stort
finansiellatag, tillstånd analyseras börsanalytikervars och ratingfö-av

och därigenom blirretag allmänt känt, lättare finna alternativ fin-att
ansiering, småföretag,än finansiellaett tillstånd endast käntärvars av
företagets kreditgivare. Således finansieringsrörelseär riktar sigen som
till småföretag i regel skyddsvärd riktarän sig till storföre-mer en som

Det ocksåtag. lättareär finna alternativ finansieringatt till investe-en
ring i maskin med brat.ex. andrahandsvärde under förutsättningen att
kreditgivaren kan tillgodogöra sig maskinen säkerhet, änsom en ny
rörelsekredit. Således denär finansieringsrörelsetyp består iav attsom
förse företag med rörelsekrediter skyddsvärd finansierings-änmer en
rörelse inriktadär på långsiktig finansiering.som

En slutsats från analysen detär relativtär svårtattovan avgränsaatt
vad skyddsvärdär finansieringsverksamhet,som eftersom skydds-
värdet i högre grad beror på kundens egenskaper och vad finansiering-

skall användas till finansieringsverksamhetenspåänen Exempelvisart.
kan leasingverksamhet rikta sig till kategori kunder kre-samma av som
ditgivningsverksamhet och lika skyddsvärd. Ibland vissärvara typen

verksamhet inriktad på speciell kategoriav kunder använderen som
finansieringen till viss bestämd sak, i regel kundernaen ärmen mer
heterogena så. Helt klartän dock bådeär omfattningenatt på verksam-
heten och i vilken mån den bygger privat information har betydelse
för skyddsvärdet. Vidare har längden på löp- och uppsägningstiden på
finansieringskontrakten betydelse för Skyddsvärdet.
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skyddsbehovetpåverkarFaktorer7.3.2 som

finansieringsinstitut kanvissakonstateradesavsnitt attFöregåendel
därmedochkapitalförsörjningfungerandeförväsentliga envara

anledningfinnasdetkanspridningseffektergrundPåskyddsvärda. av
före-vanligaställs påvadinstitutdessa änkravställa högre somatt
medökarSkyddsbehovetkapitalförsörjningen.skyddasyftei atttag

iAnalysenverksamheterna.skyddsvärdai destörningskänsligheten
berordet förstaförinstitutistörningskänsligheten ettvisarkapitel 5 att

institutettjänstervilkapåandradetförfinansieras,rörelsen somhurpå
rörelsen.igenomlysbarhetentredjedetförochtillhandahåller

rörelsenFinansiering7.3.2.1 av

förutsätt-betalningsförmåga ärinstitutenstilltilltro eninansiärernasF
tveksam-blirfinansiärernaverksamhet. Ominstitutsflestaför dening

det.finansieraovilligadeblirförmåga, attfinansiellainstitutstill ettma
berorkälladennafrånkommakanstörningarkraftigaHur som

i vilkentillgångarnafinansieringen samtsåvälhosegenskaperna som
egenskaperfinansieringensskallHärsig åt.skiljeregenskapernagrad

idiskuterasskulderochtillgångarmatchningmedandiskuteras, av
avsnitt.nästa

ellerlöp- uppsäg-kortmedfinansieringdvs.finansiering,Kort
på-störningarförkänsligtblirinstitutetmedför extra somningstid, att
blirfinansiärernaOminstitutet.förförtroendefinansiärernasverkar

snabbtnämligendekanbetalningsförmåga,institutetstilltveksamma
institutetmedförasinikan attfinansiering. Detta tursintillbakadra

likviditetskris.ihamnar en
förknippadvarittraditionellt harfinansieringkortDen typ somav

förkarakteristiskaDetkonto.inlåninguttagsanstormningar ärmed
må såsinakanhelst ta ut varainsättaren närinlåning pengar,är att som

uppsägningsba-omedelbartmedlenfall. Att äravgift i vissavissmot en
tillanvändasföravseddade attnödvändigt ärpraktikeniär omra

kapiteliförutförligtredogörsdock,harDettatransaktioner. mersom
desamtidigtmedelsinakaninsättaremånga ta ut omavigsidan att

betalningsförmåga.institutetsmisstrobörjar
tillåtasskallkrediterföretagemellertidKommittén att gersomanser

medåterbetalningspliktigamedelandra ärellerinlåning somemotta
kreditgivningfinansieratillåtetintedock attbörvarsel. Detkort vara

medelåterbetalningspliktigamedfinansieringsverksamheteller annan
förriskenförstadet ärtillsyn. Förochtillståndallmänhetenfrån utan

kredit-tillspridsfinansieringsföretaguttagsanstormning ettmotatt en
träffas dessaandradetFörbankernatilloch stor.marknadsföretagen
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företag EG:s definition kreditinstitut och måste därmed ståav underav
tillsyn.

Som redogörs för i kapitel kan5 problemet med uttagsanstormning-
minskas något medlen omfattas denatt statliga insättningaran-ar av av

tin. Samtidigt skapar statlig garanti andra motiv till reglering; såsomen
har intressegarant tillstaten institutenett inteatt att överdriv-av tarse

risker ökar de förväntade kostnaderna för garantin. dagna Isom detär
viss insättningar i banktyp och värdepappersbolagen omfattasav som
garantin. Som diskuteras utförligt i kapitel föreslår kommitténav att

motsvarande insättningar i kreditmarknadsföretag också skall omfattas
den statliga insättningsgarantin. Dessa företag skall ändåav underkas-
tillsyn systemstabilitetsskäl.tas av

finansiellaDe företagen har kort finansieringäven inlån-änannan
ing såsom exempelvis interbanklån. Risken för denna finansieringatt
skall dras tillbaka till följd misstro får minst likaav storanses vara som
risken för uttagsanstormning från insättare. Således kan skyddsbe-en
hovet lika institutet inteävenstort inlåning.vara tar emotom

Med längre löptid förtida uppsägningsmöjligheterutan på finansi-
eringen, vid långa obligationslån,t.ex. riskerar inte institutetsom att
finansieringen snabbt dras tillbaka. All tidsbegränsad finansiering
måste dock vilket kanomsättas, problematiskt misstrovara motom
institutets betalningsförmåga har uppstått. längreJu löptid finansiering-

har, desto mindre känsligt dock institutet förär finansiärernas för-en
väntningar. Med skuldstock med lång duration och väl spridda för-en
fallodatum, det endast mindre delär finansieringen på korten av som
tid kan bortfalla.

Institut finansierar rörelsen huvudsakligen med aktiekapital ochsom
förlagslån allmänt motståndskraftigaär störningar, eftersom dennamot
finansiering inte kan dras tillbaka. Således finns det inga skäl från sys-
temskyddssynpunkt reglera sådana institut,att vilkenoavsett typ av
finansiell verksamhet de bedriver.

76Icke-finansiella företag skall kunna återbetalningspliktiga medel frånta emot
allmänheten tillstånd från inansinpektionen.Futan finnsDet två skäl för detatt
inte nödvändigt med tillståndspliktär för dessa företag. detFör första bedriver
de inte skyddsvärd verksamhet perspektivet det finansiella funk-systemetsur
tionsförmåga. För det andra risken liten förär uttagsanstonnningatt mot etten
icke-finansiellt företag skall spridas till skyddsvärda finansiella företag. Där-

skall vissa krav ställas på dessa företag,emot kapitel 16.se
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tjänsterSammansättning7.3.2.2 av

skyddsbehov-påverkaregenskaperfinansieringenshurdiskuterasOvan
minskarSkyddsbehovetegenskaper.tillgångarnasoberoendeet, av

dessegenskaperhartillgångarinstitutsemellertid somett sammaom
beträffandematchadeskulderochtillgångar ärdvs.finansiering, om

institutetkanmatchadefullständigtdeuppsägningstid. Om ärochlöp-
till-drarfinansiärerdessföljdlikviditetskris till attihamnainte aven

köperföretagdettaexempel på är ettEttfinansieringen. enbaka som
finansierar köpetlöptid och attvissmedtillgångar genomportfölj enav

special-t.ex.tillgångarnalöptid ettmedobligationer somut sammage
värdepapperisering.förföretag

skulderochtillgångarmatchainstitut harmöjligheter attVilka ett
till-institutettjänsterkombinationvilkenmedhänger somavsamman

likvi-medfinansieringstjänsterkombinerarinstitutOmhandahåller. ett
kapitelibeskrivs närmareSomSkyddsbehovet.ökarditetstjänster

tillgångsomvandling,likviditetstjänsterinstituttillhandahåller genom
sinauppsägningstidellerlöp-kortareharfinansiärerinstitutetsdvs.

Såledestillgångar.sinapåinstitutet harvadinstitutetpå änfordringar
likviditetstjänstertillhandahållerinstitutintedefinitionkan ett somper

skulder.ochtillgångarpålöptidenmatcha
betydligtvidareskulderochtillgångar ärpålöptidenmatchaAtt

långfristig.denkortfristig äränfinansieringen ärsvårare omom
kanendastfinansieringkortharinstitutinnebärMatchning ettatt som

kun-de flestamedförenligtintevilketkrediter ärtillhandahålla korta
skulderinstitutetsOmfinansieringen.löptid pålångönskemålders om

omöjlig.matchninguppsägningsbara, äromedelbartär
grad byggerhögifinansieringtillhandahållerinstitutFör somsom

regelikanKundenillikvida.oftatillgångarnainformationprivat är
eftersominstitutet,frånfinansiering ettlånettillbakabetalainte utan ny

detlösaförlån attberettvidare nyttettattinte ärinstitut utan geannat
be-lånetlöptidformell attäroberoendeinnebärgamla. Detta att av
tillbanklåndettaexempel på årbraplacering. Ettlångtrakta som en

bank-frånuppsägningsbaraÄven omedelbartoftadessa ärföretag. om
till-fåmedräknakanintebanken atteftersomillikvidadesida, ärens

tillhandahåller dennainstitutFördetlånet sägshelabaka somupp.om
kortmatchaomöjligtpraktikeni attdärfördetfinansiering enärtyp av

skuldsida.
störningskänslighetinstituts yt-ökarkapitelframgår ettSom av

finansi-kombinerarlikviditetstjänsterförutomdetterligare om
fin-uppstårbetalningsväsendetIbetalningstjänster.mederingstjänster
be-innebärbetalningsförmedlarna attmellankopplingaransiella som

betalningsför-andratillspridaskaninstitutitalningssvårigheter ett
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medlande institut. Institut väljer denna kombination tjänstersom av
måste enligt kommitténs förslag ha oktroj för bedriva bankrörelseatt
och regleras bankrörelselagen.av

Störningskänsligheten kan också öka institut kombinerar fi-ettom
nansieringstjänster med handlartjänster. Kopplingar uppstår mellan in-
stitut handeln på marknaderna. Om institut integenom kan fullgöraett
sina åtaganden, kan dess få finansiellamotparter problem. Till bilden
hör handel påatt värdepappersmarknaden kangenom instituts fin-ett
ansiella risksituation ändras mycket snabbt. Institut handlarsom
värdepappersmarknaden blir vidare känsliga för prisutvecklingen
marknaden. Om det inträffar kraftigt fall i priserna,ett grundt.ex. av

utländska investerare säljeratt svenska värdepapperut i skala, kanstor
många institut få finansiella Åproblem samtidigt. andra sidan kan ett
instituts möjlighet hantera ränteriskeratt öka det kombinerar fin-om
ansieringsverksamhet med värdepappersrörelse.

7.3.2.3 Rörelsens genomlysbarhet

Om finansiärerna har svårt bedöma värdet institutetsatt tillgångar,av
har de också svårt bedöma institutets betalningsförmågaatt och kan
därmed bli osäkra och lättpåverkade. Således skyddsbehovetmer är

rörelsenstörre svår genomlysa.är attom
finnsDet samband mellan skyddsvärdetett i verksamhet ochen

skyddsbehovet såtillvida skyddsvärda verksamheteratt tenderar att vara
svåra genomlysa. Slutsatsen frånatt analysen i avsnitt 7.3.1 är att
skyddsvärdet ökar i den mån verksamheten bygger privat informa-
tion införskaffas under långvarig relation. Avsom anledningen samma

det svårt definieraär vad skyddsvärdatt är verksamhet,som detärsom
svårt vilka verksamheteratt svåraär genomlysa.ange Exem-attsom
pelvis kan leasing bilar lättvärderad, medan kontrakt därav ettvara ett
institut hyr speciell maskin till företagut lika svårvärderatett ären som

lån till företaget i fråga.ett

7.3.2.4 Slutsatser

En slutsats från analysen skyddsbehovetär medatt löp- ochovan avtar
uppsägningstiden på finansiering.institutets Med längre löptid f-
nansieringert ökar institutets möjligheter matcha denna löptid till-att
gångssidan. Institut huvudsakligen har mycket lång finansieringsom
kan oreglerade, eftersom de motståndskraftigaär störningarvara mot

sin konstruktion. Institut har kortare löptid skuldernagenom som en
på tillgångarnaän bör däremot regleras. kortareJu finansiering och
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följasdetbördestoharinstitut närmare avtillgångarillikvida ettmer
tillsynsmyndigheten.

kombinerarinstitutökaeventuellt ettskyddsbehovetkan omVidare
detlösaskan attDettahandlartjänster.med genomfinansieringstjänster

värdepappersrörelsebedrivaförtillståndsärskilt attkrävsdagisom
uppmärksam-särskildtillståndsådant ägnasharinstitutdeoch att som

Finansinspektionen.het av
rörelsen,genomlysamöjligheten menmed attSkyddsbehovet avtar

vad ärsvårt avgränsapraktiskt merdet att sompåpekatsredan ärsom
institutställaskrav attbörställetrörelse. Igenomlysbarmindreeller

ochbedriverfinansieringsverksamhettillståndspliktigsigägnarsom
till-börSamtidigtgenomlysbar.den ärsårörelsen attorganiserar

sakligainstitutuppmärksamhet avsomsynsmyndigheten ägna mer
rörelse.genomlysbarmindreharskäl en

institutmellanmindre somfårspridningsriskenEftersom varaanses
solidi-uppfyllaintedebehöver sammabetalningsförmedlare,inte är
påendastkrav etthögreställamedsyfte attEttbanker.tetskrav som

kon-tillsynsmyndigheten attförmöjliggöratillsynsobjekt är attfåtal
de system-störstainstitut utgördetillsynsinsatserna somcentrera

riskerna.

regleringvidAvvägningar7.3.3

grad påi hög attskyddsbehovetberor7.3.2avsnittframgårSom av
finansi-skyddsvärdbedriverinstitutiskuldsidanochtillgångs- som

uppsägnings-ochlöptidbeträffandematchadeinteeringsverksamhet är
kapital-istabilitetenökaskulleteoriniåtgärddrastiskEnvillkor. som

skyddsvärdbedriverinstitutkräva attskulle att somförsörjningen vara
till-uppsägningstid påochlöp-matchaskallfinansieringsverksamhet

kostnader-överblickasvårtemellertid attskuldsidan. Det ärochgångs-
så-bankernaförhindra attskullepraktikenikrav,sådantett somavna

inlåningsmedel. Dessutom är ettmedkreditgivningfinansierai dagsom ipåpekaseftersom,praktiskt,genomföra somrentsvårtkravsådant att
detsammainte är enpå sommatchning papperet7.3.2.2,avsnitt en

omöjligtfall attmångaikanDet vararealiteten.imatchning senare
åstadkomma.

emel-Detlämpligt. ärintematchning ärpåkravSlutsatsen ettär att
institutuppkomstenförsvårarintelagstiftningen avönskvärtlertid att

börVidareskuldsida.ochtillgångs-matchadhaaffärsidé är att envars
betydligtskuldsidan ärdärinstitut mertill dekoncentrerastillsynen

tillgångssidan.likvid än
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7.4 Motiv till reglering från

konsumentskyddssynpunkt
l detta avsnitt analyseras vilka motiv finns till reglera finansi-attsom
ella företag deltar i kapitalförsörjningen i syftesom skydda konsu-att

Med konsumentmenter. här konsument finansiella tjänster,avses en av
dvs. kund till Ävenfinansiellt företag.etten företag köperett fi-som
nansiella tjänster således konsumentär i denna bemärkelse.

Det centrala konsumentskyddsintressetmest det finansiella om-
rådet måste intresset för instituten skallanses att kunnavara fullfölja
gjorda åtaganden. I de fall instituts finansieringstjänsterett baseradeär

särskild information kunden institutet har skaffatom som som un-
derlag för sin finansiering, institutetsär soliditet och stabilitet väsentlig
för kunden. Inte minst för mindre och medelstora företag relationenär
till finansieringsföretaget i regel långsiktig karaktär. Om institutetav
skulle läggas ned bryts relationen och institutets information företa-om

riskerar försvinna.get Företagetatt kan då få svårt snabbt få framatt
krediter och kan tvingas inskränka eller,nya i fall, läggavärsta sinner

verksamhet. Liknande svårigheter kan drabba hushållskunder. dessal
fall denär enskilde kunden angelägen det institutatt veta attom som
kunden anlitar tillförlitligtär och kan fullfölja gjorda åtaganden.

Även instituts finansiärerett angelägnaär kunna bedöma in-attom
stitutets stabilitet. Det gäller uppenbart för insättare sätteren som

på konto i institutett och villpengar ett säker få tillbaka demattvara
och kunna disponera medlen i enlighet med de villkor gäller försom
kontot i fråga. lnsättaren vänder sig till institutet kund, i syfte attsom
köpa lividitetsförsäkring eller, allmänt, fören få hjälp för-attmer att
valta sparkapital. Tjänstensett karaktär kundengör samtidigtatt blir
finansiär institutets verksamhet, insättaren harav normalt ingetmen
intresse nämnvärda finansiellaatt ta risker med inlåningsinedlen.av
Även finansiärer kan tänka sig vissa risker med sittatt tasom sparka-
pital, vill åtminstone kunna bedöma riskerna. De vill också ha kontroll

riskenöver med finansieringenatt inte blir mycket vad de frånstörre än
början räknade med, grundt.ex. moral hazard-problem. Iav annat
fall blir de ovilliga finansiera institutetatt i fråga.

Således har såväl institutets kunder dess finansiärer intressesom av
kunna bedömaatt stabilitet.motpartens Samtidigt kan det svårt förvara

utomstående bedöma finansiella företagsatt tillförlitlighet. Det gäller i
särskilt hög grad hushåll och mindre företag. Det kan således sägas va-

konsumentskyddsintresseett institut tillhandahållerra att finansi-som
ella tjänster betydelse för hushållstor och företag stabila.av är
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bådesåledestillgodoserinstitutsolidatillsyftarregleringEn som
Frågankonsumentskyddsintresse.och detta somsystemskyddsintresset

finnskonsumentskyddsskäldetavsnittdettai ärbehandlasskall avom
regleradebliföreslås system-inteinstitutregleraanledning avatt som

skyddsskäl.
gjordafullföljaförmågainstitutetsgäller atthittillsResonemanget

be-kanvadinnefattar ävenKonsumentskyddsintresset somåtaganden.
kon-dettagällerdetkunder. Närbehandlingeniskälighettecknas av

tillgodo-detviktigt, börkommittén ärsumentskyddsintresse, ansersom
i dettakommittén överdenlagstiftning än sersomannangenomses

börlagstiftningennäringsrättsligadenbakomMotivenbetänkande.
möjliggöraSyftetsystemskydd. är att entillrenodlas gottettatt avse

förväsentliga system-institutde ärtilltillsynenkoncentration somav
ochCivilrättsligsystemskyddet.förbättradärigenomochstabiliteten

i konsu-bl.a.finnsfinansieringsområdetregleringmarknadsrättslig
avtalsvillkorlagarolikamarknadsföringslagen,mentkreditlagen, om

kreditupplysningslagen.och
tillkreditgivningallreglerar1992:830 en-Konsumentkreditlagen

förut-innehåller,Lagenprivatperson.egenskapimedborgareskild av
mark-bestämmelserkredtigivningssed,god ombestämmelser omom
avgif-ochutformning, räntakreditavtaletsinformation,ochnadsföring

bestämmelserförtidiskuldbetalning samt omkontantinsatser, avter,
kreditavtal.förtidiupphörande ettav

konsumentkreditlagen.inteomfattasföretagtillKreditgivning av
avbetalningsköp1978:599lagenbl.a.finnskunder omdessaFör
skyddsreglertvingandevissainnehållernäringsidkare,mellan som

förtillämpningsområdetutvidgaförslagockså attfinnsområdet. Det ett
1998:45Dsnäringsidkare. 1mellanavtalsvillkor1984:292lagen om

i lagenändringföreslåsförsäkringsrörelseregler" om"Reformerade en
gällaskalllageninnebärnäringsidkare attmellanavtalsvillkor som

Finansinspektionen. För-tillsynunderstårverksamhetför aväven som
enskildellernäringsidkaresammanslutning eninnebärslaget att aven

mark-prövadeskälighetavtalsvillkorsfå avnäringsidkare rätt attges
området.finansielladetnadsdomstolen även

näringsidkaredåtillämplig1995årfrån ärMarknadsföringslagen en
näringsverksamhet. La-siniprodukterefterfrågarellermarknadsför

iintressennäringslivetsochkonsumenternasfrämjasyfte är attgens
mark-motverkaochprodukter attmarknadsföringmedsamband av

näringsidkare. La-ochkonsumenterotillbörlig motnadsföring ärsom
bilför-gällerdet t.ex.branscheralla oavsettinomtillämplig omärgen

tjänster.finansiellaandraellerkreditgivningellersäljning
förhind-1731973:1 är attkreditupplysningslagenmedHuvudsyftet

in-personligai denintrångotillbörligttilllederkreditupplysningattra
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tegriteten innehållet i de upplysningargenom förmedlas ellersom ge-
oriktiga eller missvisandeatt uppgifternom lagras eller lämnas ut.

Således finns relativt omfattandeett regelverk syftar till attsom
stärka konsumenternas ställning bl.a. det finansiella området. Det är
möjligt lagstiftningenatt syftar till konsumentskyddett börsom gott ses

bl.a. föröver, småföretagenatt tillräckligt skydd.ett Kommitténge an-
emellertid detta i sådana fall börattser ske i ordning, eftersomannan

varken skyddsintresset eller lagstiftningen är här.samma som
Synen motiven bakom denatt näringsrättsliga regleringen de fi-av

nansiella företagen bör renodlas till att systeinskyddett skiljergottavse
sig något den rått tidigare.mot som

Motiven bakom lagen finansieringsverksamhet i mångtär ochom
mycket desamma motiven bakom den tidigare lagensom finansbo-om
lag. förarbetenal till 1988 års finansbolagslag framhöll föredragande
statsrådet konsumentskyddsintressenaatt bör ha framskjuten platsen
vid all verksamhet kreditmarknaden". Med anledning härav ansågs
auktorisation och tillsyn betydelsfullt ochett nödvändigt inslag förvara
alla företag bedrev finansieringsverksamhet riktadsom konsu-mot
menter.

Kommittén instämmer i konsuinentskyddsintressenaatt bör till-tas
inte detta löses bästvara, att auktorisationmen anser och tillsyngenom

Finansinspektionen. Risken måletav är bevaraatt institutensatt solidi-
kommer i konflikttet med för konsumentskyddsfrågor.ansvaret detl

fallet har myndigheten hävda konsumenternassenare att intressen även
de skulle gå institutensöver lönsamhet.utom På liknande kan detsätt

tänkas uppstå målkonflikter mellan soliditets- och konkurrenstillsyn
låg konkurrensatt vanligen bidrargenom till ökad stabilitet. Den all-

observationenmänna entydigt målatt underlättarett styrningen av en
organisation, talar för skilja soliditetstillsynenatt från den syftarsom
till konsumentskydd.ett gott

7.4. 1 Låntagarskydd

En låntagare, har byggt långsiktig relationsom med finansi-upp en ett
eringsinstitut i syfte säkra sin finansiering,att kan drabbas hårt in-om
stitutet upphör med verksamheten. Detta gäller speciellt små och me-
delstora företag och i viss mån hushåll. Andra institut, inte kännersom
till låntagaren, kan flera skäl ovilliga bidra med finansiering.av attvara
Detta gäller inte minst låntagarens finansieringsföretag har fåttom f-

77Prop. 1987/88:l49 13s.
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misstän-anledningharinstitut då attandraeftersomproblem,nansiella
kunder.dåligahadedetka att

vi-leverkreditgivarennormaltförutsätter attkreditrelationerLånga
till-uppfattaskan ettsoliditetsvillkorvarförform, somidare någon ett

finansieringsfö-konstateratharKommittén attlåntagarskydd.räckligt
kapi-ellerbetalningsväsendetantingenförbetydelsefullaärretag som

soliditetstillsyn. lunderståochregleras statensskalltalförsörjningen,
systemskyddetbiproduktdärförlåntagarskyddetfall avsådana är en

skälfinnsdet attFrågan ärinsatser.ytterligareingakräveroch om
systemskyddssyn-regleradeintefinansieringsinstitut är urreglera som

bedömningenden attKommittén görlåntagarna.skyddaförpunkt att
in-anlitavilldelåntagarna avgöratillöverlåta attkanlagstiftaren om

ellerFinansinspektionentillsynunderoch stårtillståndharstitut avsom
verk-institutensgranskningkanföretag. Dessutomoreglerade aven

ellerkreditvärderingsinstitutregi,privatiskötassamhet t.ex. genom
efterfrågakanföretagochHushåll antasbranschorgan.auktorisation av

och in-institutoauktoriseradeutvärderamedspecialisterfrån atthjälp
verksamhetsinfåintressemotsvarande att grans-regeliharstituten ett

kundersinavisavill attspecialister. Deoberoendegodkändochkad av
skalldeförförutsättning attkandeteftersomtillförlitliga,de vara enär

finansiering.erhållaochkundersigtilllockakunna
tillsynstatligunderståfördelaktigtdet attinstitut kanVissa anse

finansiärer.ochkunderhosförtroendeskapakan störredeteftersom
förkreditinstitut attgodkändablivilja er-institutkanDessutom som
verksam-finansiellbedrivamöjlighetdvs. atts.k.hålla ett eneuropass,

inteskäl ärdessaemellertidKommittén attEU-länder.allaihet anser
bedömsinteinstitutomfattaskalllagstiftningenför somtillräckliga att

be-angelägetsystemskyddssynpunkt. Det attärfrånskyddsvärdasom
tillsynenskoncentrerasyfteitillsynsobjekt resurserattantaletgränsa

systemstabiliteten.förbetydelseinstitutde ärtill avsom

Insättarskydd7.4.2

sinafullgöraskall kunnainstitutetvill insättare attredanSom sagts
gårintressedettaavsnittdettai ärFrågandem.åtaganden omgentemot

kapiteliocksåbehandlasfrågaDennasystemskyddsintresset.utöver
motiveratkonsumentskyddssynpunkt attärfråndetbehandlasDär om

till-deteller ärpå konto,inlåning omalla företag emotreglera tarsom
redogö-framgårtillgå. Somalternativsäkra avfinns attdeträckligt att

medborgarnatill attlämnakanlagstiftarenkommittén attrelsen anser
ak-icke-auktoriseradeochtillsynunderinstitutanlitamellanvälja att
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Det viktigatörer. de blir informeradeär att vilka aktörer stårom som
under tillsyn så de kan fatta beslut riktigaatt premisser.

Som redogörs för i avsnitt 7.3.2.1, kommittén det gällernärattanser
företag bedriver finansieringsverksamhet finns detsom system-
skyddsskäl kräva tillstånd för dennaatt verksamhet skall fåatt kombi-

med inlåning eller mottagande andra återbetalningspliktiganeras av
medel. Således sammanfaller systemskyddsintresset helt med konsu-
mentskyddsintresset i detta avseende.

kapitell 6 behandlas därefter frågan den reglering in-typom av av
stituten motiveradär systemskyddssynpunkt räcker för tillsom ur att ta

insättarnas intressen. Kommitténs bedömning det i allmänhetvara är att
fallet. Däremotär det samhällsekonomiskär synpunkt önskvärtur att

medborgarna har tillgång till i praktiken helt riskfri och likvid place-en
ringsform. Såsom redogörs för i kapitel kan8 detta tillgodo-anses vara

insättningsgarantin.73sett genom
Även det i princip tillräckligt vissaär insättningar i bankom att är

garanterade för tillgodose behovet säkertatt placeringsalternativ,ettav
kommittén insättningaratt omfattastyp in-anser samma av som av

sättningsgarantin i bank skall garanterade i andra finansiella före-vara
banker. Garantinän kan förtag det första, såsom beskrivs i kapitel

verka systemstabiliserande, den förstäven och främst betraktaär attom
konsumentskydd. Kommitténett för det andra det förhål-som attanser

landet andra finansiella företag bankeratt tillåtsän att ta emot garante-
rade insättningar kan stimulera konkurrensen på inlåningsmarknaden
och möjliggöraäven framtida separation betalnings- och likvidi-en av
tets-tjänster, kan förhindras bankernas monopolsom annars stat-av
ligt garanterade insättningar. Institut medel från allmän-tar emotsom
heten och bedriver kreditgivning träffas för det tredje EG:s defini-av
tion kreditinstitut och enligt EG-direktivet för insättning-av systemom

94/19/EG skall insättningar i kreditinstitut omfattas garanti-ar ettav
system.

Som redogörs för i kapitel finns det andra motiv systemstabi-än
litet för reglera institutatt garanterade insättningar.tar emot Försom
det första det väsentligtär såsom får insynatt i institutensstaten garant
verksamhet. För det andra kan försäkring insättningsgarantinsen av
slag skapa moral hazard-problem. ochI med inlåningen försäk-att är
rad, har inte institutens och ledning anledningägare beakta den fullaatt
kostnaden fallissemang. institutEtt befinnerett sig fallrepetpåav som
kan dessutom frestat försöka spekulera sig krisen med hjälpattvara ur

78Se kapitel förl kort beskrivning insättningsgarantin.en av
7 Med insättning i lagen insättningsgaranti nominellt bestämda tillgodo-avses om
havanden tillgängliga för insättarenär med kort varsel.som
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syftereglering imedmotiveratdärförmedel. attDetinsättamas ärav
företagSåledes bör allaåtagande.förkostnadernaminska statens som

detregleradeinsättningargaranteradestatligt oavsett omemot varatar
eller inte.systemskyddssynpunktregleringmedmotiveratär ur

Placerarskydd7.4.3

institutetangelägnainstitutiinsättare är attinte baraDet ettär omsom
institutetsgällerdettaåtaganden,gjorda ävenfullföljaskall kunna utan

placera-mellanskillnadplacerare. Enkalladehärfinansiärer,övriga en
väl-medvetetplacerarenemellertidinsättarentypiskedenoch är attre

institu-Finansieringenverksamhet.institutetsfinansiärblijer avatt av
till-placeringsalternativ ärmångasammanhangi detta ettär somtet av

önsk-detsynpunktsamhällsekonomisk ärUrför placeraren.gängliga
tillgängligt förplaceringsalternativsäkertfinnsdettillse ettvärt attatt

förväntasplacerarenplaceringar fårövrigagällerdetNärmedborgarna.
kanplaceringarna. Detolikamellan devaletavkastning iriskväga mot

skallskyddsintressebeaktansvärt att stateninte utgöra garan-ettanses
viktigt detdärförfinansiella företag. Det atti ärplaceringarallatera
systemstabili-företagstatlig tillsynklartframstår ettatt avavsom

ellersäkertheltföretagetgaranti för ärinnebärtetsskäl inte att enen
företaget.påfordringargaranti allaav

iriskenbedömautomståendeförsvårtemellertid attkanDet envara
anlita någondärför viljakan ut-Placerarefinansieringsrörelse. somen

stårinstitutgällerdetrörelse. Närfinansieringsföretagetsvärderar som
finnsdettyckasdetsystemstabilitetsskäl, kan attstatlig tillsynunder av

place-utvärderingsköter dennamedsamordningsfördelar statenatt
placerarnaangelägetdetemellertid är attKommittén attanserrarna.

insti-utvärderaranlitar någonellerbedömninggör somannanen egen
tillsyn.Finansinspektionenssig påförlitarenbartoch interörelsetutets

kravvissauppfyllamåsteinstitutenstabilitetenÖkar attDetta genom
ikommainte hellerbörfinansiering. Deterhållaförplacerarnafrån att

tilltillsynreglering ochutsträcka attför placerarnaskyddtillfråga att
systemstabiliteten.väsentliga förinteinstitutgälla ärsom

sparka-med sittÄven riskervissasigtänkakanplacerarna att taom
riskenkontrollhabedöma den, överkunna attförutomvill de,pital, att
räkna-börjanfrånvad demycketblirinte änfinansieringen störremed
sådanförhindrahazard-problem. Attmoralgrundmed,de ent.ex. av

gäller in-detuppgiftertillsynens närriskförändring kan avsom enses
fin-andragällerdetsystemsynpunkt. Närväsentligastitut är ursom

placeraremedeldesiganvändaplacerarnafåransiella företag somav
tilltillsynenstatligadenutsträckaförfogande. Atttill sittharallmänt
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alla finansiella företag för i detta avseende skydda placerarnaatt inteär
rimligt; den kan i så fall lika utsträckas tillgärna gälla alla företag,att

de icke-finansiella.även
Ett undantag från ovanstående de finansiellautgörs företagav vars

uppgift mellanhandär mellanatt småsparare och företagagera genom
för småspararnas räkning köpaatt värdepapper utgivna företag ochav

förvalta dem i värdepappersfond. Småsparare har i regel små möj-en
ligheter utnyttja de medel finns föratt placerare kontrolleraattsom ett
företags verksamhet. Utan statlig reglering skulle småspararna därför
troligtvis inte vända sig till dessa företag. I stället skulle de välja att

i något institutsätta står under statlig tillsyn. Förpengarna som att ge
småspararna tillgång till värdepappersmarknaden kan det därför finnas
skäl reglera dessa företags verksamhet,att de inte väsentligatrots äratt
från systemskyddssynpunkt. Detta i lagen 1990:lgörs l l4 värde-om
pappersfonder. Det ingår inte i kommitténs uppdrag lagstift-överatt se
ningen detta område.

kundEn till mäklare har också intresse det inte uppstårett atten av
några felaktigheter i hanteringen värdepapperen. konsument-Dettaav
skyddsintresse detär med investerarskydd.närmast ett gottsom avses

Genom EGzs direktiv för ersättning till investeraresystemom
97/9/EG åligger det Sverige införa investerarskydd. latt ett prop.
1998/99230 föreslås investerarnas rättigheter och hur dessaatt rättig-
heter skall bevakas skall regleras i lag investerarskydd. Enligten om
förslaget skall till ersättning inträdarätt värdepappersinstitutetten om
går i konkurs och det vid avvecklingen institutet inte går betalaattav
likvida medel eller lämna finansiella instrument till kund.ut Kom-en
mittén detta konsumentskyddsintresse därigenomatt fåranser anses

tillgodosett.vara

7.5 Avgränsningar regleringen påav

finansieringsområdet

Slutsatsen från analysen i föregående avsnitt att-detär system-ur
skyddsperspektiv finns skäl reglera viss finansieringsverksamhet.att
Ett systemskydd också det främsta konsumentskyddet.gott utgör Där-

kommittén det inte finns anledningemot konsument-att attanser av
skyddsskäl reglera finansieringsföretag inte föreslås bli regleradesom

systemskyddsskäl inom för den lagstiftning föremålärav ramen som
för kommitténs översyn.
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systemriskernakommittén vär-inledningsvissades attSom anser
kommittén intevarförytterligare,utredasdepappersmarknaden måste

betänkande.dettamäklarområdet iförslagnågrager
naturligtdetkommitténinledningen ärpåpekas i attocksåSom anser
skall be-lagstiftning intefinansiellomfattasföretagatt av annansom

bedrivaförfinansieringsrörelseenligt lagen atttillståndhöva även om
lagstiftningenligt dentillde harfinansieringsverksamhet rättden som

finansi-devilkafrågan härSåledesverksamhet. ärderas avstyrsom
för-kommitténsenligtbankrörelsebedriverinteeringsföretag som
till-skallvärdepappersrörelseellerförsäkringsrörelseslag, varasom

skallföretagfinansieringsrörelse. Dessaenligt lagenståndspliktiga om
kreditmarknadsföretag.benämnas

tillståndspliktigHuvudregeln för7.5.1

finansieringsrörelse

i vil-rörelsefinansieringsrörelseMedförslag:Kommitténs avses
till allmän-ändamåltillharnäringsverksamhet attingårken som

finansierings-ikredit ellerförgarantiställaellerkreditlämnaheten
nyttjande.tillegendomlösupplåtaellerfordringarförvärvasyfte

till-efterdrivasendasthuvudregeln,enligtfår,Finansieringsrörelse
Finansinspektionen.stånd av

finansieringsverk-tillståndspliktiglegaldefinitionförgrundTill aven
skyddsvärdeverksamhetersolikabedömningliggasamhet bör aven

verksam-skyddsvärdaregleringenmedSyftet ärskyddsbehov. attoch
kapital-skyddaförstörningarmotståndskraftiga attskall motheter vara

verksamhetskyddsvärd äruppstårSkyddsbehov närförsörjningen. en
regle-intebörskyddsvärdainteVerksamheter ärstörningskänslig. som

aktuell.härlagstiftning ärmed den typ somavras
såintemångfacetterad. Det ärskyddsvärdet ärBedömningen en-av

inte,ellerskyddsvärd utanantingenverksamhet ärkelt att en
återfinnsverksamheterolikafinansiella företagensdeskyddsvärdet i

verk-enskildvarjeskyddsvärdetminskasVidareskala.glidande aven
alter-utvecklingenochaktörermed tillkomstensamhet nyaavnyaav

verksamhetgivenhosSkyddsvärdetfinansieringsinstrument.nativa en
måstesvårigheterdessatiden. Trotsalltså av-envarierar överäven

regleras.skallverksamhetvilkengränsning göras somav
skyddsvärdet iavsnitt 7.3.1ianalysen är attfrån enslutsatsEn

svårtharföretagochhushållmåni vilkenberoendeverksamhet är av
upphöranlitardefinansieringsföretagdetfinansiärerfinnaatt omnya
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med verksamheten. Verksamhet har till ändamål finansieraattsom stat,
kommun eller finansiella företag kan inte skyddsvärd, eftersomanses
dessa kunder torde ha många alternativa finansieringskällor. Det kan
beskrivas det verksamhet riktadäratt till allmänhetenärsom som som

skyddsvärd.är För diskussionnärmare allmänhetsbegreppeten av se
avsnitt 7.5.4.

En slutsats det svårtär äratt vadnärmareattannan avgränsa ärsom
skyddsvärd finansieringsverksamhet, eftersom skyddsvärdet i högre
grad beror på kundens egenskaper och vad finansieringen skall använ-
das till finansieringsverksamhetenspåän Att använda olika kund-art.
kategorier grund för avgränsning, vad redanutöver gjorts isom en som
förra stycket, vad skyddsvärd finansieringsverksamhetärav ärsom
emellertid inte lämpligt. En sådan indelning måste relativt fin,göras
varigenom gränsdragningsproblem oundvikligen uppstår. Till detta
kommer sådan detaljerad indelning tordeatt medföra problemen ettur
tillsynsperspektiv. Inte heller det praktiskt möjligtär använda ända-att
målet med investeringen grund för avgränsningen. Ett undantagsom

finansieringutgör produkter se avsnitt 7.5.3.1.av egna
Av avsnitt 7.3.1 framgår också löptiden finansieringskontrak-påatt
och uppsägningsvillkorentet betydelse förär skyddsvärdet. Omav

kontraktet har lång löptid förtida uppsägningsmöjlighet,utan är
skyddsvärdet lågt. Således skulle i princip inte finansiellt företagett

endast bedriver finansieringsverksamhet dessa villkor behövasom
reglerat. Att använda finansieringskontraktens löptid ochvara uppsäg-

ningsvillkor grund för avgränsning vad skyddsvärdärsom en av som
finansieringsverksamhet emellertid inte hellerär det praktiskt möjligt

fiera skäl. För det första skulle det lägga omfattande uppgiftav en
tillsynsmyndigheten kontrollera kontraktens utformning.att För det
andra det inte alltid klartär vad gäller finansieringsinstitutetsom om
kommer på obestånd. Exempelvis det gäller leasingnär leasetagarenär
inte skyddad vid finansieringsföretagets obestånd. Huvudregeln är
nämligen leasetagarens nyttjanderätt tillatt egendomen inte skyddadär
vid utmätning för finansieringsföretagets skuld eller i dess konkurs.
Slutligen skulle sådan avgränsning strida EG-rätten i de fall in-moten
stitutet finansierar sig med upplåning från allmänheten.

8° Leasingutredningen har föreslagit regler sakrättsligt skydd för finansiellom
leasing lös sak. Reglerna innebär leasetagarens enligt leasingavtaletattav rätt
leasingrätten får motsvarande skydd etablerade sakrätterett ägande-som som

ochrätt Förslagetpanträtt. i leasingutredningens slutbetän-presenteratssom
kande Finansiell leasing lös egendom SOU 1994:120 bereds Justitiede-av av
partementet.
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/finanisieringsformenanvändaendastsåledespraktiken återstårl att
intelösningdet med sådanavgränsningen,grund för trots att ensom

skyddsvärdainte riskeraprecision.önskvärd Föruppnågår attattatt
definitionenutanförskyddsbehov hamnarmedverksamheter anser

riskerardefinitionrelativt vidlämpligt medkommittén det äratt somen
verksamhetensskyddsvärdaicketräffai viss mån ävenatt

Kreditgivning7.5.1.1

finansieringsverksamhet,definitioneningå ikredit börBegreppet av
finansieringsföretagenkreditgivningen hosdel äreftersom stor aven

finansielltmedmedelstora företagochoch småHushållskyddsvärd.
företag.finansiellt Be-från någotberoende låni regelunderskott är av

tinansieringsfor-rad olikaoch täckerbrettkredit mycketärgreppet en
efterbrukligenkreditgivningindelning görs är typDen avsomavmer.
bostadslån,Exempelliknande.ochmed krediten ärändamålsäkerhet,

avbetalningskontrakt,belåningreverslån,kontokortskrediter, osv.av
åskådligtskyddsvärd. Ettför sig intei ochkreditgivningAll är ex-

hushållens bostä-finansieringskyddsvärdevariationen iempel på är av
relativt lättill-informationbaseradfinansiering ärder. Denna är som

inkomster.kredittagarensochsäkerhetenvärdet pånämligengänglig,
medför ingapanthantering.för DetorganisationkrävsDärutöver en

frånbytahar löpt utlåneavtalethushållenför närkostnader attstörre
Bostadslånbostadsfinansiering tillsig åtinstitut annat.ettägnarett som
ellertvå årlöptidandel harlöptider ocholikahar stor mer.enen

finnaskulle behövabolånekunderifrån alladet långtSåledes är ensom
Därmed skulleskulle fallera.institutomgående,finansiär ett enomny

någrauppstårdetned nämn-läggasverksamhet kunnaenskild attutan
verksamhetSamtidigt kankostnader.samhällsekonomiskavärda en

uppsägningstidkrediter med kortrörligatillhandahållabestår i attsom
allviktigtdetpåpekatredankommitténskyddsvärd. är attSomvara

hellre fårdefinitionenreglerad ochblirkreditgivningskyddsvärd att
fal-riskenfrånheller bortsegår inte attför vid för Det attsnäv.änvara

effekter pånegativafåskulle kunnabostadsinstitutilissemang ett
spridningsrisksådanföreliggerminstinstitut.skyddsvärda Inte en

fi-förundantaggenerelltingetSåledes bör görasbankerna.gentemot
bostäder.hushållensnansiering av

delar.i allasjälvklartkredit inteskallVad ärutgöra enansessom
torde inteformerna,dehör dit,traditionella lån närmareAtt oavsett

framgårBankföreningenSvenskaX mottagit frånharkommitténPMAv somen
olikamellanskiljer sigreglerasområdet börfinansiellapå hur detatt synen

område.efter dettaregleringenhetligsåledes ingenfinnsländer. Det att ta
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kunna i fråga.sättas Var köp obligationergränsen går dockmot ärav
Ärinte helt klart. obligationerna avsedda för handel på värdepappers-

marknaden och obligationerna därmed kan betraktas finansiellasom
instrument det knappast någon tvekanär köp sådana obliga-attom av
tioner inte kreditgivning. formelltDet betecknasutgör köpsom som av
obligationer kan dock under vissa omständigheter i realiteten attvara
betrakta kreditgivning. skallDet inte möjligt kringgå till-attsom vara
ståndsplikt krediter i form obligationslån.att Exempelvisgenom ge av

företag ställer obligationer uppenbart inteett avsedda förut ärom som
omsättning marknaden, det uppgjort visst finansi-ärutan att ett
eringsinstitut skall köpa alla obligationerna, lånet betraktaär att som
kreditgivning. Var går måste i praktikengränsen bestämmas i
rättstillämpningen.

En verksamhets ändamål skall meddela kredit för denatt attvara
skall falla under definitionen tillståndspliktig ñnansieringsverksam-av
het. företagEtt i sin rörelse visserligen i någon funktionell meningsom
lämnar sina kunder kredit där ändamålet med verksamheten inte ärmen
finansieringsmomentet bör inte falla under det reglerade området. Ett
exempel på detta företag vid försäljningär medger sina kundersom en

betala i efterskott faktura. inteDet finansieringsmomentetatt mot är
det avgörande i denna konstruktionär överväganden rörandeutansom

den praktiska hanteringen. Ett exempel kreditkortföretagärannat som
förmedlar betalningar betalning i efterskott faktura. Detmot mot cent-
rala i denna verksamhet betalningsförmedlingenär och inte kreditmo-

Så tiden för betalning utsträcksmentet. vad hante-snart utöver ärsom
ringsmässigt motiverat blir det emellertid aktuellt bedöma kre-att om
ditmomentet har sådan betydelse ändamålet med verksamhetenatt är
kreditgivning.

7.5.1.2 Utställande kreditgarantiav

finnsDet institut visst företag fullgör sina åtagan-garanterar att ettsom
den företag. Om garantin gäller fullgörandet kredit-mot ett annat ettav
åtagande brukar det kallas kreditgaranti. Kreditgarantier kan funktion-
ellt innebära uppdelningsägas kredittjänst i finansierings-en av en en
del, kreditgivaren åtar sig, och del gäller utvärderingsom en som av
låntagarens betalningsförmåga garantigivaren måste förgöra attsom
kunna bedöma risken med garantin. Hur långt renodlingen de tvåav
funktionerna drivs i olika fall varierar. En bank får enligt gällande lag-
stiftning inte förlita sig på garanti, dvs. säkerhet, måste görautanen en

kreditprövning. Garantigivaren sig både kreditrisk, risk-taren egen
för låntagaren fallerar, och likviditetsrisk, risken för kreditgi-att atten

får likviditet till följd uteblivna betalningar. Huront storvaren om av
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hurberor pågarantigivarenlikviditetsrisken överdel tar garan-somav
enkel borgenbåde i formgarantierförekommerutformad.tin Detär av

först sökakreditgivarenmåsteenkel borgenVidproprieborgen.och
garanti-borgensmannenvända sigkanhaninnangäldenären mot

direktvända sigkreditgivaren däremotkanproprieborgenVidgivaren.
till borgensmannen.

initieraskreditärendenormaladetordninggällandeEnligt ettär att
in-garantioch"kreditgivaren"handläggs hosdelar attoch i enstora

"omvänd"hindraIngentingför krediten.säkerhetfordras ensynessom
hosskerhandläggningövrigochkreditutvärderingframtiden;iordning

fordringsrättenöverlåterutbetalat,kreditbeloppetinstitut ärnärett som,
likviditetsriskenkredit- och ettbehållertill någon genommenannan

garanti.liknaravtal ensom
finansieringsföretagfinnakundebordekredittagare nyttettEn som

företagtillförlitligt ärfinnsdetkredit givetvilligt ettatt somär att ge
detkanfullgörande. Däremotkreditensförståvilligt garantatt som

kreditrisken,förståvilligtföretagfinna ärsvårt attnyttettatt somvara
beslutsittinformation förprivatberoende attgarantigivaren är avom

meddelandeinnebärverksamhetSåledes kangaranti.ställa avsomen
kreditgivningsverksamhet.skyddsvärdlikakreditgarantier som envara

finansi-i definitionenkredit ingåförgarantiställandeDärför bör avav
eringsrörelse.

fordringarförvärvFinansiering7.5.1.3 avgenom

tillhandahålls vidtjänsterdekanavsnitt 7.2,diskuterades iSom som
så-finansieringsverksamhetitillhandahållaskreditgivning även annan

belåningibestårfactoringformDenexempelvis factoring. somavsom
sigdeteftersomkreditgivning, rörbegreppetunderfallerfakturorav

fordringsrätter. Denkredittagarenssäkerhet ikreditgivning motom
före-förvärvfinansieringinnebär ettfactoringform avgenomsomav
kre-falla underintedäremot termenfakturafordringar kan ansestags

det finnsfinansieringstjänst oavsettdennaEftersomditgivning. enom
vanlig kre-medlikartadmycketfunktionelltinteeller äråterköpsrätt

börlikartadeskyddsbehovochskyddsvärde ärochditgivning även
finansieringsrörelsedefinitionenifactoring ingådennaäven typ avav

tinansieringssyfterekvisitetregleras. Dettaskall görs attgenomsom
Rekvi-finansieringsrörelse.definitionenifordringar"förvärva tas av

gällande lag. Endräkt ispråkligannorlundai någotredanfinnssitet en
begrep-underfallerintefactoringformdenförförutsättning att somav

dockområdetregleradei det är attinkluderasskallkreditgivningpet
nå-ändamålmedverksamhet attingår ifordringarnaförvärvet enav

nedan.verksamheter seandrasfinansierafortlöpandegorlunda

SOU1118-6265 1998:160
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finansieringsformEn har många likheter med factoring ärsom av-
betalningsjinansiering. Med avbetalningsñnansiering någonattmenas
utomstående, kreditmarknadsföretag,t.ex. finansierarett avbetal-en
ningssäljares verksamhet. Detta sker lån säkerhet i säljarensmotgenom
fordran enligt avbetalningskomraktet och såledesär betraktaatt som
kreditgivning. Lån kan antingen varje enskilt kontrakt, ellermotges
baseras säljares utestående avbetalningsfordringar.summan lav en
det fallet har säljaren till kredit hos finansiärenrätt medsenare ien ett
förväg bestämt tak för krediten. Finansiären kan emellertid alternativt

Ävenköpa säljarens avbetalningsfordringar. detta inte specielltärom
vanligt förekommande i Sverige, bör denna formäven finansi-av
eringsverksamhet tillståndspliktig, eftersom den liksom factoringvara
kan lika skyddsvärd kreditgivning.vara som

Alla förvärv fordringar kan emellertid inteav utgöraanses
skyddsvärd finansieringsrörelse. Förvärv fordringar kan bedö-av som

ha endast restvärde,visst dvs, iett är värdelösa förmas stort settsom
andra företag specialiseradeän på hantera problematiska fordringar,att

inte skyddsvärdär verksamhet och bör därför inte omfattas lagenav
enligt kommitténs mening. Köpet sådana fordringar aldrig baseratärav

privat information det säljande företaget, eftersom fordringarnaom
tredje Således torde det möjligt finnapart.avser fin-att ett nyttvara

ansieringsföretag villigt köpa fordringarna,är detatt förstasom om
upphör med verksamheten. Eftersom fordringarna i värde-stort ärsett
lösa försäljning dessautgör fordringar till ñnansieringsföretagettav
dessutom inget bidrag till det säljande företagetsstort finansiering. Så-
ledes skulle inte företaget påverkas ñnansieringsföre-nämnvärt av om

upphör med verksamheten.taget Det låga bidraget till finansiering för-
denna verksamhet betraktasatt inte finansieringsverksam-svarar som

het. Som många områden uppstår emellertid gränsdragnings-ett
problem får lämnas till rättstillämpningen. Huruvida köpet ford-som av
ringarna skall betraktas tillståndspliktig finansieringsverksamhetsom
bör bero på i vilken mån köpet denna fordringarna med finansi-görsav
ering syfte.som

7.5.1.4 Finansiering upplåtande lös egendom tillgenom av
nyttjande

Även vissa delar leasingverksamheten funktionellt likartadär medav
kreditgivning, nämligen det brukar kallas finansiell leasing. Närsom
det gäller leasingverksamhet det brukligtär skilja på operationellatt
leasing och finansiell leasing. Med såväl operationell finansiellsom
leasing brukar uthyrning lös egendom för viss bestämd tid.avses av
Den principiella skillnaden vid finansiellär leasing finansi-att är
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huvudsakligenleasingoperationellcentrala medandeteringsmomentet
branschkunnigfrånunderhållservice ochåtagandebestår ett enomav

föri regelegendomenupplåtsleasingoperationellVidupplåtare. en
Finansiell lea-avlösernyttjanderättshavaretid ochkortare annan.enen

leasingföretaget,medavtalarleasingkundeninnebärdäremotsing att
och inte hartjänsteninnehållet ifinansielladetspecialiseratärsom

skall förvärvadettabransch,i någonspecialkunskap attnågon annan
tid,for längrevanligenupplåtsNyttjanderättenbestämd egendom.viss

livslängd.ekonomiskaegendomensdelenofta för större av
endastnyttjandevärdehögtharegendomenvanligareDet ettär att

leasing. Attoperationellvidleasingfinansiellvid änför leasetagaren
leasegivarenalternativvärde innebär ärlågtharegendomen att merett

medför i sinfinansiell leasing. Dettainformation vidprivatberoende av
finansieringsfö-finnakundenförsvåraredet kan nyttettatttur att vara

uthyrarenmotsvarande egendominförskaffavilligtär att omretag som
operationell leasing.inte vidfinnsMotsvarande problemkonkurs.igår

principileasingfinansiellskyddsvärdet i ärsåledesSlutsatsen är att
leasingoperationellmedankreditgivningsverksamhet,idetsamma som

regleringmedmotiveratsåledesskyddsvärd. Detinteregel ärär ursom
leasing.gäller finansielldetendastsystemskyddssynpunkt när

denfrånvarit undantagentradionelltocksåharOperationell leasing
sketthartillämpningsområde. Dettalagstiftningensfinansiella genom

be-verksamhet medträffaavseddvaritendast ettlagstiftningen attatt
finansieringsverksamhet. Eftersomdvs.finansieringsmoment,tydande

finansiellmellan vadskarp utgördra någon gränsinte gårdet att som
detkommitténleasing finneroperationellvadleasing och utgörsom

rättstillämpningenöverlämnafortsättningsvis åt attmotiverat ävenatt
detfinansieringverksamhettillståndspliktigvadavgöra utgörsom

ordentolkatillämpning frågavidblir dennahär området. Det attom
ifinansierandedet trans-i lagtexten. Kan momentetfinansieringssyfte"

inteverksamhetenbörbetydelseunderordnadaktionerna sägas avvara
tillståndspliktig.bedömas som
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7.5.2 Finansieringsverksamhet bör falla utanförsom
definitionen tillståndspliktigav

finansieringsrörelse

7.5.2.1 Finansieringsverksamhet vinstsyfte eller tillfälligutan av
eller i begränsad omfattning inatur samband med annan

verksamhet

Finansieringsverksamhet bör inte utlösa tillståndsplikt den inte be-om
drivs i vinstsyfte. hellerlnte bör den utlösa tillståndsplikt den inteom
bedrivs regelmässigt eller endast obetydligutgör del företagetsen av
rörelse. företagEtt tillfälligt eller i liten omfattning i anslutning tillsom

verksamhet sig verksamhetägnar i och för sigannan fallersom un-
der definitionen finansieringsrörelse skall alltså inte bedrivaav anses
finansieringsrörelse. Detta gäller finansieringsverksamhetäven som
inte bedrivs med vinstsyfte.

I gällande finns i definitionenrätt finansieringsverksamhet rekvi-av
sitet "näringsverksamhet har till ändamål att" uppräkningsom samt en

de verksamheter ingår i definitionen. Rekvisitet fångarav väl desom
angivna ståndpunkterna. Rekvistet "näringsverksamhet"ovan betyder

det skall fråga kommersiellatt verksamhet. Att verksam-vara om en
heten skall ha till "ändamål" någon de tidigare nämnda verksamhet-av

ingår i definitionen finansieringrörelse innebär deterna som skallav att
fråga verksamhet med såväl varaktighet och omfattningvara om som

regelbundenhet.
Ett exempel på finansieringsverksamhet inte näringsverk-utgörsom

samhet frivillig hjälporganisationsär kreditgivning till behövandeen
En sådan verksamhet har inget vinstsyfte.personer. Ett ytterligare ex-

empel företags krediterär till sinaett anställda med syfte dessaatt ge en
personalförmån.

Ett exempel kreditgivning inte har sådan varaktighet ochsom
omfattning den blir tillståndspliktig följande.att företagär Ett medger
enligt villkoren för sitt kortsystem endast transaktioner där Iikviden
dras från medel innestående hos företaget.är Det alltså frågaärsom om
debettransaktioner. kanDet i hanteringen mängd transak-storav en
tioner misstag uppkomma fall då kunder köper för vad kun-av änmer
den har innestående på sitt konto. Företaget får därigenom fordranen

kundenpå och form Ända-kreditgivning kan förekomma.sägasen av
målet med verksamheten dock inteär krediter och den skallatt där-ge
för inte falla inom det tillståndspliktiga området.

föreslagnaDen utformningen lagstiftningen kan inte stridaav anses
avsikten bakom EG:s banksamordningsdirektiv.mot Visserligen upp-
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kre-vissaochobligationer ävenindustriföretag utfyller gerett gersom
kreditinsti-förkriterierprincip EG:s etti attverksamheteniditer vara

banksamordningsdi-bakomavsiktendock intekanDetta antas varatut.
doktri-iharproblemmed dettabl.a.tillkomma rättaFörrektiven. att

"whoseuttryckdirektivversionensengelskadenstödnenf med av
omfattning. Detochvaraktighetpå justkravdiskuteratsis",business ett

aktiviteternaidagligenskallprincipi engageratföretagsägs att ett vara
betraktasförskuldsidaochtillgångs- attbalansräkningens sombåde

liteniallmänhetenfrånmedelföretagkreditinstitut. Ett emottarsomett
ochverksamheticke-finansiellanormalatill sinanslutningiomfattning

nationellabehövaintedärigenomkrediterbeviljar sägs avdessutom
industrifö-gällerdetkreditinstitut. Närbedömasmyndigheter ettsom

enlighetitorde,kreditermeddelarochobligationerutretag gersoin
så-undantamöjligtregelidet attangivnadetmed resonemanget, vara

varak-regelbundenhet,med denskerinteupplåningeneftersomdana
från.utgårdirektivetomfattningochtighet som

instrumentfinansiellaköpFinansiering7.5.2.2 avgenom

värdepappersmarknadenomsättsinstrumentfinansiellaKöp somav
in-innehavarenfinansieringsverksamliet. Omskyddsvärd avinteär

iochfinansieringutställarensintepåverkaskonkurs,igårstrumentet
finansiella in-emitteradenneförmöjligheten atthellerregel inte nya

defini-finnsinstrumentfinansiellalagenframtiden. I enistrument om
för-ellerrättighetochfondpapperfinansiellt instrument:tion annanav

fondpap-Medvärdepappersmarknaden.handelföravseddpliktelse
delägarrätterandrasådanaobligationochaktie samtbl.a.menasper

Eftersomomsättning.allmänförutgivnafordringsrätter äreller som
verksam-ilågtskyddsvärdet såhandelföravsedda ärinstrumenten är

finansiellabetecknasi sådantinvesteraibestår somhet att somsom
tinansieringsrör-tillhänförainteverksamhet ärsådan attinstrument att

else.
påomsättningföravseddainte ärinstrumentfinansiellaKöp somav

där-kanviss köparetillriktademissionendär ärmarknaden, enutan
avsnittutreds ifinansieringsverksamhet. Somskyddsvärdemot vara

skyddsvärdlikafallvissaiobligationerriktadeköpkan vara7.5.1.1 av
verksamhet.tillståndspliktigdärmedoch börkreditgivning varasom

finansieringsföretagetinnebärÄven investmentverksamhet attsom
skyddsvärdkanaktierköp omriskkapitalmed varabidrar avgenom

investmentföretagettillKunderinformation. somprivatbyggerden

FinancialAmsterdamCommentary,and EC LawBanking82 fl.,Empel m.van
18-22.sid.Series,
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beroendeär nytillskott kapital kan hamna i besvärlig situationav av en
investmentföretaget upphör med verksamheten.om Eftersom kunden

inte får något akut finansieringsproblem investmentbolaget hamnarom
obestånd, kommittén emellertid detta skyddsvärdeanser att så lågtär
det inte föranlederatt reglering. Finansiering köp aktier skallgenom av

därför aldrig falla inom det reglerade området.
Gränsen mellan investmentverksamhet och övrig finansieringverk-

samhet inte självklar.är Typfallet iiwestmentverksamhet köp ellerärav
tecknande aktier, köp elleräven tecknande obligationer,av men av
förlagslån och konvertibla skuldebrev kan hänföra till invest-attvara
mentverksamhet. Som redan påpekats kan köp obligationer i vissaav
fall betrakta kreditgivning.att Avgörande förvara köpetsom om av
instrumenten skall betraktas kreditgivning bör förutom desom ärom
avsedda för handel den finansiella marknaden löp- och uppsäg-vara
ningsvillkoren finansieringen. Exempelvis skyddsvärdetär vid köp

förslagslån medett mycket lång löptid i praktikenav det samma som
vid aktieköp och bör därför inte falla inom det reglerade området.

7.5.2.3 Emissionstjänster

Ett bidra till finansieringsättannat hjälpaatt tillär vidatt emission av
värdepapper. Finansieringsföretaget kan dels administrera emissionen,
dels olika söka bidra tillsätt emissionen lyckas.att En möjlighet är

finansieringsföretagetatt emissionengaranterar åtaga sigatt attgenom
köpa de aktuella värdepapperen till visst lägsta pris, ifall detett inte
finns avsättning för dem marknaden till detta pris. Rent administra-
tiva emissionstjänster inte skyddsvärda,är eftersom det inte torde vara
några svårigheter finna företagatt kan tillhandahållaett annat den-som

tjänster, det försttyp tilltänkta företaget skullena av upphöra medom
verksamheten. En garanti däremot kan beroende finansi-attvara av
eringsföretaget har privat information kunden. En garanti inteärom
bara trygghet för företaget, kan också nödvändigutan fören attvara

placerarnaövertyga på värdepappersmarknaden dessaatt ärpapper
värda köpa. Således kan detatt svårt för företaget lånaatt vär-vara
depappersmarknaden, det förlorar sin Problemen torde dockgarant.om
inte lika de kan vid förlustenstora kreditgivare,vara som vara av en
eftersom företaget måste relativt välkänt för det överhuvudattvara ta-

skall kunna aktuelltget med upplåning värdepappersmarkna-vara
den. Kommittén därför inte heller emissionstjänsteratt skallanser reg-
leras i den här lagstiftningen. Företag kan emittera värdepappersom
har i regel flera finansieriitgsalternativ och inte beroendeär endaettav
ñnansieringsföretag för sin finansiering.
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uppståkan detobligationer gräns-vid köpPå sätt avsomsamma
fi-Omrättstillämpningen.i ettmåstedragningsproblem avgörassom

värdepapperemission ettskullenansieringsföretag garantera avaven
ochtillkännerintevärdepappersmarknadeninvesterareföretag som

emissionenförgarantinskullefinansiera, attvilligadärmed inte är att
skall dåochkreditmedlikvärdigpraktikenigenomföraskan envara

skallverksamhetkreditgivning. För attbetraktasockså ansesensom
systematisktföretagetdock garanterarfordrastillståndspliktig attvara

värdepappersmarknadeninvesterarevärdepapperemissioner somav
köpa.villigainte är att

Värdepapperisering7.5.2.4

finansi-portföljfinansieraförteknikVärdepapperisering attär avenen
portfölj-byggervärdepappersmarknaden. Den attpåfordringarella

betalningsström-förväntadedenberäknagårdetsåihop attsätts atten
för-Med dendata.historiskahjälpmedportföljen,från t.ex. avmen

detgårprissättningengrund för attbetalningsströmmenväntade som
exempelvis ob-värdepapper,utgivandeportföljenfinansiera avgenom

ligationer.
internationellt seföreteelseväxandeVärdepapperisering är av-en

värdepapp-Storbrittanien,och ärUSAländer,vissa3.3.2. lsnitt t.ex.
ochicke-finansiellabådefinansieringsformvanligerisering somen

företagfinansiellatillskälsig Ettanvänder attfinansiella företag av.
finansieringsform är attintressantVärdepapperisering äratt enanser

värde-fåtalgjorthar endastföretagSvenska ettkapital.frigörden eget
imedlånhuvudsakligen panträttdetfalldessapapperiseringar. ärl

fåtill såanledning vär-Envärdepapperiserats. attfastigheter harsom
oklart.någoträttslägetSverige ärigjorts ärhar attdepapperiseringar

ochVärdepapperiseringkonsekvensergenomgångEn avavnoggrann
promemoria BättreFinansdepartementetsireglering finnspåförslag

Värdepapperiseringförförutsättningar
säljsfordringarnatill såvärdepapperiseringen attpraktiskt gårRent

rättssubjekt,ändamålet skapatförtillbetalning somöverlåts ettmot
special-såledesinnebärFörsäljningen attspecialföretag.betecknaskan

Finansdeparte-för iredogörsSomfordringsrätten.företaget övertar
påverkasställninggäldenärensfår intepromemoria av enmentets

iträderfordranköparenbetyderfordran. Det attöverlåtelse avav
rättigheterharställe ochfordringsägarensursprungliga somden samma

fordringarsitt köp attfinansierarSpecialföretaget gegenomdenne. av
verksamhetdenbehandlas härskall ärFråganvärdepapper. omut som

83 1998:71.Ds
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specialföretaget bedriver skall tillståndspliktig. Påsom sättvara samma
för övriga verksamheter skall skyddsvärde och skyddsbehovsom ligga

till grund för bedömningen huruvida specialföretagets köp ford-av av
ringsrätter skall tillståndspliktig finansieringsverksamhet.vara

Värdepapperisering betraktaär finansieringskällaatt till detsom en
säljande företaget. iDet och för sig indirektär finansiering före-en av

kunder, specialföretagtagets har inga relationerett till dessa kun-men
der. Det ingen kreditbedömninggör den enskilde gäldenären och närav
gäldenären behöver kredit kan han inte vända sig till specialföreta-ny

Det till och med vanligtär detget. säljande företaget fortsätteratt att
administrera räntebetalningar och amorteringar så gäldenärenatt över
huvud inte påverkas värdepapperiseringen.taget Förhållandet kanav
illustreras med bostadsinstitut säljer lån detett har tillgettsom som
enskilda till specialföretag. bostadskreditenNärett löperpersoner ut
efter fem år, vänder sig kunden till bostadsinstitutett.ex. eller något

bostadsinstitut för fåannat lån. Kunden kan inteatt vändaett signytt
till specialföretaget. Om företag fordringar skulleett övertar börjasom
förnya krediter, det inte längre betraktaär specialföretag,att ettsom

i sådana fall bedriver företaget finansieringsverksamhet.utan
Även skulle betrakta värdepapperisering finansieringom man som
gäldenärerna, vilket kommittén alltså inte motiverar inteav anser,

skyddsvärdet i den verksamheten reglering. En värdepapperisering för-
i regel tillgångarnautsätter så genomlysbaraatt är och lättvärdera-pass

de investerarna kan bedömningatt göra beräkningen denatten av av
förväntade betalningsströmmen rimlig. Det innebärär bedömningenatt
inte i någon utsträckning kanstörre beroende privat informationvara av

gäldenärerna. Således verksamheten består finansieringär iom som av
dessa gäldenärer inte skyddsvärd 7.3.l. de falll tillgångarna intesom

så lättvärderade ochär genomlysbara kräver investerarna kreditga-en
ranti för villiga köpa specialföretagetsatt värdepapper.att Denvara

skall ställa denna garanti måste således ha privat information försom
kunna bedömningatt göra gäldenärernas betalningsförmåga. Deten av

denna anledningär det oftast det säljande företagetär stäl-av som som
ler denna garanti. Eftersom det garantigivarenär har den privatasom
informationen, det garantigivarens ochär inte specialföretagets verk-
samhet skyddsvärd. Eftersomär borgenärens konkurs intesom utgör
någon grund för fordran ochsäga gäldenärerna inteatt har någonupp
kundrelation med specialföretaget, drabbas gäldenärerna inte av spe-
cialföretagets konkurs.

Skyddsvärdet i specialföretagets verksamhet beror således i vil-
ken utsträckning specialföretagets kunder, dvs. de säljande företagen,
får problem specialföretaget går i konkurs. Här föreligger skill-om en
nad mellan finansiella och icke-finansiella företag.
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stårochregelverksärskiltunderlyderföretagFinansiella ettsom
finansieringskällor.alternativamångahaförutsättaskantillsynunder

till-säljabrukarföretagetfinansielladetspecialföretagOm ett som
specialfö-tillsälja tillgångardet annatkan etti konkurs,gårtillgångar

kanKonkursenvärdepappersmarknaden.direktlånaellerretag, upp
finansieringsmöjligheter,företagetsfinansielladetpåverkainte anses

fi-hos dessuppstårmisstroochgarantiutställtdet haränannat enom
misstroallmän vär-bli.kan En motförlustenhurnaiisiärer stor merom

också kunnaeventuelltskulletillgångarföretagetsfinansielladetdet på
deliknandetillgångardessa ärinvesterarna somuppstå, attantarom

regelver-medSyftetdåliga.sigvisatochvärdepapperiseratshade vara
emellertid justverksamhet attföretagets ärfinansielladetket styrsom

den stör-motståndskraftigt typenföretaget motfinansielladet avgöra
köperspecialföretagregleringingenbehövsSåledes somningar. av

fi-uppnåsföretag. Detta attfinansiellafrånendastfordringar genom
förslag sekommitténsenligtallmänhetinteföretagnansiella utgör

allmänhetsbegreppet.presentationför7.5.4 aven
träffar där-finansieringsrörelsedefinitiontillförslagKommitténs av

icke-finansiellafrånfordringarköpaibestårverksamhet attemot soin
sig tillvänderföretag etticke-finansiellagällerdetföretag. När som

be-tillriktadverksamhet7.5.2.5specialföretag sefristående enom
förspecialföretagetberoendeblikunnadessaskullegrändsad krets av

kre-lämnamåsteföretagetsärskiltgällerfinansiering. Detta ensin om
sälj-detbedömningspecialföretaget göramåsteför dåditgaranti, aven
skäl,detfinnsSåledesvärd.garantinvad ärförföretagetande att se
icke-värdepapperiseringförstarka,såde inte att aväräven om

tillståndspliktigt.skallföretags fordringarfinansiella vara
icke-finansiella företagsvärdepapperiseringförskälEtt annat att av

factoringmellantillståndspliktigt gränsenärfordringar skall attvara
hårfin.i detkundfodringar närmasteärvärdepapperiseringoch av

portföljenfinansierar attspecialföretag gegenomSkillnaden är att ett
finansiering.hakanfactoringbolagmedan ävenvärdepapper, annanut

till-factoringverksamhethuvudregelnenligtbör vararedanSom sagts
kredit-idetsammakanskyddsvärdeteftersomståndspliktig, somvara

vidmindreregel vär-ivisserligenSkyddsbehovet är7.5.l.3.givning
tillgångssidaochskuld-specialföretagetseftersomdepapperisering,

alla före-emellertidfall skullesådanalöptidsmatchade. Ivanligtvis är
tillstånds-frånundantasskuldsidaochtillgångs-matchadhartag som

blirbestämmelsesådankommitténredan attplikt. Som sagts enanser
tillämpa.för svår att
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7.5.2.5 Finansieringsverksamhet riktad till begränsad kretsen

Det förekommer koncern elleratt företag med någonen en grupp av
intressegemenskaptyp väljer samordna sin finansieringav att via ett av

dem bildat speciellt företag. Det också i principär tänkbart privat-att
skulle kunna vilja detta. Engöra sådanpersoner lösning kan innebära

administrativa fördelar under vissa förutsättningarsamt möjliggöra bil-
ligare finansiering. Skyddsvärdet hos sådant företags verksamhetett är
dock lågt. Skulle företaget hamna obestånd kan intressenterna starta

företag likaett väl fyllernytt det gamla företagets uppgift.som Det
företaget har nämligen inte privat informationgemensamma intres-om

vad de självasenterna utöver kan bidra med till företag. Fin-ett nytt
ansieringsforetag den här bör huvudregeltypen inteav regle-som vara
rade. Det lämpligtär använda allmänhetsbegreppetatt avgränsningsom
se avsnitt 7.5.4. Ett företag endast riktar sin verksamhetsom äga-mot

innehar företaget för effektivisera sin finansieringre som att kan inte
vända sig till allmänheten. Som framgåranses avsnitt 7.5.4 föreslårav

kommittén det skall gå absolutatt vidgräns l 000 kun-en
der/kredittagare. företagHar l 000 kunderett än skall verksamhe-mer

Organisationsform,ten vändaoavsett sig tillanses, allmänheten. Det är
inte nödvändigt kunderna det finansieradeatt äger företaget för detatt
inte skall vända sig till allmänheten. Ett företag enbartanses fin-som
ansierar företag ingår i kedja med ekonomisknära samhörighetsom en
kan normalt inte Ävenvända sig till allmänheten. här föreslåsanses
dock absolut vid 1 000gräns kunder. När antalet kunderen går över
denna riskerar fallissemanggräns i ñnansieringsföretagetett be-att
tydande samhällsekonomiska konsekvenser och det därför motiveratär
med reglering.

Det finns föreningaräven krediter till sina medlemmar.som ger
Dessa i gällandeär undantagnarätt från det tillståndspliktiga området

de har högst l 000 medlemmar se vidareom l kap. 2 b § BRL och
kap.l 3 § 9 lagen finansieringsverksamhet avsnitt 7.5.4. Det-om samt

kommer gälla enligt kommitténsatt förslag;samma verksamhetenom
omfattar fler låntagare,1 000än den vända sig till allmänhetenanses
se avsnitt 7.5.4.
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tillämpningsområdetfrånUndantag7.5.3

elleregendomförsäljningsamband medFinansiering i7.5.3.1 av
tjänster

i formfinansieringförintekrävsTillståndKommitténs förslag: av
sambandifinansieringellerköpeskillingbetalningmedanstånd av

säljsframställs eller ettledi någotavsättningmed avvaror somav
Detsam-företaget.säljstjänstersamband medeller iföretag avsom

före-dettaochfinansieringenförföretag stårgäller ett annatomma
medföretag näraiellerkoncerniingår grupp avsammatag samma

företaget.nämndameningeni förstadetgemenskapekonomisk som

anstånd medmedgesköparendärtjänsterelleregendomFörsäljning av
handelskre-betecknasiblandfinansiering,formbetala är somatt aven

former. Deti många ärförekommer t.ex.betalningAnstånd medditer.
innebärvillkortjänster attellersäljersäljarevanligt somatt varoren

dockkanfaktura. Dettidkortarevissbetala inomskall motköparen en
vattenkraft-anläggningar,mycket t.ex.köpare storatänkas ävenatt av

underbetalningenanstånd medmedgespappersmaskiner,ellerverk
anståndsfallenför de är attGemensamttiotals år.kansketid,lång rena

delvissellermed helaköparenmedger väntaattsäljarendet enär som
finansieringformdettainnebärFunktionelltbetalningen. avavenav

eftersomskyddsvärd,regel inteiverksamhet ärköparen. Denna typ av
avbetal-fallissemang;säljarenspåverkasvanligtvis inteköparen av

regeliförut och köpetgälla ärfortsätterningskontraktet en en-att som
sälj-sigdetgäller rörgångsföreteelse. Detta oavsett varor somomom

vidareförsälj-förköptdenneeller sådanaproduceratsjälv somaren
systemskyddssyn-frånregleringmedinte motiveratdärförning. Det är

motiveratkonsumentskyddssynpunktdet frånkanpunkt. Däremot vara
kon-omfattaskonsumentriktasdenverksamhet omdenna mot avatt

fallet.ocksåsåsomsumentkreditlagen, är
gränsdrag-motiv bakomÄven ekonomisktreelltfinnsdet ettom

Somavtalet.utformningenformelladenupphängd pådenningen avär
förriskerochgränsdragningsproblemvissadärigenomalltid uppstår

köperföretagexempel kan nämnas ettkringgående. Som att varor

kredit,upphandlinglöpande84 frågandet varorundantag är avEtt är omom
kre-villigtföretagetdär atträkning, ärpåhandelkallasbrukar gedvs. det som

mindredockkunden. Detta ärinformationprivat van-det har endit för omatt
finansi-påpåverkarintedenkommitténvarförföreteelse att synenlig anser

verksamhet.skyddsvärdickebetalningmedanståndi formering somav
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beställning från med kreditbehov och sedan säljer tillpersoner varorna
dem med villkor betalning. För det fall förfarandet framstårom senare

kringgående lagstiftningenett bör det kunna bedömassom till-av som
ståndspliktig kreditgivning finansieringsverksamhetenäven harom
klätts i den formella dräkten Ävenköpeavtal med betalningsanstånd.av
på detta område måste de bedömningarnanärmare överlämnas till
rättstillämpningeii.

För producerande företag finns ibland behov, möjlighetenett utöver
sälja med betalningsanstånd,att finansiera avsättningenatt egentill-av

verkade produkter. Vanligast torde detta det gällernär störrevara ma-
skiner och liknande, lastbilar och traktorer,t.ex. för andraävenmen
produkter och tjänster finns behov. Försäljningen skerett ofta via ett
återförsäljarnät. Finansieringsbehovet föreligger både de åter-gentemot
försäljare har behov ha lager kapitalkrävandeatt vis-ettsom av av
ningsobjekt hemma och slutkunderna. En varierandegentemot uppsätt-
ning finansieringslösningar kan användas för främja avsättningenatt av
de produkterna. Gemensamt för finansieringsformer har tillegna som
syfte befrämja försäljningenatt egentillverkade produkter emel-ärav
lertid de har så lågt skyddsvärdeatt de inte föranleder reglering.att Det

härvid ingen skillnadär finansieringen sker vid försäljning direktom en
från det tillverkande företaget till köparen eller finansieringen skerom
från tillverkaren till led i distributionskedjan. hellerInte spelarsenare
det någon roll för skyddsvärdebedömningen finansieringen skerom
från det tillverkande företaget eller från företag ingår iett annat som

koncern eller det tillverkande företaget. kansamma Det tillgrupp som
och med det egentligensägas inte har någonatt avgörande betydelse
för skyddsvärdet det företag inteär tillhör det tillverkandeettom som
företagets koncern eller anordnar finansieringen,grupp som men om

sådana finansiäreräven undantogs från reglering skulle gränsdrag-
ningsproblemen till andra finansieringsföretag blityper alltförav stora.

förekommerDet det tillverkande företagetsatt produkt behöver spe-
cialdesignas för slutkundens behov kompletteras med olikaattgenom
tillbehör. kanDet gälla lastbilschassint.ex. avsedda byggasär attsom
på med flak, kranar eller tankar olika utföranden och olikaävenav
hyttlösningar. kanDet till och med förekomma specialutrustningenatt
eller tillbehören Ävenbetingar högre pris basprodukten.ett än det iom
viss mån blir fråga finansiering produkter tillverkade andraom av av
förändrar detta inte skyddsvärdet verksamheten. finnsDet därförav
inte anledning upprätthålla något strikt kravatt på huvuddelenatt av

Ävenprodukten skall tillverkad finansiären. delstörrevara av om en av
värdet hänför sig till levererad utrustning finnsexternt inte skäl mot att
tillämpa principer. Det blir alltså möjligt för tillverkaresamma t.ex. en
eller importör lastbilschassin finansiera återförsäljares försälj-attav en
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attleverantörerandra utanfrånutrustningmedpåbyggtchassietning av
finnas attbör utrymmetillståndspliktig. Det ävenblirverksamheten

ochtjänsterkombinationavyttringenfinansiera avtillstånd enavutan
konsult-sinaförutomdatakonsultdettaexempel är attEtt envaror.

fram-förfarandeEndastdatorutrustning. när ettlevererartjänster även
finansieringsverk-definitionenkringgåsyfteianordnat avattstår som

tillståndspliktig.blirdensåbedömas attverksamhetenbörsamhet
ochsäljandetillverkande,förtillståndspliktenfrånUndantaget

finansieringsformvilkengällabör oavsettföretagtjänsteproducerande
finansieringenmedändamåletdet somfalli detta äranvänds. Justsom

dettatillståndspliktig. Attskallfinansieringsverksamheten varastyr om
skyddsbehovochskyddsvärderörandeövervägandenamedstämmer

kontokortskrediter.medillustrerashärskall
har rättkontoinnehavaren attkännetecknas attKontokortskrediter av

hosvid köpkreditfåbelopp varorbestämt avförvägivisstintill ett
köparensvilkettillkontokortssystemdettillsiganslutitharsäljare, som

kontokortsys-delEnkontokortssystem.olikafinnsDetknutet.kort är
ad-ochfinansierasandramedansjälva,säljarnaadministrerastem av

deellerdettillförhållandeifriståendeärföretagministreras ett somav
endastdel ärEn systemtill systemet.knutnaförsäljningsföretag ärsom

olikaförstårandra öppnamedanförsäljningsföretag,vissatillknutna
användaskanendastkreditmöjlighetEnföretag.ochoch sombranscher

betal-medanståndbetrakta ettattsäljare närmast somviss ärhos en
inte utgöraundantagetredovisademed detdärmedskallochning ovan

tillknutenkontokortskredit ett gene-verksamhet. Entillståndspliktig
skallochkredit ut-betraktaattdäremot närmast enär somrellt system

verksamhet.tillståndspliktiggöra
kontokortskreditutnyttjaytterligaremöjligheten enattförloraAtt

kreditmöjlig-Ominnehavaren.förproblemmedförafalli vissakan
finansi-tordedelvis,ellerheltutnyttjatsharredandäremotheten

läm-redanförgrund sägaattinte utgöra uppkonkurseringsföretagets
be-kontokortskreditsystemiSkyddsvärdet ettbetalning.tillkreditnad

desto ärvärrekort äranvändbart ettdetgenerellt är;hur merror
hosanvändaskanendastkreditmöjlighet enEndet.förlora somdet att

möj-förloraAttförlora.besvärligtså attnormalt intedetsäljareviss är
där-kanallmänttill systemkontokortskredit knuten etttillligheten en
intedetlikviditetssituation,besvärligi ominnehavarenförsätta enemot

iberortill dettaMöjligheteni något system.kredit annaterhållagår att
påkreditlöftetbaseratharfinansieringsföretagetmånvilkenipåsin tur

generellaalladetsannolikt är atthurochkundeninformationprivat om
undantagangivnarimligtdet attSåledes är ovangenomslås ut.system

kort-därkontokortskreditverksamhetsådanundantatillståndsplikt,från
giv-medantillståndsplikt,frångenerellt systemtillknutet ettinte äret
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ande kredit på kort knutna tillärav generellasom till-utgörsystem
ståndspliktig verksamhet.

7.5.3.2 Finansieringsrörelse liten omfattningav

Kommitténs förslag: Finansieringsrörelse inte tillståndspliktigär
tillgångarna hänförliga till finansieringsverksamhetenom enligt fast-

ställd balansräkning för det räkenskapsåretsenaste uppgår till mind-
250 miljonerän kronor. En förutsättning förre undantaget skallatt

gälla det inteär i rörelsen ingåratt mottagande återbetalnings-av
pliktiga medel från allmänheten.

En slutsats från avsnitt 7.3 omfattningenär att verksamheten har
betydelse för skyddsvärdet, eftersom den påverkar kundernas möjlighet

få finansieringatt håll finansieringsföretagetannat upphör medom
verksamheten. Omfattningen påverkar också skyddsbehovet, eftersom

liten rörelse kan avvecklas någraen nämnvärda effekterutan syste-
Eftersom det främstamet. syftet med den näringsrättsliga regleringen

finansiella företag uppnåär stabiltav finansielltatt ett detärsystem,
viktigt tillsynensatt koncentreras till institutresurser är väsent-som av
lig betydelse för systemstabiliteteit. Om alla de företag i ellersom mer
mindre begränsad utsträckning sigägnar finansiering ställsextern
under tillsyn, blir tillsynen de företagöver har väsentlig betydelsesom
för stabiliteten med nödvändighet mindre effektiv. Gränsen för till-
ståndspliktig finansieringsverksamhet bör således sådan antaletattvara
tillsynsobjekt begränsas, samtidigt alla företag väsentligaärsom som
för stabiliteten blir tillståndspliktiga. Ett ytterligare och lika viktigt skäl

inte i onödanatt reglera företag inte systempåverkandeärsom är att
regleringar medför samhällsekonomiska kostnader och riskerar att
hämma utvecklingen finansiella tjänster och tekniker. En klarav nya
storleksgräns bidrar också till minska andraatt gränsdragningsproblem.
Slutsatsen såledesär verksamheter underatt viss storlek bör undan-en

från tillståndsplikt.tas
Undantaget borde i princip gälla alla verksamheter under denna

vargräns skallgränsen gå diskuteras nedan, hur de finansi-oavsett
eftersom skyddsvärdet inte motiverareras, reglering. En sådan lösning

står dock i strid med gemenskapsrätten. I EG-direktiven definieras kre-
ditinstitut företag verksamhetett består i frånsom allmänhetenvars att

insättningar ellerta andraemot återbetalbara medel och bevilja kre-att
diter för räkning. Banksamordningsdirektiven kräveregen företagatt

uppfyller kriterierna på kreditinstitutsom att underkastas viss mi-vara
nimireglering. Något undantag inte förgörs små företag. Kommittén
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ochfinansieringsverksamhet tarbedriverföretagdärförföreslår att som
tillståndspliktigaskallallmänhetenfrånmedelåterbetalbara varaemot

skallfinansieringsrörelselitenför varavillkorstorlek. Ett att enoavsett
medfinansierasintedensåledestillståndsplikt attärfrånundantagen

avsnitt 7.5.4.allmänhetsbegreppetförseallmänhetenfrånmedel
tillståndfinansieringsverksamhet utandrivafritts.k. attEtt utrymme

kre-lagenNärfinansbolag.lagengällande omtidigaredenifanns om
motivering-medbortfriadet utrymmetinfördesditmarknadsbolag togs

föreskrivsartikel 3 attbanksamordningsdirektivförstai EG:satten
definitionenangivnadirektivetiden avunderfallerföretagalla som

verk-inledafårdeinnanauktorisationerhållitskall hakreditinstitut
fallerfinansieringsverksamhetbedriverföretagAllasamhet. som

insätt-varken emotdedefinition; tardennaunderemellertid inte som
inte.detallmänheten görmedel frånåterbetalbaraandraellerningar

de-angivnadirektivetiunder denfallerinteföretaggällerdetNär som
dethuruvidaväljalandetenskildadetkankreditinstitutfinitionen av

ellerdemregleraönskar
Finansierings-gå.börtillståndspliktförfråga gränsenärNästa var

ickefinansbolaglagengällandetidigare vardenenligtverksamhet om
enligtverksamhetenitillgångarnanettovärdettillståndspliktig avom

50lägre änräkenskapsåretför detbalansräkning senaste varfastställd
till-antaletbegränsatankemedvaldes attGränsenkronor.miljoner

systemstabilitetenpåfokusering reg-somstarkareMedsynsobjekt. en
penningvärdetförändringtill den somhänsynmedochleringsmotiv av

bördenna gräns sattesfrån detförfiutit atttiddenundersketthar som
avvägdvälmiljoner250 ärfinnerKommittén att enhöjas.gränsen

gräns.
skyddsvärdeteftersomföretag,smågällabaraskall inteUndantaget

litenbedriverföretagliteteller endet somstortär ettinte beror om
finansieringsverksamhetenstorlekenDetfinansieringsrörelse. är

iskallSåledestillstånd. ettkrävsdetavgörande förskall omvarasom
finansieringsverksamhetlitenbedrivakunnaföretagsigföroch enstort

hänför-"tillgångarrekvisitetanvändalämpligttillstånd. attDet ärutan
storleksmässigadenför göra av-finansieringsverksamhet" atttillliga

ochlagstiftningenitidlång använtsunderharRekvisitetgränsningen.
avsedd.intetillämpningändrad ärnågon
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l
7.5.3.3 Finansieringsrörelse huvudsakligen finansieradärsom

med kapital och liknandeeget

Kommitténs förslag: Finansieringsrörelse inte tillståndspliktigär
företaget bedriver finansieringsrörelseom inte harsom skulder upp-

gående till 250 miljonerän vadutövermer enligt lagensom
1994:2004 kapitaltäckning och exponeringar förom stora kreditin-
stitut och värdepappersbolag definieras kapitalbas. förut-Ensom
sättning för undantaget skall gällaatt det inteär i rörelsenatt ingår
mottagande återbetalningspliktiga medel från allmänheten.av

En slutsats från avsnitt 7.3 skyddsbehovetär att med löp- ochavtar
uppsägningstiden på finansieringsföretagets finansiering. Ett finansie-
ringsföretag finansierar sig tioårigasom obligationer,att utgenom ärge
betydligt mindre störningskänsligt än finansierarett sig kortsom
interbankmarknaden, eftersom obligationsinnehavarna inte vidareutan
kan kräva få obligationerna inlösta.att Om företaget finansierar sig hu-
vudsakligen med aktiekapital och förlagslån, finns inget skyddsbehov
alls eftersom verksamheten motståndskraftigär störningarmot genom
sin konstruktion. Skyddsbehovet eller mindre kontinuerligtavtar mer
med löptiden på företagetsatt finansiering ökar, förtida uppsäg-om
ningsmöjligheter saknas. Samtidigt det inte praktisktär möjligt in-att
dela instituten i många olika där kraven skiljer sig åt beroendegrupper

vilken löp- och uppsägningstid deras finansieringav har. Kommittén
det många aspekteratt bästanser är endast ha formur att till-en av

ståndspliktigt finansieringsföretag. Den återstående frågan dåär var
för tillståndspliktgränsen skall gå.

kapitaltäckningsreglernal finns bestämmelser klassificerar oli-som
ka företags finansiering.typer Genom hjälp dessaav bestäm-att ta av
melser vid gränsdragningen uppnås syftet med bådegräns ären som
klar och lätt tillämpa. Utgångspunktenatt för gränsdragning bören vara
den finansiering fårtyp räknas i företags kapitalbasav enligtettsom
kapitaltäckningsreglerna. En sådan innebärgräns alla institutatt som
huvudsakligen har denna finansiering definitionsmässigttyp av upp-
fyller kapitaltäckningskraven. Att dra sågränsen endast företagatt som
uteslutande har sådan finansiering får räknas i kapitalbasensom un-
dantas onödigtär med hänsynsträngt till de skyddsbehovsbedömningar

kommittén Det fårgör. tillräckligt finansieringensom huvud-attanses
sakligen består sådant ingår i kapitalbasen.av som

Det gäller dock bestämma vad skallatt med huvudsak-som avses
ligen. Räcker det hälften finansieringenatt än består sådantmer av av

ingår i kapitalbasen Svaret torde bero på omfattningensom finansi-av
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verksamhetliten är svaretfrågadetOmeringsverksamheten. är om en
skyddsvär-såinteärjustorlekvissunderInstitutja.tvekan ensenutan

verksamhetfrågadetOm storreglering. ärföranlederde om enda att
berolåtaanledningdärför svaretfinns att avDettveksamt.detär mer

komp-åstadkommas attkanDettaomfattning. genomverksamhetens
storlekenstyrdmed gränsstorleksgränsenabsolutaden avlettera en

kapitalbasen.iräknasfårintedensådanfinansiering attärden som
fi-bedrivakanföretaginnebärkombination etti attDessa gränser

endastkapitalmedochtillstånd egetettnansieringsverksamhet avutan
itillgångarnaså längeallmänhetiföretagkrävsomfattningden avsom

inteoch företaget tarkronormiljoner250understigerverksamheten
omfattningeneftersomallmänheten,frånmedelåterbetalbaraemot

fin-företagetskyddsvärd. Ominteden ärlitensåverksamheten attär
kap-medheltdenna gräns,verksamheten, utöverökningansierar aven

därigen-inteverksamhetenbehöverkapitalbaseniinräknasfårital som
företagsådanthosmotståndskraften etteftersomtillståndspliktigbliom

intedärmedfårskyddsvärdet. Företagettillproportioniökafår anses
räk-fårvadmiljoner250 utövertilluppgår än somskulderha mersom

beak-skulderformerallaskallHärvidkapitalbas.i företagets avnas
tas.

lagstiftningiregleradeverksamheter ärVissa annan7.5.3.4 som

behövsfinansieringsrörelsedrivaTillståndförslag: attKommitténs
bank-svenskahellermyndighet. Intekommunalellerstatligförinte

skeppshypoteks-Svenskavärdepappersbolag,försäkringsföretag,er,
bedrivaförlagenenligttillstånd attbehöverpantbankerellerkassan

till-demförenligt dentillåtetdetmåni den ärfinansieringsrörelse
lagstiftningen.särskildalämpliga

frånundantagnagällandei rättmyndigheter ärkommunalaochStatliga
förbli.såoch börområdettillståndspliktigadet

fm-bankernasutgångspunktnaturlig attbetraktasmåsteDet ensom
alltsåskallBankernabankrörelselagen.ireglerasansieringsverksamhet
Lika-fmansieringsrörelse.lagenenligttillståndspliktfrånundantas om

ibehandlaskreditgivningforsäkringsbolagensnaturligtdetså attär
intedetingårförsäkringsrörelsegällerdetNärförsäkringsrörelselagen.

försäkringsbolag.förrörelsereglernauppdrag överkommitténs atti se
innebärDetta attFörsäkringsutredningen.gjortsnyligenharDetta av

försäkringsrörelsedefinitionenändrainte överväger attkommittén av
Även försäk-försäkringsbolag.förrörelsereglerföreslåeller att nya

fårVärdepappersbolagundantas.skallkreditgivningringsföretagens
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"lämna kunder kredit säkerhet för placeringarmot i finansiella instru-
för underlättament att värdepappersrörelsen" 3 kap. 4 § 1 5 lagenst

1991:981 värdepappersrörelse. För dennaom verksamhet skall de
inte behöva tillstånd enligt lagen finansieringsrörelse. Värdepap-om
persbolag får också ställa garantier vid emissioner värdepapperav mendenna verksamhet faller inte under kommitténs förslag till finansi-

Äveneringsverksamhet. Svenska skeppshypotekskassans finansi-
eringsverksamhet skall undantas.

Inte heller pantbanker skall behöva tillstånd enligt lagen finan-om
sieringsrörelse för sin verksamhet. Pantbanker regleradeär i pant-
bankslagen 1995: 1000. Denna lagstiftning reglerar inte pantbankernas
Soliditet, utan siktenärmasttar olika ordningsfrågor. Kommittén gör
emellertid bedömningen pantbankernasatt verksamhet inte är
skyddsvärd från aspekten skydda kapitalförsörjningenatt och detatt
därför inte behövs reglering deras soliditet.en Detta innebärav inte
någon förändring, eftersom pantbanksverksamhet undantagetär från
tillståndsplikt enligt gällande rätt.

7.5.4 Allmänhetsbegreppet
Kommittén har funnit det lämpligt olika ställenatt lagstift-avgränsa
ningens räckvidd använda begreppetatt allmänheten.genom Det gäller
kravet tillstånd finansieringsverksamheten riktarom sig till allmän-
heten 7.5.1 och finansieras med medel från allmänheten 7.5.3.2 och
7.5.3.3 undantaget församt verksamhet riktad till begränsad kretsen

Även7.5.2.5. innebörden i begreppet kan tyckasom klar bör det pre-ciseras närmare. Rekvisitet bör ha innebörd de olika ställensamma
där det förekommer.

Allmänhetsbegreppet har ianvänts svensk lagstiftning under lång tid
och det förekommer dessutom i EG-rätten.

I svensk har allmänhetsbegreppeträtt föranvänts undanta olikaatt
inrättningar för personalens besparingar, bostadsrättsföreningar, spar-
kassor och liknande från banklagstiftningen. Mottagande inlåningav
från allmänheten konstituerade tidigare bankrörelse. Anställda, med-
lemmar i kooperativa föreningar och liknande ansågs sådanutgöra en
begränsad krets inlåning från dematt inte föll under bankrörelsedefini-
tionen. Eftersom vissa organisationer hade mycketett antal med-stort
lemmar KF hade i mitten 1980-talet omkring 2 miljonerav medlem-
mar och det inte heller svårt bli medlem iatt organisationenvar upp-
stod tidigt diskussioner huruvida endast medlemskapom i sådanen
organisation skulle inlåningengöra inteatt från allmänheten. All-var
mänhetsbegreppet bort bankrörelsedefinitionentogs den 1 januariur
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enligtföreningar,ekonomiskadärmed un-ensamband1995. l gavs
isparkasseverksamhetpågåendefortsättadantagsbestämmelse, rätt att

gällerundantagsbestämmelseutredning. Dennaytterligareavvaktan
fortfarande.

infördesgjordesändringarnanämnda endeSamtidigt ovansom
intedetinnebärfinansieringsverksamhet atti lagen somändring om

ekono-drivsfinansieringsverksainhet enför avtillstånd sombehövs
föreningmisk som

medlemmarna,defrånendastinsättningar egnaemottar- medlemsinsättningaranvändandemedendaständamåltill att avhar-
medlemmarna,hosfinansieringsbehovtillgodose

medlemmar,till samtfysiskaendast personerantar-
medlemmar.000högst lhar

bankrörelselagensfrånocksåundantogsverksamhetSamma typ av
tillämpningsområde.

andraochförstaIallmänhetsbegrepp.Även innehåller ettEG-rätten
företagkreditinstitut ettdefinierasbanksamordniiigsdirektiven som

ellerinsättningarallmänheten emotfrån taibestårverksamhet attvars
räkning. Iförkrediterbeviljaochmedel egenåterbetalbara attandra
inedleins-bl.a.banksainordningsdirektivet attsägsandraiartikel tre

kreditinstitutinte ärföretagellerförbjudaskall sompersonerstaterna
Allmänhets-allmänheten.fråninlåningomfattarrörelsedrivaatt som
kanmå nämnasdethjälpdenTilldock inte. varadefinierasbegreppet

användsartikelversionerna trefranskarespektiveengelska avdeiatt
public"."duochpublic"the"from

allmän-ocksåanvänds89/298/EEGprospektdirektivets.k.detI
förminimikravbestämmelserinnehållerDirektivet omhetsbegreppet.

medlemsländerfleraellerivärdepapper ettangåendeprospekt som
inteerbjudandenvilkadirektivet somlallmänheten.tillbjuds angesut
be-inomtill "personererbjudanden endäribland nämnsochomfattas

circlerestrictedlydelsen "aversionen ärengelskadenIkrets".gränsad
persons".of

banklagstiftningenEG-rättsligatill denkommentarenledandedenl
bank-förstadetkreditinstitut närattdefinitionengällerdetnär avsägs

ochskydda insättareviktigadetså attsainordningsdirektivet antogs var
otherand"depositsuttrycktill attkommitharDetta genomsparare.

thatpublic . Forthefromreceived anreasonbefundsrepayable must
insti-creditfrommarketinterbankthefundsitsraisingundertaking on

in-instance,forparties-marketprofessionalotherfrom as,tutions or
qualifydoescompanies not as aand insuranceinvestorsstitutional -
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credit institution Slutligen konstateras det finns måttatt tolk-ett av
ningsutrymme för tillsynsmyndigheten i detta avseende, något isom
lika hög grad måste gälla för lagstiftaren.

Av den EG-rättsliga genomgången drar kommittén slutsatsen att
professionella aktörer på den finansiella marknaden inte räknas till all-
mänheten i gemenskapsrätten. Vidare kommittén dengör bedömningen

erbjudanden riktaratt sig till begränsad kretssom kanen av personer
inte rikta sig till allmänheten. Med begränsadanses krets härvidavses

främst till begränsadnumerären krets, alltså inteen begränsad till
medlemskap i organisation eller dylikt.en

Kommittén finner denna tolkningatt begreppet väl förenligärav
med de bedömningar kommittén gjort vid övervägandenasom att an-
vända allmänhetsbegreppet i den svenska lagstiftningen. En ytterligare
precisering begreppet bör dock Alla företaggöras. finansiellaav utom
räknas till allmänheten. Till finansiella företag räknas svenska banker,
försäkringsbolag, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag och fin-

Ävenansiella institut. dessa företagstypers utländska motsvarigheter
räknas finansiella företag. Till allmänheten skall intesom heller räknas

och kommun.stat
När det gäller verksamhet endast riktar sig till begränsadsom en

krets såväl juridiska fysiska, kan sådanav personer, verksamhetsom en
inte riktasägas sig till allmänheten. Den svåra avvägningen är att avgö-

vad begränsadutgör krets. Somra som nämnts EG-en ovan synes
rätten siktenärmast antalsmässigta begränsning. Det ligger docken

till handsnära laboreraäven medatt organisatorisk begränsning,en
såsom medlemskap i förening.t.ex. Vid sådana överväganden haren
det betydelse huruvida medlemskap for allaär öppet och vilken kopp-
ling de finansiella tjänsterna har till övrig verksamhet i föreningen eller
bolaget. Till stöd för dessa överväganden finns omfattande praxis, för-
arbetsuttalanden och litteratur.

Kommittén har vid överväganden rörande skyddsvärdet i olika verk-
samheter funnit finansieringsverksamhetatt endast riktar sig tillsom en
krets företag själva bildat finansieringsforetaget i syfteav som att un-
derlätta sin finansiering inte skyddsvärdär kretsen inte föregen ärom
vid 7.5.2.5. Bedömningen grundas det förhållandet de andraatt
företagen snabbt kan finansieringsföretagstarta ett nytt det gamlaom
fallerar. Ett sådant här finansieringsföretag kan rikta sig till ett stort
antal företag flera tusen, alla detaljhandlare it.ex. kedja, utan atten
det blir skyddsvärt. Det speciella med sådan konstruktion deär atten
deltagande företagen relativt lätt kan bilda företag de så vill.ett nytt om

85 Empel mfl., Banking and EC Law Commentary,van Amsterdam Financial
Series, avsnitt 3.3.2, sidan 23.
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antal,harföreningar stortettellermed bolagfallet somknappastSå är
ägare.privatpersonerhundratusentals,kanske som

finnasbörOrganisationsform endetfinner oavsettKommittén att
verksamhetbetraktaskanvadför enstorleksgräns somabsolut som

viddenkanLämpligen sättasallmänheten. om-tillsigvänderintesom
bedöm-förAvgörandejuridiska.ellerfysiska000kring l personer

fö-Harfinansiärer.ellerkunderantaletfaktiska endetbörningen vara
lånadessa999låterendastmedlemmarantal avrening menstortett

sigvändaintesålundaföreningenskall ansesföreningenfrånpengar
framgåskullklarhetensförbörbegränsningsådanEnallmänheten.mot

liknande.ellerstadgarav
organisato-ingetverksamhetñnansiärernaellerkunderna enHar av

kun-Harlägre.betydligtantalsmässiga gränsendensambandriskt är
verk-medändamåletvarandra ärmedsambandsådantinget menderna

inteverksamhetenskallfåtaltill ansessigvändaendast ettsamheten att
ifåtal börvad utgör ettTolkningenallmänheten.till somsigvända av

verksamhetÄr med attändamåletrestriktiv. ensammanhangdessa vara
förstadenfråntillståndspliktigrörelsenblirallmänhetentillsigvända

fmansiären.ellerkunden

Företagsgrupper7.5.5

tvåmellansambandfinns näradetOm ettförslag:Kommitténs
till-förhuvudregelntillämpningenvidskallföretag avfleraeller

deoch7.5.1iredovisasfinansieringsrörelse somståndspliktig
iredovisashuvudregeln somfrånundantagenstorleksberoende

skallsambandbeaktas. Näraställning an-samladeföretagens7.5.3
har,eljestellerkoncerniingår genomföretagenföreligga enomses

ekonomiskaden ut-samhörighetsådan attdylikt,elleravtalägande,
väsentligenföretagen ärfleraellerellerför ettvecklingen ägaren av

företagen.andradefleraelleriutvecklingen ettberoende avav

förläggsdenskyddsvärde oavsetthar omverksamhetgivenEn samma
verksam-intealltsåpåverkaruppdelningEnföretag.fleraellertill ett

dockkanföretagolikaiverksamhetenförläggaskyddsvärde. Atthetens
inbördesdesådankonstruktionen attärOmskyddsbehovet.påverka

vadobestånd änvarandrasmindrepåverkasföretagenrelaterade av
inombedrivits etthadeverksamhetfalletvarithade sammaomsom Konstruk-uppdelningen.minskatsskyddsbehovet genomharföretag,

medlikaingår ärenhetvarjeförskyddsbehovet somgörtioner attsom
verksamhetenfalletvarithadevadmed omjämförtmindreeller som

lag
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hade varit fristående finns det inte anledning särbehandla.att Lagstift-
ningen bör dock omfatta sådan konstruktioner, skapade för kringgåatt
tillståndsplikt, inte minskar skyddsbehovet.som

Om tillståndsskyldigheten beroendeär storleksgränser,av ärsomfallet i kommitténs förslag i avsnitt 7.5.3.2 och 7.5.3.3 kan försök attkringgå dessa förläggaatt verksamhetengenom i flera olika företag
förväntas. l enlighet med det sagda bör lagstiftningenovan omfatta så-
dana konstruktioner, skapade för kringgåatt storleksgränserna, sominte minskar skyddsbehovet. Däremot finns det inte anledning för-attsöka fånga sådana konstruktioner där skyddsbehovet upphör genomuppdelningen på flera företag. Det alltså inteär tillräckligt det gåratt attkonstatera relationer olika slag, t.ex.av ellerägare ledning,gemensam
mellan företag fören grupp att skall bedömasgruppen enhet.som enAvgörande bör i stället det finns risk förvara om ekonomiskaatt pro-blem i företagett sprider sig till de andra företagen Äri rela-gruppen.tionerna mellan företagen sådana problem riskeraratt sprida sigatt
mellan företagen föranleder skyddsbehovet inteatt börgruppen un-dantas från reglering endast för verksamhetenatt formellt uppdeladär i
enheter och underskridersom var gränsvärdena.en

Eftersom allmänhetsbegreppetäven innehåller storleksgränsenfinns behov förhindra konstruktionerattav till förär kringåsom att
syftet med denna gräns. Det skall alltså inte gå undvikaatt reglering

delaatt kreditgivningengenom i olikaupp systerbolag med 999 kunder
i vardera.

Som exempel påett konstruktion bör blien tillståndspliktigsom kan
nämnas fallet med moderbolagett återbetalningspliktigatar emotsom
medel från allmänheten och helñnansierar dotterföretagsom ett sombedriver ñnansieringsrörelse. Om finansieringen sker huvudsakligen
med kapital får inräknas i dotterföretagetssom kapitalbas skulle dotter-
företaget inte behöva tillstånd enligt undantaget redovisas i 7.5.3.3.som
l detta fall emellertidär skyddsbehovet detsamma i fallet där f-som
nansieringsrörelsen bedrivs direkt modern och skall såledesav bedö-

på dettamas sätt fall.samma som

7.5.6 Konsekvenser förslagetav

Kommitténs förslag innebär motivenatt bakom den näringsrättsliga
lagstiftningen på ñnansieringsområdet renodlas till främst syftaatt till
att värna fungerande kapitalförsörjning.om en Detta innebär vissenförändring gällandemot ordning, där vissa delar den näringsrättsligaav
regleringen syftar till skydda konsumenternaatt ñnansieringstjänst-av
er.
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begrän-ibedrivaskanfinansieringsverksamhetinnebärFörslaget att
inteverksamheter ärsmåeftersomtillstånd,omfattningsad utan

1988:606lagenmedochsystemskyddssyiipunkt. 1 attskyddsvärda ur
riktadfinansieringsverksamhet motallblevinfördestinansbolagom

omfattarområdettillståndspliktigatillståndspliktig. Detkonsument
kreditförmedlingMedtill konsument.kreditgivningförmedlingäven av

ellerkreditgivningenvidmedverkar an-aktivtmäklareatt enavses
uppfattaanledninghar attkredittagarensåuppträder att attsättnat

Motivetställningsfullmakt. attenligt varhandlandemäklaren ensom
skulleintekreditförmedlingOmenskilde konsumenten.denskydda

riskföreliggadetansågsområdettillståndspliktiga endetomfattas av
till konsu-kreditgivningavseendetillståndskravetkringgåendeför av
dennakommittén typattavsnitt 7.4,iförredogörsmenter.° Som anser

lagstiftning. laktuellhärreglerasbörkonsumentskydd inte genomav
tillkomma rättaföranvändaskonsumentkreditlagen atthand börförsta

Även ock-brottsbalkensområdet.missförhållandeneventuellamed
någrauppstårdetmåndenfråga. Ii pro-kommakanerbestämmelser

finansieringfö-småförtillstånddramöjligtintedet attför ärblem att
stödmedåtgärdasbördetkommittén attilla,sigbeter anserretag som

aktuell.härden ärlagstiftning än somannanav
verksamheterlistaomfattande un-somfinnsgällande rättl en

finnaambitionenhaft attharKommitténtillstånd.påkravfråndantas
speci-färreblirdetinnebärfinansieringsrörelse attdefinition somaven

dockmåste göras.undantagVissaundantag.fika
medsambandfinansiering iförundantagetföreslårKommittén att
ord-gällandetillförhållandeividgastjänsterellerförsäljning varorav

kon-mångabl.a.innebär7.5.3.1, attiredovisasUndantaget,ning. som
krediteneftersomtillståndspliktiga,blirintetokortskreditverksamheter

1företagsgruppen.inomsäljstill köpanvändasendast kan varor somav
till köpanvändaskanbarakontokort av6 konstateras ettkapitel att om

konto-företag ärellerföretaginomtjänster grupp avoch ett envaror
träf-falldettalbetalsystem.selektivtbetrakta ettkortssystemet att som

det emottarbankrörelsedefinitionen, även omkortföretagetintefas av
varsel. Un-månadsmindremed änuppsägningsbara enmedel ärsom

erbjuda konto-kankortföretaget äveninnebär7.5.3.1i attdantaget
detkontot, attunderskott utanhamöjlighet attkortsinnehavarna en

finansieringsrörelse.tillståndspliktigbetraktasskulldenför som
finansieringsverksamhetendast somförslagkommitténs ärEnligt

begränsadEftersomtillståndspliktig.allmänheten entillsigvänder
betraktasskallinteintressegemenskap somformnågonmedkrets av

riktadendastfinansieringsverksamhetinteträffasallmänhetutgörande

i 23.1987/882149Prop. s.
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till sådan krets definitionen finansieringsrörelse.en av Såledesav be-
hövs inga explicita undantag för undantaatt med ekonomiskgrupper
intressegemenskap eller vissa små ekonomiska föreningar tar emotsom
medel endast från medlemmarna och använder dessa medel för till-att
godose finansieringsbehov hos medlemmarna.

Som redogörs för i avsnitt 7.5.4, kommittén det måste fin-anser att
absolut för hurgränsnas kretsen kanstor bli innan den skallen anses
allmänhet.utgöra Gränsen dras lämpligen vid 1000 Detta in-personer.

nebär med ekonomiskatt intressegemenskapgrupper består flersom av
1000än medlemmar i inte kommer igruppen gällandeatt, ordning,som

undantas från tillståndsplikt. En t.ex. 1000 företagängrupp av mer
måste utgöra väsentlig delanses samhällsekonomin.en Om såav en

företagstor samtidigt får finansiellagrupp av problem kan det medföra
samhällsekonomiskastora kostnader. Kommittén därförgör bedöm-

ningen finansieringsverksamhetatt riktad till fler 1000än börpersoner
tillståndspliktig.vara

Enligt kommitténs förslag köpär värdepapper eller lån till fin-av
ansiella företag inte betrakta finansieringsverksamhet.att som Detta
betyder normal likviditetsförvaltningatt inte betraktaär att fin-som
ansieringsverksamhet. Således krävs inget undantag härför.

dagI undatantas vissa specifika företag och stiftelser från tillstånds-
plikt l kap. 3 första§ stycket 10 och ll. Kommittén föreslår att
finansieringsverksamhet finansieradär huvudsakligensom med sådant
kapital får ingå i kapitalbasen enligt kapitaltäckningsreglernasom inte
skall tillståndspliktig. Det tillåtetvara är ha lån tillatt 250 miljonerupp
dock inte från allmänheten, tillstånd krävsutan att för den saks skull.
Vidare skall mycket långsiktiga finansieringsformer jämställas med
aktiefinansiering och därmed blir tillhandahållandet sådan finansi-av
ering inte tillståndspliktig. Kommittén alla företag fårattanser anpassa
sig till dessa villkor, varför de angivna specifika undantagenovan skall
slopas.
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placeringsalternativsäkertEtt8

Inledning8.1

konsumentskyddsintresseviktigttraditionellt utgöra etthar ansettsDet
likvid place-ochriskfripraktikenifinnsmedborgarnafördet enatt

dettatillgodoseharinlåning ansettsBankernastillgänglig.ringsform
detkorrektsigföri ochkonsumentskydd ärBenämningen menbehov.
pla-säkerochlikvidfinnsdettillför attmotivet attstaten enseyttersta

ibl.a.vinstersamhällsekonomiskamedfördettatillgåcering är attatt
informationskostnader.minskadeform av

måsteinstitutskyddsvärda mot-kapitel 5 varafrån är attslutsatsEn
genererade externainterntsåvälstörningar, somståndskraftiga mot

föränd-ochföretagfinansiellaandraifallissemangformistörningar av
funk-finansiellaskydda det systemetsförmakroekonomin, attiringar

fungerarochkapitel 6 system-bådeipåpekasSomtionsförmåga.
kaninstitutsolidaeftersomkonsumentskydd,skyddet ettäven som

placerare.andrasåväl insättareåtaganden gentemotsinafullgöra som
särskildkrävsdetkapiteli detta ärbehandlasskall omFrågan som

placeringsalternativsäkertintressettillgodose ettattreglering för att av
utformas.börfallreglering i sådennaoch hurtillgängligtfinns

förprinciperochBehovet8.2 enav

garantilösning
soliditets-långtgåendedetställabör mestKommittén statenattanser

betalningsväsendetsförväsentligadeeftersom ärbankerna,påkravet
tillkapitalförsörjningenförbetydelseoch harfunktionsförmåga stor
ef-ochregelverkfungerandeperfektMedsmåföretag.och etthushåll

drabbasinsättarnaavvecklaskunna attbank utanskulletillsynfektiv en
följdtillproblemeventuellaochbegränsaskundeRiskernaförluster.av

tid,iupptäckasskullekonkurrenskraftiglängreintebank äratt enav
så-former. Iordnadeunderavvecklasskulle kunna enbankenvarefter

världidealadennabetalt. Ifåfordringsägareallaskulledan process
finnasinteskullesäkra. Detheltbankiplaceringarsåledesskulle vara
likvidintressettillgodoseförreglering enytterligare att avbehov av

placeringsform.säkeroch
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l verkligheten det dock inteär ovanligt hålen i banks balans-att en
räkning snabbtväxer problemennär börjat uppdagas och tillgångarna
granskas Riskennärmare. finns därför tillsynsmyndigheten inteatt hin-

förrän det för och bankenär insolvent.ner reagera sent är Således är
inte reglering bankens rörelse tillräckligt för bankens inlåningav att
skall fylla behovet helt säkert placeringsalternativ,ett det krävsav utan

garantiordning för detta.en
Hårdraget kan det, försägas placeraren, inteatt spelar så rollstor

vilken form väljs för tillgodose önskemåletatt helt säkertsom ettom
alternativ. Sett enbart detta perspektiv skulle alltså rad olikaur typeren

likvida placeringsformer kunna bli föremål förav garanti- eller för-en
säkringslösning och därigenom tillgodose kravet säkra alternativ.
Säkra placeringar kan tillhandahållas privata försäkringslös-genom
ningar eller vissa placeringaratt Detgenom garanteras staten. ärav
emellertid troligt många placerare känner sigatt med statligtryggare en
garanti.

Givet skall stå finnsatt staten det flera skäl förgarant, detsom att
säkra alternativet bör tillhandahållas företag systemstabili-av som av
tetsskäl regleras och står under statlig tillsyn. För det första finns sam-
ordningsfördelar, eftersom garanti i praktiken förutsätter speciellaen
regler för och tillsyn uppställda respektive utövadav av av garan-
ten/försäkraren den verksamhet medlen. För det andra,tar emotsom

motiverasnärmare i kapitel kan garanti minskasom risken fören
uttagsanstormning och bör därmed förbehållas institut väsentli-ärsom

för systemstabiliteten. Därtill kommer det vinstga medär låtaatt atten
viss inlåning i banker omfattas garantin, eftersom detta underlättarav
för bankerna tillhandahålla effektiva betalningsmedel.att Att medel
avsedda för framtida transaktioner kan också ökagaranteras systemsta-
biliteten. Med stöd sådant kan detett möjligtsystemav attvara av-
veckla bank konkurs och likvidation nämnvärda restrik-en genom utan
tioner social och politisk karaktär, eftersom de konsumentskydds-av ur
synpunkt skyddsvärda medlenmest garanterade.är Därigenom blir det
lättare för trovärdigt hävda intestaten att alla fordringar på bankeratt är
garanterade. Detta torde påverka andra bankfinansiärer och därmed
bankernas benägenhet risker, vilket kan haatt ta stabiliserande efen
fekt.

Det flera skälär viktigt garantin inte blir för omfattande.attav För
det första bör inte förstaten över alla fordringarta i institutansvaret

omfattas garantin. Detta skulle innebära fordringsägarnasom inteav att
har anledning bry sig institutets risktagande.att Den normalaom me-
kanism fmansieringskostnadgör ochatt risk hänger brytssom samman
därmed. Ansvaret för begränsa risktagandet falleratt i detta fall således
helt på För det andra bör inte företagstaten. inte reglerade ochärsom
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förutsätterredangarantin. Somomfattastillsyn sagtsstår underinte av
omfattasi företaghar insyndvs.garanti staten,garanten, avatt somen

såblir förintei rörelsenrisken attkontrollera storgarantin och kan att
därgaranti,långtgåendeökar. Endärigenomgarantinförkostnaderna

delarföradärmedriskeraromfattas,inlåning storaall att avt.ex.
blirlagstiftningenfinansiellasfären.skyddade Deninom denekonomin

bildatillövergårsärreglering ochmindre grad atti alltdå normen.en
ford-delämpligtintedet avgränsaföljerangivna är attdetAv att

de kon-hurbasisgarantin endast äromfattasbörringar avavsom
Skillnadernamed.sammankoppladedevilka tjänsterellerstruerade är

tek-densuddatsharvärdepapperochkontoinlåning utmellan avt.ex.
bank-mellanskillnadernaminskarutvecklingen. På sättniska samma

kontokort. Dessutomkopplade tillsparformerandraoch t.ex.inlåning
inlåningbankernaskommittén ensamrätt emotatt taföreslår att
inlåningkani framtideninnebär tas6.6. Dettaskall slopaskonto att

fi-i detstabilitetenväsentliga förinteföretagmånga äremot somav
nansiella systemet.

vadenligtinstitutdet endasttillleder ärsagdaDet att somsom,
systemsynpunkt ärverksamheterhandhartidigare, ursagts som

finnsalternativet. Detdet säkrahandhabörocksåskyddsvärda, som
omfattasi bank börinlåningvissför attjustskälsärskildadessutom av

garantin.

Insättningsgarantin8.3

naturligtsigfaller detalternativ attsäkertgäller behovetdetNär ettav
in-1995:1571lagenuppfylltkandetundersöka omgenomansesom

insättningsga-svenskadetmedavsiktenfrämstasättningsgaranti. Den
all-konsumentskydd garanterarskapajustrantisystemet ettär att som

samhällsekonomiskatransaktionsmedel. Denochmänhetens spar-
främstadetframhållsinformationskostnaderminskadevinsten somav

likvi-placeringform försäkererbjuds "enallmänhetenskälet till avatt
medel".da

insättningarkapitalvärdesskydd förinsättningsgarantin ett uppger
värdepappersbolag.ochbankerhoskronor000belopp 250till ett om

nominelltinsättningsgaranti3 lagenenligt 2 §insättningMed omavses
med kortför insättarentillgängligatillgodohavandenbestämda ärsom

med denväsentligenalltsåDefinitionenvarsel. överensstämmer av
ly-ochstycket BRLförstakap. §återfinns i 21bankrörelse somsom

87 ffoch 55.1995/96:60 33s.prop.se
S 1995/96260 30.s.prop.se
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der: "Med bankrörelse i denna lag verksamhet i vilken ingår in-avses
låning på konto, behållningen nominellt bestämdär och tillgängligom
för insättaren med kort varsel." Detta inte slump,är i förarbete-utanen

till lagen insättningsgaranti definitionensägs bankrörelsena attom av
bör läggas till grund för avgränsningen insättningsgarantin. Enav
insättning omfattas obligatoriskt garantin, insättningen finns hosav om

svensk bank eller svenskt värdepappersbolagett här i landeten eller
hos filial till svensk bank i EES-land. Efter besluten ett annaten av
Insättningsgarantinämnden kan garantin utsträckas till omfattaatt även
filialer utanför EES och utländska bankersäven filialer här i landet.

Det kan alltså konstateras det finns garantisystematt i hu-ett som
vudsak uppfyller de krav kan ställas på väl fungerande säkertettsom
alternativ. Ett regelverk garantins omfattning och finansi-som anger
ering har i kraft.trätt En organisation har byggts för administre-attupp

och i viss mån övervaka frågor hänger med garantin.ra som samman
Definitionen insättningar i lagen insättningsgaranti täcker inteav om

alla fordringar på bank.typer Insättningsgarantinämnden har iav en en
till regeringen dagtecknadrapport 1998-01-29 föreslagit bl.a. in-att

sättningsbegreppet i lagen insättningsgaranti skall ändras så ävenom att
långsiktigt sparande i bank kommer omfattas insättningsgarantin,att av
däribland inlåning konto inom för det individuella pensions-ramen
sparandet IPS-inlåning. Enligt nämndens förslag skall definitionen av
insättningsbegreppet utformning ansluter tillnärmare EG:sges en som
direktiv 94/19/EG för garanti insättningar.system Som motivom av
för ändra definitionen insättningsbegreppetatt har Insättningsgaran-av
tinämnden anfört den nuvarande avgränsningenatt vilka insättningarav

garanterade harär vållat svårigheter vid samarbetet med andrasom
länder och ändrad definition skulle innebäraatt Sverige skulle fåen att

reglering ligger den gällernärmare i övriga Europa.en Enligtsom som
nämnden har såväl rekvisitet "nominellt bestämda" "tillgängligasom
med kort varsel" orsakat svårigheter.

l remissvaret Insättningsgarantinämndensöver har kommit-rapport
tén anfört ändrad definition insättningsbegreppetatt bör föregåsen av

djupare analys den Insättningsgarantinämndenän gjort.av Kom-en
mittén har vidare sådan analys bör skeyttrat att samtidigt meden en
analys skyddssystem för pensionssparandeett inomannat IPSav än
IPS-inlåning, garantisystem för försäkringsersättningarett och ett
svenskt investerarskydd kommitténs förslag till ändradsamt att bank-
rörelsedefinition och säkert placeringsalternativ bör beaktasett i detta
sammanhang. Insättningsgarantinämndens bereds förrapport närvaran-
de Finansdepartementet. Med hänsyn till den bredare analysav som

8°prop. 1995/96:60 sid 56.
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utanförliggeranalyssådanoch dåremissvaretiefterlystkommittén en
fråganbehandlafrånkommitténavståruppdrag attkommitténs enom

konstaterarKommittén attinsättningsbegreppet.definitionändrad av
i hu-insättningsbegreppetnuvarandedetmedinsättningsgarantin även
ock-placeringsform sesäkerochlikvidpåuppfyller kravenvudsak en

så 8.5.

kreditmarknadsföretagiInsättningar8.4

in-1995:1571enligt lageninsättningEnKommitténs förslag: om
kreditmarknadsföretagsvenskthossättningsgaranti görs ettsom

garantin.omfattasskall av

inlån-tillbankernas ensamrättkommitténföreslår attredanSom sagts,
någrafinnsintedetKommitténavskaffas. attskallkontoing på anser

inlåning 6.6.bankernaförbehålla emoträtten taskäl attsärskilda att
icke-finansiella före-företagfinansiellaandrasåvälTanken är somatt

avsnitt 8.2idiskussioneninlåning. Avtillhandahållaskall kunnatag
prin-inlåning. Iformertill allautsträckasinte börgarantinföljer avatt

förgaranteradei bank attinsättningarvissa ärtillräckligtdetcip attär
Kommitténplaceringsalternativ.säkertbehovet ansertillgodose ettav

insättningsga-omfattasinsättningaremellertid typ avatt somavsamma
finnskreditmarknadsföretag. Detigaranteradei skallrantin bank vara

skäl för detta.fiera
verkakapitelbeskrivs iförsta, såsomdetförGarantin kan sy-

betraktafrämst ettochförst är attdenstemstabiliserande, somäven om
bedömskreditmarknadsföretagenEftersomkonsumentskydd. vara av

förriskenfördel ut-detkapitalförsörjningen, ärförbetydelse omen
minskas.tagsanstormning

finansi-andraförhållandetdetandra attför detKommittén attanser
sti-kaninsättningargaranteradetillåtsbanker emotföretag taella än

möjliggöraochinlåningsmarknaden även enkonkurrensenmulera
betalningstjänster,ochlikviditets- annarsseparation somframtida av

insätt-garanteradestatligtmonopolbankernasförhindraskan av
ningar.

kredit-bedriverochallmänhetenmedel frånInstitut emottarsom
ochkreditinstitutdefinitionEG:stredjeför detträffasgivning avav

insättningarskallinsättningargarantifördirektivetenligt system avom
garantisystem.omfattaskreditinstituti ettav
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8.5 Skyldighet garanteradeatt ta emot

insättningar

Kommitténs förslag: Institut tillhandahåller kontoformersom som
omfattas insättningsgarantin skall skyldiga insätt-av att ta emotvara
ningar på sådana konton från Skyldigheten skall dock inteenvar.
gälla i fall där det finns sakliga skäl neka någon tillgång till kon-att

sökanden tidigareto, t.ex. varit ohederlig institutet,om mot om
misstanke penningtvätt finns eller det finns risk för fö-om attom en
reträdare för institutet tillhandahålla kontotatt någotgenom sätt
främjar brott. Skyldigheten omfattar inte andra tjänster såsom t.ex.
checkar och kort kopplade till kontot.

Det inte finnas några hinder låta den existerande insättnings-attsynes
garantin fylla behovet säkert alternativ. Möjligen kanett någon ställaav
sig tveksam till definitionen det betalningsväsendetsatt synpunktav ur
skyddsvärda området avviker från det omfattas insättningsga-som av

Ärrantin. Eller med andra ord: det möjligt i bankrörelselagen haatt en
definition det skyddsvärda området vilken innehåller rekvisitav ett som
pekar medel uppsägbara inomut är månad, i enlighet med vadsom en

föreslås i avsnitt 6.5, medan insättningsgarantin innehållersom kravett
på medlen skall nominelltatt bestämda och tillgängliga med kortvara
varsel Eftersom det inte motivär bakom intressestatenssamma attav
tillhandahålla säkert alternativ för placeringarett för sökaattsom upp-
rätthålla det finansiella funktionsförmåga, det intesystemets märkligtär

inte definitionatt de skyddsvärda verksamheterna användssamma av
de bedrivs inomtrots institutstyp.att kanDet dock såsamma attvara

den olika utformningen innebär tekniska problem eller risk för kringgå-
ende.

Även det i gällande inlåningsbegreppeträtt är i bankrörelsedef-om
nitionen styrande för insättningsgarantinsär tillämpningsområdesom
så finns det inget hinder för bankerna tillhandahålla kontonatt även

inte faller under garantin, på grund de har längresom t.ex. attav upp-
sägningstid månad ellerän de inte nominellt bestämda.att är Bank-en

måste dock tillhandahålla någon kontoforin faller undererna som ga-
rantin, de definitionär inte banker. Med den kommit-annars per av
tén föreslagna definitionen medel föreslåssom ingåmottagna iav
bankrörelsedefinitionen, avsnitt 6.5 kommernärmare det möj-se vara
ligt för banker endast sådana medelatt inte fallerta emot undersom
garantin och ändå fortsätta banker.att vara
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alternativ skallsäkertgarantinhuvudmotivet for är att ettEftersom
inte till-väljerbankernaförriskenfrågan atttillhandahållas, attär om

insättningsgarantin såär attomfattas storinlåninghandahålla avsom
Bankrörelselagenskyldighet.sådanlagstiftaskälfinnsdet att om en

räk-inlåningbanker "attförskyldigheti dag ta emotinnehåller en
bestäm-bankrörelselagen. Denna§kap. 1allmäitheten" 2frånning
förelig-skälsärskildainteskyldiga,bankernainnebär ärmelse att om

villochkommeralla sättafråninlåning pengaremotatt ta somger,
kommitténföreslåravsnitt 6.6,iredovisasSomi banken.kontoett

svårtdetSkälet nyttanslopas. är attbestämmelse är attdenna seatt
alltidbankprissättning kanfriMedbestämmelse.sådanmed enen

ändamålsenligtinteskäl detmarknad. Av ärsigprissätta sammaur en
insättningarbankeråläggerbestämmelse emottaattmed somsoml en

l insättningsgarantin.omfattas av
skyldighetbankernas tabestämmelsen attl märkaDet attär att om

ellerbestämd""nominelltrekvisiteninnehållerinteinlåningemotl korrespon-Bestämmelsenvarsel".med kortför insättaren"tillgängligal
defini-medellerbankrörelsedefinitiongällandemedsåledes intederar

Såledesinsättningsgaranti.i lageninsättningargaranteradtionen omav
insättningsga-omfattadehåller kontonbankerinteden att avgaranterar

viljap skullebankerteckendag ingaifinns atttillgängliga. Detrantini
detanvändsområdet;garanterade tvärtomdetfrånundansig somdra

l garanterade.kontoformervissa äri i reklamen attargumentett
förEG-direktivetinte systemifrågasättasmöjligenkanDet omom

tilllagstiftarenförskyldighet attmedför attinsättningargaranti seenav
garantisystem. Dettalandetsomfattastillhandahålls kontondet avsom

sindirektivet. ltolkning ytterstarimligdock knappastkan avenvara
införasmåstetill detledanämligenförlängning attskulle enargumentet

kreditinsti-finnasmåstedetföreskriveri vilkenlagregel svensk atträttl
bedri-garantisystemomfattasskallinstitutvilka de somär avtut somt

l landet.iverksamhetver
till-skyldigabankerbestämmelse attärinte attSåledes bör omen

finnsinföras. Däremotgarantinomfattasinlåninghandahålla avsom
omfat-kontoformertillhandahållaväljerbankerhindraskäl attatt som

möj-frånindividervissafråninsättningsgarantin utestängatade attav
ståprincipbör i öppenMöjlighetensådana konton.ligheten öppnaatt,

intedärförbörsparform. accepte-Detsäkertillfå tillgångför alla att en
insätt-omfattastill kontontillgångvissabank avvägrar somatt enras

det före-absolut. OmintedockskallSkyldighetenningsgarantin. vara
ohederligvaritkund tidigare motskäl, såsomsakligaligger attt.ex. en

förriskfinnsdetellerfinnspenningtvätt attmisstankebanken, att om
någotkontottillhandahållabankenförföreträdare attgenomatt en
gällerdettill konton. Närtillgångnekabankenfrämjar brott kansätt
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medlemsbanker tillkommer dessa kan begränsa sinatt medlemskrets till
vissa medlemmar i visstt.ex. trossamfund.grupper, ett Det skall tilläg-

det inte finns skäl införaatt skyldighet föratt bankgas tillhanda-atten
hålla kunden andra tjänster, såsom checkar och kort koppladet.ex. till
kontot.

Skyldigheten garanterade insättningar,att ta emot såvida särskilda
skäl inte talar däremot, bör gälla alla institut omfattas insätt-som av
ningsgarantin, dvs. kreditmarknadsföretagäven och värdepappersbo-
lag.
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bankerReglering9 av

utgångspunkter-

Inledning1

regle-börbetalningsväsendetdelarvilkaanalyseraskapitel 6I somav
verksamhetdendefinitionföljandeimynnadeKapitlet somut avras.

bankrörelsedefinition:reglering dvs.underkastasbör en

såvälingåri vilkenrörelselagi dennabankrörelse"Med avses
flera frånnåbetalsystemviabetalningsförmedling attavsett var-

andebetalmngsmottagare mottaslutlifriståendeandra avsoma
30minmedfordringsägaren änförigatillgångmedel reärsom

varsel."dagars

regleringenförprinciperochbakommotivbehandlaskapitlethärdetI
övervägandengrund vidtillläggasmåsteförhållandenandrasamt som

företagDeEG-rätten.utformning, såsomregleringens t.ex.rörande
fortsättningsviskommer attbankrörelsedefinitionenunderfallersom

bankertraditionellaendastdet inteSåledesbanker. avseskallas är som
nödvändigtintedet attföljande;i detanvänds ärbank ensnär termen

krediter.frågaiföretagen ger
finnsdetfinansiellt ärfungerande attsystemförutsättning förEn ett

institutfinansielladegrad föri högochförtroende för ävensystemet
förtro-finnsdetdetbetydelsefulltSärskilt är attdet.verkar inomsom

sinafullgörakunnakommerdessaförför och attende bankerna att
systemrisk-vilkautförligtdiskuteraskapitel 6åtaganden. Iekonomiska

Även irubbas.soliditetbankernasförförtroendetföljer attaver som
detförförtroendetupprätthålla attbanksystemetmåsteavseendenandra

måstekundernakanexempel nämnaseffektivt. attSomfungeraskall
bankenbehandlade samt attkorrektblikommerdepålitakunna avatt

vis.acceptabeltför demmedelderasförvalta ettbanken kommer att
förtroendekapital.byggaincitament ettbank harenskild attEn upp

tillbankensställning har ägareekonomiskabankensgäller ex-detNär
risken ibegränsakapital ochvisstmed attbankenförseempel motiv att

sinafullgöraförmågabankensförförtroendet attökaförportföljen att
samhällsekonomiskadelagstiftningför är attMotivetförpliktelser.

finansi-direktaföljdtillantingenbank slåskostnaderna ut, avatt enav
förtro-marknadensförlorathardengrundeller påproblemella attav

orsakenfrämstaDenbankensförkostnaderna ägare.gårende, utöver
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till det problem iär bank riskeraratt sprida sig till andra institut,atten
varmed hela stabilitet kan hotas.systemets Detta effekterär densom
enskilda banken inte har anledning med i sin bedömningatt ta hurav
den skall handla; därmed faller de under rubriken effekter.externa

Risken för problem i bankatt sprider sig till andra banker hängeren
i hög grad med utomstående har ofullständigatt informationsamman

bankerna och därför tenderar behandla alla bankerom lika.att Efter-
utomstående har svårt bedöma sammansättningenattsom och värdet på

bankers tillgångar risken betydandeär misstro banksatt soliditetmot en
sprider sig till andra banker så de också drabbasatt uttagsanstorm-av
ning eller får svårt förnya sina lån interbankmarknaden.att Förlopp

leder till bankers finansiering snabbtatt avbrytssom detutgör största
hotet fungerande betalningsväsende.mot ett En förtroendekris kan
emellertid uppståäven andra orsaker finansiella.än Detrent spelarav
egentligen ingen roll vilken orsak förtroendet viker; innebär detav
bristande förtroendet allmänheten och institutioneratt inte finansierar
bankerna eller tvekar anlita deras tjänsteratt det lika allvarligtär oav-

orsak. Misstro kansett uppstå i det oändligtett närmaste antal orsak-av
exempel kan bankennämnas har kontakterer, att medsom organiserad

brottslighet eller missbrukar sin ställning i förhållande till svagare par-
Det bör dock påpekaster. risken för misstroatt den häratt typenav

sprider sig till andra banker oftast torde mindre det gällerän denärvara
ekonomiska faktorerna.rent
kapitelI diskuteras5 hur systemrisker till följd misstro bank-motav

ekonomiska ställning till viss del kan minskas insättningsgar-ernas av
antin och Riksbankens "lender of last funktion.resort" Insättningsgar-
antin allmänhetengör mindre benägen sina från bankeratt ta ut pengar

den misstänker på fallrepetär och "lender of lastsom resort" åtagandet
innebär banker kan finansieraatt sig i situationeräven finansielltav
trångmål. Svårigheten bedöma banks ställningatt gäller emellertiden

Riksbankenäven i egenskap "lender of last resort", därmed kanav som
ha svårt skilja de banker böratt få likviditetsstöd från dem påsom som
grund i grunden dålig ställning bör avvecklas. Slutsatsen i kapitelav en
5 det gårär minskaatt inte elimineraatt systemriskernaatt efter-men

det skulle bli för samhällsekonomiskt kostsamtsom träda i allaatt
lägen. Enda skapa stabilitetsättet i betalningssystemetatt därförär att
lagstiftningsvägen försäkra sig enskilda bankeratt motstånds-ärom
kraftiga olika former störningar,mot det vill solida.säga I egenskapav

för insättningsmedlengarant har intresseav begränsastaten kost-attav
Ävennaderna för det åtagandet. detta sker bäst de tillåtsattgenom som

garanterade insättningarta emot underkastas lagstiftning med samma
syfte. I enlighet med misstroresonemanget bankatt motovan, om en

från andra orsakerstammar ekonomiskaän ocksåsom skullerent kun-
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lag-någondet skälfinnssig i övervägasprida typattsystemet, avna
uppräotthålladet allmännasyfteSoliditet, ipåkravreglering, attutöver

bankerna.förtroendet för
skyddaintressegrunden frågai system-det attärTrots ettatt avom

deregleringsåtgärdernanödvändighetmedinriktas motfunktionets
störningarmotståndskraftderasinstituten.enskilda Det motär som av-

rörelse-utformningenvidmåletprimärastabilitet. Detgör systemets av
måldettauppfyllaFörsökenbanker.solidasåledesbör attreglerna vara

utformningsådanlagstiftningen fårmedförainteemellertidfår att en
Tilltänktamarknad.finansiellfungerandeeffektivtförhindrardenatt en

effektivitets-förriskentidenhelalagstiftningsåtgärder måste vägas mot
effektivitetstabilitet ochmålen ärmellanAvvägningenförsämringar.

huvuduppgifter.kommitténsen av
hittillssamhällsekonomiskadeplanPå änannat resonemang somett
präglabörprincipergrundläggandemål ochvissaförts kan somanges

reglernaprincipsådanområdet. En ärdet härlagstiftningsarbetet att
verksamhetförgällerfrån demavvikainte börbankerför annansom

prägla arbetetbörmål ärdet.skäl för Ettstarkafinnsintedet somom
och ienhetligfrämjarde öv-såskall utformasrörelsereglerna att enatt

tillämpning.rättssäkerrigt
beskrivaanmärkning Förterminologiskskall göras. attSlutligen en

användas.verksamhetrörelse ochordenbådeaktiviteter kanbanksen
rörelseordetskillnadendenfortsättningeni göra attAmbitionen är att

vissverksamhetmedanaktivitetertotalabanks av-avser enenavser
kreditgivningexempel kan ärgränsad rörelsen. Som nämnasdel attav

banks rörelse.ingå ikande verksamheter ensomaven
ledning ifögasigdet iabstrakt målSolida såbanker attär ett ger

där-kommeravsnitt 9.2rörelseregler. Iutforma nästamedarbetet att
Del-identifieras.regelverketdelmål förkallas attför något kansom

medel för lag-grundläggandekansamtidigt utgörasägasmålen, som
isedanutvecklassolida, närmarebankertillsestiftaren för äratt av-att

förtroende förallmänhetenshurdiskuterasavsnitt 9.69.5. lsnitt 9.3 -
standardregel.med hjälpgrundläggasövrigt kanibankerna även av en

Solida banker9.2

för förlust-riskenminskasyfteiåtgärderbådebanker kräverSolida att
förlusterfallför detmotståndskraftenökaroch åtgärder upp-somer

bank harberoendeenbartsåledes inte attSoliditetenkommer. är enav
åtgärder be-olikadenocksåekonomiskavissa attutan genomreserver

risktagande.sittgränsar
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Banker har normalt hög skuldsättningsgrad låg kvot kapitalegetav
i förhållande till tillgångar, vilket medger relativt litet förutrymme
förluster. För banken skall kunna motståatt störningar måste den ha ett
visst buffertkapital. Bankens har motivägare förse banken medatt
buffertkapital för bankens finansiärerövertygaatt banken kom-attom

kunna fullgöra sina förpliktelser.att Trots detta finns detmer motiv för
lagstiftaren kräva visst buffertkapitalatt eftersom banken i sitt val av
buffertkapital inte har anledning Ävenbeakta systemriskerna.att om
samhällets och bankens intressen normalt sammanfaller, motiveras ett
krav på buffertkapital skillnaden mellanatt och bankens valstatensav

buffertkapital kan bli för bank har relativtstor liteav förloraen attsom
på gå i konkurs grundatt dålig lönsamhet och lågt förtroende-av
kapital.

Dessutom har bankerna normalt låg andel höglikvida medel i för-
hållande till sina totala tillgångar vilket kan leda till snabbtett upp-
kommande behov försäljning avkastande tillgångar förav mötaattav
inlånares krav. lederDetta till den banken måsteatt realiserautsatta
sina svårvärderade tillgångar, sannolikt till pris ligger under detett som
bokförda värdet. Realisationsförlusterna kan bringa från börjanäven en
solid bank fall. I avsnitt 9.3.5 diskuteras behovet regler stäl-av som
ler krav på banker hålla viss andel sina tillgångaratt i likvida medel,av
dvs ha likviditetsbufertfatt Slutsatsen där blir det inte nöd-en att är
vändigt med sådana regler.

Av anledning det inte möjligt heltär överlåta valetsamma attsom
buffertkapital till banken, det nödvändigtär begränsa bankernasav att

möjlighet till risktagande. Eftersom risken för spridning problem iav
bank till andra banker kan enskildaär bankers handlandestor,en risk-

hela betalningssystemetsäventyraatt funktion. Statensera roll som ga-
för banksystemets stabilitet medförrant intresse från sidaett statens att

påverka bankernas handlande. Ytterst sker detta för begränsa kost-att
naderna för åtagandet. Det därför,är perspektiv, nödvändigtstatensur
med åtgärder begränsar både bankernas möjlighet och motivsom att ta
risker hotar deras soliditet. Dessa åtgärder bör syfta till riskbe-som

dvsgränsning, begränsa enskilda bankersatt risktagande.
Som redogörs för i kapitel hänger risken för problem i bankatt en

sprider sig till förutom de kopplingarnära normalt finnsen annan, som

°° Buffertkapital inte förekommerär i lagstiftningenterm och den fö-en som
reslås inte heller det. Dengöra reglernamotsvaras närmast kapital-av om
täckning, bestämmelsen visst minsta startkapital och vissa associations-om
rättsliga regler det kapitalet.om egna
9 Ett krav viss likviditetsbuffert i gällandemotsvaras be-rätt närmast av
stämmelsen betalningsberedskap i kap.2 10 i§ BRL.om
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betalningsför-följdtilltransaktioneri formbankermellan stora avav
krediterochinstrumentfinansiellaolikamedhandelmedling, typer av

be-svårighetenmed attdeltillinterbankmarknaden,på stor samman
tillsigfortplantabank kan attMisstroställning.banks motdöma enen

bildklarfåsvårtnormaltdeteftersom är attbankerandra enävenavse
bankenssigmisstro attDennatillgångar. yttrarbankernas genomav
finansi-återkallaromedelbartbanker,och andrainsättarefinansiärer,

viakrediterellerinsatta sägasinaeringen upputatt ta pengargenom
realis-måstebankentill denleder utsattainterbankmarknaden. Detta att
riskenpåpekats,redan har ärSåsomtillgångar.svårvärderadesinaera

bokfördaunder det vär-liggerpristillskemåstedetta ett somattstor
fall.bankenbringasig kanivilketdet,

till-vilkaavhängigsmittoriskenframgår ärsagdadet att avAv ovan
verksamhetnågonharintebankhåller. Enbankengångar annansom

transak-förvaraväljeroch mottagnabetalningsförmedling attän som
uttagsanstormningförråkarisklitenlöper uti valvet atttionsmedel en

denvalvet; ärhämtabaradetdetden attoch urär pengarnagör upp
deplacerabörjarbank mottagnafortSålikvid.totaltordandramed en

ogrundadgrundpåfinansiärernaförriskenuppkommer att avmedlen
sina åta-fullgöraförmågabankens attmisstrovälgrundadeller mot

gällerdetbetalning. Närtillfordringarsinasnabbtganden säger upp
kreditgivningimedelinlånadeplacerarbankentraditionelladen som

tilllederkrediterna. Dettavärderasvårighetinneboende attdetfinns en
möjligheterna över-ökasyfte attiåtgärdermed attmotiveratdet äratt

frånMedvärde.derasanalyseraoch eng-tillgångarbanks enblicka en
transparency.genomlysbarhetkallasdettabrukarelskan översatt term

möjlig-irestriktionermedföratänkaskangenomlysbarhetKravet
vissaförvärvaverksamhet, typerattvissabedriva typerheterna att av

juri-ochfaktisktbåderörelse,sinorganiserafrittochegendom attav
diskt.

fullgörakunnaskallförocksåviktigt statenGenomlysbarhet attär
centralbankeninnebärresort", attof last"lenderfunktionsin somsom

pålikviditetsproblemharbankertillkreditertillfälligaskall somge
Påinterbankmarknaden.aktörerochinsättarehosmisstrogrund av

skallCentralbankenkonkurser.förväntningsstyrdaundviksså rentsätt
därdvs.soliditetsproblem,harbankertillkrediterdock inte somge

ineffektivainnebäranämligenskulle attvälgrundad. Detmisstron är
kunnaskacentralbankenvidare. Förleva attkanbankersköttaillaoch

genomlysbarhet.godmedviktigtdetkategorierna ärolikadeskilja
buf-viss mån,ioch,genomlysbarhetriskbegränsning,påKraven

hand,i förstasåförsta sättdet att,Förhängerfertkapital samman.
förrörelsenha attmåstebankförledningenoch omstyrelsen greppen

risk-godEnriskerna.begränsasyfteiåtgärderadekvata attvidtakunna
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analys kan därför förutsättningsägas såväl for riskbegränsandevara en
åtgärder för god genomlysbarhet. Har inte bankenssom ledningens

riskerna i bankens rörelse kan nämligengrepp knappastom någon an-
få det heller. En tillfredsställande bild bankensnan totala riskexpo-av

nering fordrar någon systematiskttyp genomförd riskanalys. l denav
mån resultaten analyserna kommer till allmänhetens kännedomav hjäl-

de bankens avtalsparter bedöma bankensper ställningatt och bidrar
således till den Ävengenomlysningenexterna banken. i de fallav ana-
lysresultaten hålls internt, vilket får bli huvudregeln,antas dockutgör
analysen i sig, nödvändig låt tillräcklig förutsättning fören vara att

intressenter skall haexterna någon chans bedöma banken.att Det får
nämligen uteslutet sådan kan genomlysaatt bankenanses deten om
inte finns interna klargör bankenssystem ställning. Interna risk-som
analyser bidrar också till tillsynsmyndighetens möjlighet bedömaatt
banken.

För det andra det viktigtär lagstiftningen bankensatt för-ägareger
utsättningar såväl få god bild riskerna iatt rörelsenen utövaav attsom
tillräckligt inflytande för kunna påverka risknivånatt i banken. Ett krav
på buffertkapital incitament förutgör ett sittägarna inflytandeutövaatt
i riskbegränsande riktning. Detta incitament stärks kravet på buf-om
fertkapital varierar i förhållande till risknivån.

de följandeI avsnitten 9.3-9.5 kommer de angivna grund-ovan
läggande medlen för lagstiftaren, nämligen buffertkapital, riskbegräns-
ning och genomlysbarhet, utvecklas ytterligare.att

9.3 Buffertkapital

9.3.1 Inledning

Riskerna i bankrörelse kan hanteras och begränsas på olika Dettasätt.
diskuteras i avsnitt 6.4 nedan Åtgärdernadetaljerat i kapitelsamt mer y.
vidtas i syfte minska risken för förluster.att Det dock viktigt förär lag-
stiftaren också försöka tillatt banks motståndskraftatt för-se en mot
luster tillräcklig.är I princip bestämmer banks kapital dessen egna
motståndskraft förluster. mindreJumot kapital i förhållandeeget till
rörelsens omfattning och risk, desto motståndskraft.sämre

Det skall inledningsvis betonas bankägare har incitamentatt för-att
banken med visst buffertkapital. Motivetett för lagreglerse syftarsom

till minsta buffertkapitalatt garantera ett något tillspetsatär det inte iatt
alla lägen går lita på bankernasatt val buffertkapitalatt samhälls-ärav
ekonomiskt optimalt. Varför det detär utvecklassättet nedan.
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särskiltmotiverasbedrivasskallrörelsebankernasför hurRegler av
banks ochdärförhållandenochsituationeruppkommakandet enatt

i bank-inblandadeallaNormalt harsammanfaller.inteintressenstatens
ochvälutvecklasbankenintresse attmed gemensamtstatenett aven
kanfallrepetbank pådärsituationer ärrisker. Iförinte stora entar

risktagandeökatpåförloramycket litebanken ha etti attintressenterna
det finnsbetecknasbrukar attbli Dettakanvinsternamedan stora. som

Ökat lederi bankernarisktagandehazard-beteende.morals.k.förrisk
be-föråtgärdervidta kostsamma attmåsteforriskhögretill statenatt

denEftersom ytterstabetalningsväsendet. ärstatenistabilitetenvara
risktagandeökatlederfinansielladeti systemetstabilitetenförgaranten

risktagan-hållaökar.åtagandet Förimplicita attdetpåstorlekentill att
verk-derasförreglervissabehövsnivåacceptabelbankernaidet en

omrâde.dettapårollspelarbuffertkapital ävenReglersamhet. enom
kapitalin-tillanvändas avväga ägarnasnämligen attregler kanSådana

hazard-moralförriskenminskadärmedbank ochiriskenmotsats en
risktag-förändratspeglaeffektivaförmåsteReglernabeteende. att vara
påverkabuffertkapital kanReglerkapitalkrav.förändratiande omett

kapitaletdeteftersombankshosrisktagande ägaretill egnaviljan en
konkurs.händelseiförsjälvrisk ägarnaform avkan avensomses

tillmöjligheterbanksi ställetpåverkarriskbegränsningRegler enom
risktagande.

storlekenmedvarierabuffertkapitaletskäl börinseddalättAv
alltsåbörbuffertkapitalReglernarörelsen.i vararisknivånoch om

faktorer.nämndatillhänsyndekonstruerade så taratt ovan
funk-ha tvåbuffertkapitalregler sägasSammanfattningsvis kan om

inträffar,förlustermotståndskraften närökadelsnämligentioner, att
bådaFörbankernashosrisktagande ägare.tillviljanminskadels att

risktagandet.medvarieramåstekapitalkravetgällerfunktionerna att
forsamverkarregler attdeskall vissaavsnittende fortsatta soml av

i sittoch sättaskortfattatbanker presenterasbuffertkapitalet itrygga
sammanhang.

begrän-uppkomst ägarnasärför fenomenets92 betydelsegrundläggandeAv
regler. Omassociationsrättsligaenligtskulder enbankensförsade ansvar
riskerarkonkursgår i ägarnabankenochvälinte fallerplaceringriskabel ut

förvis-gällerkrissituation. Dettailitetvilketkapitalet ärdetendast enegna
kanbanksystemet sägaseftersombranscher. Menandrainombolagävenso

sådantstabilitetssynpunkt är ettsamhällsekonomiskfrånsärställningha en
dessutomhar störreBankerstävja.viktigtsärskiltbanker atthosbeteende

riskexpo-sinförändrasnabbtföretagicke-finansiella attmöjligheter än t.ex.
omfattning.betydandeinering
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9.3.2 Några definitioner

Det sinär plats inledningsvis kortatt redogöra för några deav
grundläggande definitioner används i gällande Genomgångensom rätt.

för detgörs skall lättareatt följa med i den fortsattaattvara framställ-
ningen och syftar inte till exakt återge vadatt gäller. Termen buf-som

fertkapital förekommer inte i lagstiftningen och föreslås inte heller
detgöra samlingsbeteckning,ärutan för olikaen kapital,typer egetav
används i framställningen.som

Startkapital det kapitalär krävs för få bankrörelseattsom starta se
avsnitt.nästa

Det finns associationsrättsliga regler syftar till buf-att tryggasom
fertkapitalet. Reglerna bestämmer i vilken utsträckning banksom fåren
disponera fritt och bundet kapital varierareget med vilken associations-
form valts. De associationsrättsliga reglernasom syftar till attsom

buffertkapitaltrygga gåsett igenom i kapitel 17.
Termerna kapitalbas, primärt och supplementärt kapital används

främst i kapitaltäckningssammanhang. Med kapitalbas avses summan
primärt och supplementärt kapital efterav vissa avräkningar. Med pri-

kapitalmärt i bankaktiebolag i huvudsak kapitalavses se nedan.eget
Observera frittäven kapitalatt inkluderas,eget med undantag för ku-
mulativa preferensaktier och uppskrivningsfonder. I medlemsbanker

det primärautgörs kapitalet i huvudsak kapital med undantagegetav
för förlagsinsatser och uppskrivningsfonder i sparbanker i huvud-samt
sak reservfonder. Med supplementärt kapitalav kapital in-avses som
flutit på grund utgivning förlagslån och liknandeav med efterställdav

till betalning.rätt
Det kapitalet delas i bundet och frittegna kapital i bank-upp eget

aktiebolag och medlemsbanker. bankaktiebolagl det bundnautgörs
kapitalet aktiekapital, överkursfond,egna uppskrivningsfond,av re-

servfond och fond för orealiserade vinster. I medlemsbanker detutgörs
insatskapital nämnda fondersamtav förutom överkursfond.ovan I

sparbanker delas det kapitalet i fonder och vinst elleregna förlustupp
för âret. Med fonder grundfond, uppskrivningsfond,avses reservfond,
fond för orealiserade vinster garantifond.samt

9.3.3 Startkapital

Enligt gällande skall vidrätt prövning oktrojansökan bl.a. bedöm-av en
behovet kapital. Bedömningskriteriernaas någotav är annorlunda jäm-

fört med dem gäller enligt kapitaltäckningsreglerna.som Som exempel
kan nämnas kapitalbehovet bedömsatt med hänsynäven till rörelse-
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medbestämmassparbankerochbankaktiebolagiskallKapitaletrisken.
rörelsen.planeradedenbeskaffenhetenochomfattningentillhänsyn av

medlemsbankaktiekapital, ibankaktiebolagi utgöras avskallDet av
nominelltfinnsVidaregrundfond.sparbankiinsatskapital och enav

vidhaskallbankkapitalbundnaminstadetförangiven gräns enegna
förmiljonerfembelopp samtdettabankaktiebolag är ecuFörstarten.

bundetlägrefår ha egetMedlemsbanker ettmiljonsparbanker ecu.en
balansomslutningen ärberäknadedenmiljonerfemkapital än ecu om

kronor.miljoneretthundrahögst
möjlig-begränsadefinns detrörelsesinharbank väl startatNär en

otill-harbankenåtnågonting attFinansinspektionen göraför attheter
kapitaltäckningsreglemaenligtkapitalkravetkapitalbufferträcklig om

underskriderkapitalbasbanksfalldetundantag attuppfyllt. Ett ärär en
vidkapitalbundetformi egetkrävdesbeloppnominelladet avsom

oktroj.bankensåterkallaFinansinspektionenskallfallsådanaIstarten.
olikanominella typergränssig avdet menObservera röratt sammaom

banker.allaförgällerregel typerDennakapitalkrav. av
be-oktrojdetefterlagstiftaren attävenordningrimlig attDet är en

vidgällerbuffertkapital startenkravdetupprätthållerviljats som
kapitaltäckningsreglema.följerdetgårkravet utöver aväven somom

börgällandeenligt rättstartkapital utgörreglerna"tröskel"Den omsom
bakom"golvet"pånivånhöjerregelmedkompletteras somen

kravallmäntutformaskunna ettskulleregelsådan"tröskeln". En som
rörelsedentillmed hänsyntillräckligtskallbuffertkapitaletpå att vara
ställerregelanvändasAlternativt kanbedriver. sombank enensom

buffertkapital-sådantbedrivas sätt attfårinte ettrörelsenpåkrav att
sidortvåregelformulera äralternativa avsätten attDe enäventyras.et
rörelsentillbuffertkapitaletbankenfårAntingensak. anpassasamma

regeleventuell närma-hurbuffertkapitalet. Oavsetttilleller rörelsen en
fall dåiingripandenförgrundkunnadenskulle utgörasåutformasre

buf-tillräckligkapitaltäckningsreglema ärenligt menkapitaltäckningen
med hänsynotillräckligtperspektivvidareändå ifertkapitalet ett anses

rörelse.visstill en

Kapitaltäckningsreglema9.3.4

buffertkapital ärsyftetillhar ettregler att tryggadeViktigast somav
Kapital-kapitaltäckningsregler.kallasbrukarregelkomplexdet som

in-ochEG-direktivpådelen byggertilltäckningsreglerna, störstasom
komplice-teknisktochomfattandeöverenskommelser, ärternationella

nedan.härigenomgåskortfattatskallrade. De
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De gällande kapitaltäckningsreglerna fokuserar på kreditrisker och
marknadsrisker. detNär gäller kapitaltäckning kreditrisker prin-ärav
cipen banks klassificerasatt utifrån emittent- ochen engagemang sä-
kerhetstyp. principI all företagsutlåning placeras i klass. Där-samma
med blir det ingen skillnad i kapitalkravet till följd skillnader i kre-av
ditrisken mellan olika företagskrediter. Reglerna fångar inte heller upp
olika grader portföljdiversiñering.av

Sedan början 1996 omfattas marknadsriskeräven kapitaltäck-av av
ningsreglerna. När det gäller ränterisker och aktiekursrisker skall posi-
tioner i bankernas handelslager kapitaltäckas. Dessutom växelkurs-ger
risker i hela verksamheten upphov till kapitalkrav. Kapitaltäckning för
marknadsrisker berör därutöver motpartsrisker och avvecklingsrisker
inom värdepappershandel risker på grund garantier vidsamt av en

Ävenemission. det gäller marknadsriskernär skall dessa kapitaltäckas
enligt vissa utefter klassificering de olikaprocentsatser typernaav av
exponering. Dessa regler schablonmetod eller standardiserad metod- -

baseras på EG-direktiv från 1993 93/6/EEG,ett inte hänsynsom tar
till alla de möjligheter finns för utjämna och hantera riskerattsom ge-

rationell riskhantering.nom
En del kreditinstitut använder i dag avancerade datamodeller för att

beräkna risk. Sådana riskberäkningsmodeller, eller Value Risk-at
models, kan också användas för beräkning kapitalkrav. Modellernaav

rättvisande kapitalkrav bl.a.ett på grund hänsyn kananses ge mer attav
till portföljsammansättningen.tas Genom nyligen direktivett antaget

98/32/EG har regler för användningen sådana s.k. modeller iav egna
kapitaltäckningssammanhang införts i 1993 års direktiv. De be-nya
stämmelserna bygger Baselkommitténs rekommendationer om
marknadsrisk från 1996. Regelverket för användande modellerav egna
för beräkning kapitaltäckningskrav mycket komplicerade.är I kort-av
het innebär reglerna det ställs krav på modellens tillförlitlighetatt lik-

på institutens förmåga använda sig modellen i sin riskhant-attsom av
eringsprocess. Instituten skall också ha tillsynsmyndighetens godkänn-
ande för få använda modellen för beräkningatt kapitalkrav.av

harEU sedan tid medgett medlemsstaterna tillåter sina bankeratten
använda riskberäkningsmodelleratt vid sidan den standardiser-egna av

ade metoden. En sådan möjlighet finns också för de svenska bankerna
sedan den ljanuari 1996.

Med nödvändighet reglerna rörande kapitaltäckningär kreditrisk-av
trubbiga och det bör observeras kapitaltäckningsreglernaävener att

inte beaktar alla risker bank exponerad för.är Exempelvis be-som en
aktas inte s.k. operativa risker eller rörelserisker. Det betyder t.ex. att

inlåningsbank, dvs. bank placerar inlåning ien ren mottagenen som
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kapitaltäck-enligtkapitalnågotbehövaskulle egetintestatspapper,
ningsreglerna.

i siginteutformningnuvarande ärsiniKapitaltäckningsreglerna
krav-skisseradeavsnittetiinledningsvisuppfylla deförtillräckliga att

kommitténför ärprincipiell frågabuffertkapital. En omreglerpå omen
ellerkapitaltäckningsreglernaomarbeta ominriktasskall attarbetet

iregleringkompletterandeinförainriktasskallstället attiarbetet
till-harbanksökaövergripande attgaranterasätt enpåsyfte ettatt mer

kapitaltäck-talaralternativetförsta attdetbuffertkapital. Moträckligt
internationella över-ochEG-rättenbundnastarktningsreglerna är av

möjligtdet atttveksamt ärdärför ge-det ärochenskommelser omatt
dettaenligtkrävasskulleförändringarlångtgåendedenomföra som

föromöjligt,inteför sägasvårt,övrigt atttorde föralternativ. Det vara
omfattandetillledaskullepåslå väg,Sverige ensamt somatt en

i kom-hellerinteingårEU-länder. Detandramedjämförtskillnader
skälnämndaAvkapitaltäckningsreglerna.uppdrag övermitténs att se

sammanhanget,härdetfall iidet,bedömningen vartkommittén attgör
rikt-nämndikapitaltäckningsreglernaförändrasökalämpligtinte attär

kompletterandeinförainriktasistället attfårarbetet enning, utan
reglering.

buffertkapitalochlikviditetmellanSambandet9.3.5

buf-dessstorlekenmedsambandharlikviditetsrisk närabanksEn
handlarlikviditetsrisken ytterst enomAnledningen är attfertkapital.

hosellerinterbankmarknadensigrefinansieramöjlighetbanks att
ställaförmåganmed attsammanhängersinivilkenRiksbanken, tur

buffertkapitaletsyftemedRegler tryggaattlån.säkerhet dessaför
soli-allmänbådebidrarSåledeslikviditetsrisken.därmed enminskar

lik-forriskenbegränsatillkapitaltäckningsregler att enochditetsregel
följande.detutvecklas idetta synsättförGrundenviditetskris.

ackumule-debetalningar gör attförmedlarerollBankernas avsom
bankermellanBetalningarvarandra.påfordringarochtillskulderrar

vilketiRIX,avvecklingochclearingförRiksbankensviasker system
respektivesinadagligenBankerna stämmerkonto. avbank harvarje ett

däremotkreditriskförkapitaltäckningingenkräver3 Innehav statspapperav
intedockinnebär attränterisken. Dettagenerellas.k.för denkapitalkrävs

Reglernakapital.i egetinlåningsbank utansettstortskulledet startaatt en
in-startkapitalreglervissanämligen sominnehålleroktrojprövning omom
serörelsentilltänktatill denvälskall avvägtkapitaletdetnebär varaatt egna

6.3.3.
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positioner i RIX. Denna information ligger till grund för bankernas s.k.
dagslånehandel, syftar till utjämna likviditetenatt mellansom banker-

De banker har likviditetsbrist lånarna. således översom frånnatten
dem har överskott på likviditet.som

Riksbanken betalar inlåningsräntan,ränta, till bank har över-en som
skott på sitt konto i RIX vid dagens slut. En bank har underskottsom
sitt konto vid dagens slut, fär på motsvarande betalasätt Riksbankens
utlåningsränta. Eftersom utlåningsräntan betydligtär högre inlå-än
ningsräntan, har bankerna motiv jämna sina positioneratt iut RIX in-
bördes. Både in- och utlåningsmöjligheterna beloppsmässigtär begrän-
sade. För lån måste banken ställa säkerhet.

ln- och utlåningsräntorna golv respektiveutgör tak i Riksbankens
s.k. räntekorridor och ingår i Riksbankens penningpolitiska räntestyr-
ningssystem. In- och utlåning på penningpolitiskt motiverade villkor
regleras i 18 § första stycket i lagen 1988:1385 Sveriges riksbankom
riksbankslagen. Det viktigtär skilja Riksbankensatt penningpolitiska
verksamhet från dess roll s.k. lender of last vilken knutensom resort, är
till dess särskilda för betalningsväsendets stabilitet. Enligtansvar 18 §
andra stycket i riksbankslagen har Riksbanken möjlighet att, om syn-
nerliga skäl föreligger, bevilja kredit särskilda villkor till bl.a. ban-
ker. En bank inte kan reñnansiera sig på interbankmarknaden,som t.ex.
till följd kreditvärdigheten ifrågasätts,att kommerav automatiskt fåatt
underskott på sitt konto i RIX. Banken kan då erhålla lån på särskilda
villkor.

En banks likviditetsbristtemporära löses således rutinmässigt ge-
reñnansiering via interbankmarknaden eller inom sista hand via mind-

lån frånöver Riksbanken.natten En allvarligarere likviditetsbrist,
normalt förorsakad misstro bankens betalningsförmågamot ochav
därmed förknippad ransonering dagslånemarknaden, kan avhjälpas

Riksbanken, dock under förutsättning bankenav bedömsatt isom
grunden solid.

Risken för bank skall hamna iatt likviditetskris alltsåen ären ytterst
beroende bankens möjlighet låna på interbankmarknadenattav eller
från Riksbanken. Denna möjlighet i sinär beroende bankentur attav
har tillgångar lämna säkerhet.att En första förutsättning för dettasom

bankenär har nettotillgångaratt belåna. Ytterligareatt förutsättningen

i Centralbankens lender of last resort-funktion diskuteras utförligt i avsnitt
l.X.
i Om banken inte solid, likviditetsstödär är otillräckligt för rädda den ochatt
det krävs andra insatser,typer fört.ex. ordnadattav avvecklingarrangera en
och utlösning insättningsgarantin. Kommittén återkommerav till dessa frågor
i kapitel X.
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värde gårrättvisandenågorlunda attsådana etttillgångarna attärär att
påstorlekenberoendesåledeslikviditetsriskbanks ärfastställa. En av

och tillgångarnasrörelsensbuffertkapital, egen-ävenbankens avmen
genomlysbarhet.ochskaper

bankersolidabiståfunktionsinuppfyller attRiksbankenGivet att
allmänförfruktaskäldet intefinns attlikviditetsproblem enharsom

banksenskildsEnbanksystem.solittgrundeni pro-ilikviditetskris ett
övrigatilltilltronpåverkatillfälligtvisinte attdå änkommerblem annat

Regelverkethotad.intebetalningssystemet äristabilitetenochbanker
påoch intesoliditetsaspekterinriktasföljaktligenbörtillsynenoch

likviditeten.
självbankennormaltkanlikviditetbankersenskildagällerdetNär
Närbehöver.denvilkabedömaskickadbäst att reserverantas vara

detberäkningen ärmed ibanken attbedömningdennabanken targör
bankerandrafrånnormaladetlikviditetstillskott utöverfåkostsamt att

Riksbanken.och
kravställerreglermednödvändigtintedet ärSlutsatsen somär att

medel.likvidaitillgångarsinaandelvisshållabankerna att aven
desäkerställsbetalningsberedskapgodhaskall genombankerMålet att

soliditet.bankensbevaratillsyftarregler attsom

Riskbegränsning9.4

Inledning9.4.1

risktagande.totalabankensbegränsapåsiktebörRörelsereglerna attta
Verksamhetsgre-bankensvilkenibetydelseingennämligenharDet av

förriskuppståskall attdetförproblem attuppkommerdet ensomnar
tillräckligtintealltsåfall. Dettill dess ärledaskallbankenmisstro mot

Regle-bedriver.bankverksamhetskyddsvärdadenreglera som enatt
helhet.bankentilltilltronbevarainriktasmåste somattringarna

placeringarenskildasådantutformade sätt attbör ettReglerna vara
börrörelsereglernainnebäröverlevnad. Detta attbanksriskerarinte en

nettoexponeringar gentemotdärdiversifieringstänkande,präglas ettav
irisker stårolika centrum.

kvantita-införaönskvärthellerinteoch attgenomförbartinteDet är
önskvärdaickeExempel påplaceringar.för allareglertiva typer av

kreditportföljeninte procentänsådanaregler att avär xmerangersom
fårkrinteoch ändatabranschentill attkrediter yfår merutgöras av

kanvilka interegler,Kvantitativamark.tyskamedhandelniriskeras
skada än nytta.riskerar görabetydelse, attfaktorerallabeakta merav



366 Reglering banker utgångspunkterav SOU 1998: 160-

Den exemplifierade begränsningen kreditportföljenovan kanav vara
for eller forsträng beroendegenerös på mängd andra förhållandenen
Ambitioner fånga de relevantaatt faktorerna i detaljerad kvantita-en
tiv reglering komplexa verksamheter tenderar ocksåav regel-att göra
verket svårgenomträngligt.

Allmänt bör huvudambitionensett med reglerna for riskbegränsning
till bankernaatt byggeratt fungerandevara se för hante-systemupp att

riskerna i sina respektive verksamheter.ra Beroende vilka typer av
verksamheter bank bedriver kan dessa utformasen olikasystem sätt.
En bank rörelse endast består i betalningsförmedlingvars och pla-som

medel imottagna behövercerar statspapper helt riskkontroll-ett annat
traditionellänsystem fullsortimentsbank. Deten nödvändigtär att

bankens styrelse och ledning med hjälp kan fåsystemenav grepp om
riskerna i den verksamhet banken bedriver. Riskbegränsning förut-som

nämligensätter riskuppfattning.
Det således viktigtär reglerna lämnaratt viss frihet för bankerna att

utforma för riskbegränsningsystemen efter den rörelsens ochartegna
omfattning. Flexibla regler i detta avseende kan också förväntas leda
till bankerna gradvisatt utvecklar allt bättre Reglerna bör inne-system.
hålla incitament till sådan utveckling. Dessutom torde god riskupp-en
fattning och riskkontroll konkurrensmedel. Mycket talar alltså förvara

reglerna endast böratt någon slags miniminivå och detange att över-
lämnas till bankerna själva och tillsynsmyndigheten ställning tillatt ta

banks tillfyllestär med hänsynsystem tillom bankensen verksamhet.
Härnäst kommer avsnitt behandlarett riskhantering i allmänhet.som

Därefter behandlas några särskilda aspekter på marknads- och kre-
ditrisker 9.4.3. I avsnitt 9.4.4 och 9.4.5 behandlas reglerna storaom
exponeringar respektive artikel i12 andra banksamordningsdirektivet

båda exempelär på regelverk med syftesom begränsa storlekenatt
banks enskilda placeringar. Sist i kapitleten belyses de nämndanyss

regelverkens och kapitaltäckningsreglernas samspel 9.4.6.

9.4.2 Riskhantering

En förutsättning för framgångsrika riskbegränsande åtgärder i banken
är riskuppfattning.nämnts Det första ledet isom bilda sigattprocessen

uppfattning riskerna i rörelsen identifieraen är vilkaom att risker det

°° Bl.a. vilka begränsningar läggs kreditgivning till andrasom typer av
branscher och samvariationen i lönsamhetsutveckling mellan dessa bran-
scher.
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storlek.riskensuppskattanödvändigtdetDärefter attsig ärrör om.
risk.samladerörelsensochenskilda riskerbådegällerDetta

denriskervilka ärbanktillräckligt vetinteemellertid attDet är en
kun-sådanpåstorlek. Kravenderasuppskattakanochförexponerad

skall hameningi någonbankkravmedförenas attbörskap ett en
kunnamåstebanken styrainnebärkrav attDettariskerna.kontroll över

riskbegräns-vilkabedömningenforgrundTillutveckling.rörelsens av
vilkauppfattningliggamåstevidtasskall omåtgärderande ensom

i detharbedömningbankrörelse. Dennaiacceptabla en-risker ärsom
bedöm-fallerSlutligenutgångspunkter.självklaraingafalletskilda

inteSoliditetbankensgrundläggande kravet attdetpåtillbakaningen
får äventyras.

kravsammanfattas attkan enförda resonemanget somDet ovan
dessrisker rör-dekontrollhaoch överidentifiera, somskall mätabank

deeftersomlångtgåendenämnda kraven ärmed. Deförknippadelse är
organisa-ochrörelsehelabankensförkonsekvenservittgåendehakan

gårbemärkelsei viss utbankrörelsealleftersomnaturligtvilkettion, är
risker.hanterapå att

läggaskanaspekteralla deintebehandlaskapitlet somdet härI
visserligen utgörakan sägasarbetedessochStyrelsenriskhantering.

styrelsernaiarbetsformernariskhanteringbanksigrundbulten menen
kom-organisationsstrukturenfrågorhellerhär. Inteintebehandlas om

betydelseharocksåfrågorsådana storhärbehandlas atttrotsattmer
delnödvändig ettSomändamålsenlighet. avriskhanteringensför en
Ävenbeslut.fattadekontrollinterningår omriskhanteringssystem av

såriskhanteringendelväsentlig an-kontrollen utgörinternaden aven
tillsammansbehandlasfördel kanmedfrågordessakommittén attser
återkommaKommittén attnämnda frågorna.tidigare avserde tvåmed

betänkande.ifrågordessasamtliga etttill senare
fun-riskhanteringssystem ärbrabeståndsdel igrundläggande ettEn

ända-skallrörelsen ettInformationinformationsvägar.gerande om
fm-skallInformationorganisationen.ividareförasmålsenligt sätt upp

såvälgällerskall fattas. Dettafrågavissbeslut idärnivådenpå ennas
styrel-prövningunderbesluttjänstemänenskilda avbeslutför somav

informationsflö-reglerarregelsystemmed detförbundetNära somsen.
olikaibeslutoch hurreglerarregelsystemdetbankidet är varsomen

kan säg-delegeringssystemÄven ändamålsenligtskall fattas.frågor ett
sambandNärariskhanteringssystem.beståndsdel iviktig ettenvaraas

beslutsdelegationochbeslutsfattandereglernaformellademed rent om
in-möjlighetfaktiska styraattnivåersöverordnaderörandefrågorhar

och ärstyrningFungerande styrsystemnivåer.på lägrebeslutinehållet
riskhantering.braförförutsättningardetäven
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Hittills har beskrivits det nät system används, ellerav börsom an-vändas, för banksatt styra rörelse. Därvid haren gränserna för lagstift-
intresse skisserats. Iarens kanstort sett sägas utformningatt systemens

har betydelse förstor riskhanteringens ändamålsenlighet vissaattmen
aspekter dessa frågor främst kommerav behandlas iatt andra kapitel.

När det gäller det materiella innehållet i den information vida-somrebefordras och de beslutsystemengenom fattas det inteär själv-som
klart förgränserna lagstiftarens intressevar skall gå. Av det tidigare

framgår detresonemanget finns legitimtatt intresseett för staten att
påverka hur beslutssystemen inom bank Därmedut. deten inteärser

det bör finnassagt att lagbestämmelser det materiellastyr inne-som
hållet i beslut faller inom för den inomsom banken tillåtnaramen verk-
samheten. Det fullt tillräckligtär lagstiftningenatt kräver system somtill det finns tillräckligtattser beslutsunderlag, besluten fattasatt på
lämplig nivå och någon, slutligenatt styrelsen, får bild den helheten av

följer de enskilda besluten.som Utöverav detta finns även intresseett
från sidastatens bankerna klararatt balansenatt styra mellanav olika
verksamheter och olika tillgångar. Däri ligger bankatt måste haen enstrategi för hur rörelsen skall utvecklas, dvs. för frågor såsom vilka
verksamheter banken skall påsom respektivesatsa avveckla, vilka
kundgrupper skall bearbetas och så vidare.som När besluten nått denna
nivå detär önskvärt inblandning,att statens lagstiftning eller viagenom
tillsyn, minimeras och begränsas efter kriteriet vad är specielltsom
skyddsvärt med tanke på implicitastatens åtagande för stabiliteten i
betalningsväsendet. Det sig härrör i huvudsak företagsekono-rentom
miska bedömningar i vilka det knappast finns anledning för staten att
ingripa. Ett ingripande bör i sådana fall endast aktualiseras, bankensnär
soliditet skulle hotas någonatt rörelsereglernagenom till följdav avbeslutet träds för Pånär. motsvarande måstesätt tillsynsmyndigheten
ha skyldighet ingripa vidatt överträdelse regler föreskriver be-av som
gränsningar icke-finansiell verksamhet ellerav begränsningar i förvärv

aktier.av
Utöver de regler har till syfte förbättrasom att genomlysbarheten

och begränsa risken och i vissa avseenden innebärsom restriktioner för
rörelsen, det såledesär olämpligt med lagregler har till syftesom att

inriktningenstyra på rörelsen. Det ocksåär olämpligt tillsynsmyn-att
digheten skulle ingripa med hänvisning till sådantatt ett övergripande
beslut förefaller oklokt och på lång sikt riskerar äventyraatt banksen
soliditet. Följden sådant ingripandeett skulleav nämligen bli till-att
synsmyndigheten påtog sig för driftenett banken.ansvar av

Slutsatsen detär finns skälatt för regel kräver banken attsom enskall identifiera, och hamäta kontroll deöver risker dess rörelse ärsom
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påockså kravinnebär systemregel avpassa-sådanmed. Enförknippad
rörelsen.tillde

kreditriskerochmarknadsriskerSärskilt9.4.3 om

finansielladeinstrumentmedförthar typerUtvecklingen avnya
ocksåinnebärUtvecklingenomsättning.ökadochmarknaderna även

dvs.marknadsrisker,hanteramöjligheter attbättrefåttharbankernaatt
banklagstiftning-tillaktiekursriskerf" Med hänsynochvaluta-ränte-,

bank-enskildasäkerställasöker attlagstiftarenrimligtdetmål attärens
hanteraochanalyseraförrutineroch attändamålsenliga systemharer

lagstiftningeninnebäradettatorde attpraktikenrörelse. lsiniriskerna
ochriskhanteringbestämmelsehållenallmäntrelativt ominnehåller en

enskildkontrollera attuppdragi att entillsynsmyndigheten gesatt
ochvägrörelse. Attdessefteravpassade annanenbanks ärsystem

instrumentolikaifår synespositioner tasvilkaföreskriva somt.ex.
ogörligt.

bestämmaprincipihandlar attkreditriskeranalys ombanksEn av
förpliktelser.sinauppfyllakommer attlåntagareförsannolikheten att

faktorer ärvarierande,låntagare avmellan sommängd,finnsDet en
kreditportföljen ärDiversiñeringanalyser. ensådanaför avbetydelse

und-Genomkreditrisken. attsamladedenhanteringendelviktig avav
låntagaremångaförriskenminskar attriskexponeringensidigvika

iskekanDiversifieringbetalningssvårigheter.drabbassamtidigt av
detochbranschexempelvis låntagarens geo-dimensioner,olikaflera

valutaexponering,låntagarensverksamdenne ärområdegrafiska som
oli-minst,och, intemedförknippadverksamheten ärriskpolitiskaden

lagstiftarenföromöjligtDetlånet.för ärställssäkerhetka typer somav
bank ivissförrelevantavariabler enärvilka enförhandi somatt ange

situation.viss
divers-ochkreditgivningförrutinerlämpligaharbankernaGivet att

inte9.4.2,avsnittibelystsdet,finnskreditportföljenifiering somav
enskildaiinnehålletmaterielladetsökalagstiftaren styraskäl för att

lämp-hurförhandi ettuppgiftomöjlig att angekreditbeslut. Det är en
exempel kansituation. Somtänkbarvarjeförskallkreditbeslut utligt se

sådanautsträckningvilkenImasskrediter.s.k.hanteringennämnas av
sammansätt-beroendekreditprövning äregentlig avbeviljaskan utan

portföljen.övrigadenpåstorlekenochningen

°7 ochkapitel 3Se
kreditrisker.hanterakanbankernahurgenomgång°8 förkapitel 4Se aven
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Lagstiftaren bör, sätt det gällernär marknadsrisker,samma som i
första hand söka åstadkomma bankernas rutineratt och interna regler
för kreditgivning tillfredsställande.är Här det bankernasär förmåga att
bedöma och värdera kreditrisker skall komma i förgrunden.som

En väsentlig skillnad mellan marknadsrisker och kreditrisker är att
de svårareär hantera med hjälpsenare att finansiella instrumentav av
olika slag. Detta beror dels på det finns inneboendeatt svårigheten att
värdera krediter, dels marknaderna foratt handel i kreditrisker ännu

relativtär outvecklade. Svårigheten värdera krediteratt hänger i sin tur
bl.a. med det så mångaäratt variablersamman påverkar värdetsom av

viss kredit för viss innehavareen och det ofta råderen att asymmetrisk
information rörande dessa variabler. Informationsproblemet hänger

med det speciella förhållandesamman ofta finns mellan kredit-som en
givare och kredittagare. Den information finnsen hos kreditgiva-som

kan svår överföra till förvärvareren attvara krediten eller deri-en av
därav. härDetvat i grundenär genomlysningsproblem.ett
Slutsatsen detta avsnitt kan sägas lagstiftarenav attvara genom en

allmänt hållen regel bör söka uppnå enskilda bankeratt har till sin rör-
else avpassade och rutiner försystem hantera sinaatt marknadsrisker.
Samma allmänt hållna riskhanteringsregel bör gällaäven för kreditrisk-

Därutöver finns det på detta områdeer. stöd för införa vissaatt ytterli-
bestämmelser. Dessa bör inte sökagare det materiellastyra innehållet i

enskilda kreditbeslut inriktasutan kompletterandemot att i risk-vara
hanterings- och genomlysbarhetshänseende.

9.4.4 Reglerna exponeringarstoraom

l alla placeringarstort isett finansiella instrument eller placeringar som
beroendeär den ekonomiska utvecklingen hosav avtalspart ären un-

derkastade regler maximal storlek på placeringen.om Dessa regler kan
sägas utgöra föryttersta gräns exponeringen bådeen vad gäller mark-
nads- och kreditrisker. vissI mån kan detta gällasägas för deäven ope-
rativa riskerna.

Reglerna finns i lagen 1994:2004 kapitaltäckning ochom stora
exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag 5 kap., kapi-
taltäckningslagen KTL i Finansinspektionenssamt föreskrifter FFFS
1995:60. Bestämmelserna är för banker, andrasom kre-gemensamma
ditinstitut och värdepappersbolag, heltär nästan anpassade till direkti-

övervakningvet och kontroll kreditinstitutsom exponeringarav stora
92/12l/EEG. Direktivet innebär EG-staternaatt måste införa regler

skyldighet för kreditinstitut begränsaom storlekenatt sina storaav ex-
poneringar och lämna uppgifteratt sådana exponeringar. Enligt di-om
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balans-utanförochtillgångsposter posterallaexponeringarrektivet är
kapitaltäckningsdirek-igjortskategoriseringdenenligträkningen som

exponeringräknasexponering somSom89/647/EEG. stor entivet en
anknutnainbördesellerkundhar avgruppinstitutet gentemot enen

kapitalbas.institutets10minst procentochkunder avmotsvararsom
exponeringbanksEG-direktivet,medenlighetifår, enEnligt KTL
anknytninginbördesmedkunderellerkund avgruppgentemot enen

ochKTL1 §kap.kapitalbas 5bankensöverstiga 25 procentinte av
samtligaskallberäkningenVidff. expone-2151994/95250 s.prop.

kunderellerkundhar avinstitut gruppgentemot enringar enettsom
totalsummandetoch är somläggasanknytninginbördesmed samman

samtliga storaSummankapitalbasen.överstiga 25 avprocentfårinte av
in-Dettakapitalbasen.800överstiga procentfår inteexponeringar av

storlek.maximalexponeringar32hakanbank avmestnebär att somen
kapitaltäckningslagen,iintedefinieras menexponeringBegreppet

till-allasammanhangi dettaexponeringmedkandet avsessägas att
kundMedutveckling.ekonomiskakundsberoendegångar är enavsom

inkluderashärifinansiella instrumentiplaceringargällerdetnäravses
denemittentenderivat,sigdet aveller, röremittentenaktier omom

i12punktochbilaga VIipunkt 2tillgångenfinansiellaunderliggande
andraochfordringari frågaochkapitalkravsdirektiveti ombilaga 1

FöreskrifterFinansinspektionensdem. Ifördenåtaganden svararsom
exponeringdefinierasexponeringar sområdallmänna storaoch om

såvälibalansräkningenutanföråtagandenfordringar samtplaceringar,
avgränsningarnanämndaverksamhet. Deövrighandelslagret ovansom
beroendeinteegendom är enavinnehavbankens sommedför avatt

Somreglerna.omfattasinte exem-utvecklingekonomiska av"kunds"
till-materiellaflestade typerkan nämnasegendom avsådanpel

immateriellavissaochliknandeochmaskinerfastigheter,såsomgångar
finnsdetföreligger närkunderEnsåsomtillgångar patent. avgrupp

så-exempelSomkunderna.mellanintressegemenskapelleraffärs-
ledning,ägande,gemensamt gemensamkangemenskap nämnasdan

kaninteberoendekommersielltdirekt somochgarantierkorsvisa ett
föreliggeromständigheterÄven nämndaintesikt.kortbrytas om

harjuridiskaellerfysiska personerföreliggaskall omansesgruppen
iråkabefaraskansamtligaellernågonanknytninginbördes attsådan

problemfinansielladrabbasdembetalningssvårigheter avavenom
KTL.§ 2kap. 25

innehassådanasåvälreglerna;underfaller somaktieinnehavAlla
intresse-iaktieremissionsverksamhetellerhandels- somiledettsom storlekexponeringarnaspåpekasdockskall attdotterbolag. Deteller

handelslag-kallasi detingåraktierFörolika sompå sätt.beräknas som
aktiekursriskenbedömdadengrundvalpåexponeringenberäknas avret
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beräknad enligt kapitaltäckningsreglerna medan exponeringar i andra
aktier beräknas på grundval det bokförda värdet. Reglerna innebärav

det finnsatt absolut för aktieinnehavgräns som kapitaltäcksen till 8
procent vid 25 bankens kapitalbas.procent För tydlighetensav skull
skall allasägas exponeringaratt kund slåsgentemot Deten ärsamman.
således möjligt inneha aktieratt motsvarande 25 kapitalba-procent av

i och bolagett endast bankensen inte harsamma några andraom expo-
neringar bolaget. Det finnsmot dock möjlighet överskrida dennaatt

detgräns överskjutande innehavet helt täcksom med kapital, dvs.eget
kapitaltäcks till 100 procent.

Beträffande exponeringar inom finansiell företagsgrupp finnsen
speciella regler i kapitaltäckningslagen. Med finansiell företags-en

förstås i lagengrupp
institut ellerett holdingföretagett med finansiell verksamhet och de-

dotterföretag institut,är motsvarande utländska företagsom eller
finansiella institut, eller

institut eller holdingföretagett med finansiellett verksamhet och de-
institut, motsvarande utländska företag eller finansiella institut som
det förstnämnda institutet eller holdingföretaget har ägarintresse i
och leds tillsammans med eller flerasom andra företag,ett ägar-om

begränsatär till den andel kapitaletnas ansvar dessa innehar,av som
eller

institut ellerett holdingföretag med finansiellett verksamhet och-
dotterföretag enligt första strecksatsen företag det finnssamt som
ägarintresse i enligt andra strecksatsen 6 kap. l § l KTL.st

När finansiell företagsgrupp föreligger enligten det sagda, skall även
anknutet företagett dotterföretagär eller det finns ägarintres-som som
i ingå i 6 kap. l § 2 KTL.se Med institutgruppen st förstås i lagen

bank, kreditmarknadsföretag, Svenska skeppshypotekskassan och vär-
depappersbolag l kap. I § 4 och 5 KTL.

Vad i övrigt föreskrivssom exponeringar istora kapitaltäck-om
ningslagen skall tillämpas på finansielläven företagsgrupp 6 kap. 3en
§ KTL. Det innebär exempelvis finansiell företagsgruppsatt samla-en
de exponering vissgentemot begränsas tillmotpart 25en procent av
företagsgruppens samlade kapitalbas.

Om moderföretagett institutär skall vid beräkningenett gräns-av
värdena för exponeringar intestora medräknas exponeringar kon-som
cernföretag institut harär andra koncernföretagsom gentemot stårsom
under tillsyn Finansinspektionen och omfattasav gruppbase-av samma
rade redovisning moderföretaget kap.6 10 § KTL.som För bankers
del innebär denna bestämmelse bank ingår iatt finansiell fö-om en en

så gällerretagsgrupp inte reglerna exponeringar förstoraom expone-
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tillsynunderstårdessaiföretag avandraringar omgentemot gruppen
tillsyn.gruppbaseradeomfattasochFinansinspektionen sammaav

påtillämpasregler ävendessamedge enfårFinansinspektionen att
holding-etableratSverigeimoderföretaget är ettvilkenikoncern

verksamhet.finansiellmedföretag
sinharbank gentemotexponeringar egenandraBeträffande som en

ellerkundexponeringmaximal motförgränsvärdet enföretagsgrupp är
20företagsgruppeninomanknytninginbördesmedkunderavgruppen

EG-direktivet. Näri ettstadgasgränsvärdedvs. somprocent, samma
bank be-företagsgruppiingårföretagicke-finansiellt som ensamma
ochdotter-moder-,exponeringar sys-gentemotbankensdockgränsas

20 gällerförstället procentIKTL.§ 3kap. lhårdare 5 stterföretag
kapitalbasen.på l0 procentgräns aven

reglernapresenterade storade expone-konstateras omkan attDet
begränsningfördamed delinjei omligger resonemangenringar ovan

dess-utformning ärReglernasenskildapåstorleken engagemang.av
där-Kommittén görområdet.EG-direktivetstyrdgradhögiutom av

omfattan-någraföreslåanledningfinnsinte attdetbedömningenför att
11.8.avsnittvidareexponeringar sereglernai storaändringarde om

begränsningarna.frånundantagnaemellertidexponeringar ärVissa
vilkaforfordringar stater,ochplaceringarhandförstaigällerDet

föl-sigdetbestämt rörNärmareliknande omellerkommuner svarar.
kategorier:jande

kom-svensksvenskavilkaförfordringar staten,och enPlaceringar-
samfallighetjämförligdärmedeller svarar.mun

central-ellerutländskvilkaför statfordringarochPlaceringar en- utländskadengäller i stat-fordranellerplaceringenbank omsvarar,
valuta.irefinanseradochvaluta är sammaens

EuropeiskavilkaförÖvriga fordringaroch ge-placeringar svarar- centralbankerellerutländskade staternågonellermenskaperna av
föreskriver.regeringensom

utländsk kom-sådanvilkaförfordringarochPlaceringar ensvarar- krävabehörighetmed attsamfällighet,jämförligdärmedellermun
föreskriver.regeringenuppbörd,offentlig som

föråtaganden,andraochgarantiförbindelserfordringar,Placeringar,- fordringarellerplaceringarsådana somsäkerheten utgörsvilka av
ovan.anges

medsambandiuppkommerexponeringarinteomfattasVidare som
betal-efterdygntvâundervalutatransaktionavvecklingnormal enav

inteomfattasinstrumentfinansiellaförsäljningellerVid köpning. av
avvecklingnormalmedsambandi enavuppkommerexponeringar som

betalningantingendåtidpunktdeneftervardagarfemundertransaktion
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har skett eller de finansiella instrumenten har levererats. I nämnda fall
har det alltså ingen betydelse är detvem motpart; är transaktionenssom
typ är avgörande.som

l KTL stadgas vidare regeringenatt får föreskriva även andraatt
demposter än i detnämns Föregåendenästsom stycket poster undan-

påtagna grund är motpart inteav skallvem som räknas vid be-
stämmandet banks exponeringar kreditriskenav en lågär ellerom post-

räknats från bankenserna kapitalbas. Finansinspektionenav har, med
stöd delegation från regeringenav utfärdat föreskrifter i ämnet.°°
Även bestämmelserna redovisasom under rubriken "Exponeringar somskall rapporteras" avsikten materielltsynes att tillämpningen.vara styra
Enligt bestämmelserna får vissa helt undantasposter från begränsning-

medan andra skallarna poster tas upp.
I bestämmelsen stadgas "följandeatt får i sin helhetposter avräknas

vid bestämmande institutsett exponeringar:storaav
a placeringar och fordringar för vilka utländsk ellerstat central-en

bank i land utanför A° placeringenzon eller fordransvarar, om
gäller i den utländska valutastatens och refmansieradär i samma
valuta,

b placeringar, fordringar åtagandensamt utanför balansräkningen med
återstående löptid högsten år för vilkaettav kreditinstitutannat i

Sverige, Konungariket Sveriges statshypotekskassa, Sveriges all-
hypoteksbank,männa värdepappersbolag har Finansinspektio-som

medgivandenens att medelta på kontoemot enligt 3 kap. 4 första§
stycket 4 lagen 1991:981 värdepappersrörelse ellerom utländskt
kreditinstitut inom Azon svarar,

c placeringar, fordringar åtagandensamt utanför balansräkningen för
vilka institutsvarar kreditinstitututan att harsom tecknatvara pri-

dealer avtal penning-mary och obligationsmarknaden med Riks-
banken, under förutsättning dessaatt exponeringar har återståen-en
de löptid högst år och detett finnsav säkerhetatt får inräknassom
under A eller B i kapitaltäckningshänseendegrupp enligt Finansin-
spektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 1994:50 be-omräkning kapitalbas och kapitalkrav forav kreditrisker,

d enligtposter 2 kap 6 § lagensom 1994:2004 kapitaltäckningom
och exponeringarstora för kreditinstitut och värdepappersbolag har
räknats från kapitalbasen."av

°° Förordning 1994:2024 kapitaltäckning ochom exponeringar,stora 2 §°° Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd exponeringar,storaom
FFFS 1995:60, 8
° Zon definierasA i direktiv 89/647/EEG artikel 2.1 andra stycket och de
länder ingår räknas i bilagasom 2 till nämndaupp föreskrifter.ovan
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olikamedskeavräkningskallföljande"för posterstadgasVidare att
procentsatser:

forbalansräkningenutanföråtagandenfordringarplaceringar, samta
stadshyp-SverigesKonungariketSverige,ikreditinstitutvilka annat

värdepappersbolaghypoteksbank,allmännaSverigesotekskassa,
medel påmedgivande emotFinansinspektionens taattharsom

värde-1991:981lagen4stycketförsta4 §kap.enligt 3 omkonto
skallAinomkreditinstitututländsktellerpappersrörelse svararzon

löptidåterståendehardevärde,sitt avtill %20 enomtas avupp
emitter-detiingåfår inteår. Dessahögst postertreän ett menmer

kapitalbas.institutetsande
Sverige,ikreditinstitututgivnaobligationer annatinnehavb avav

allmännaSverigesstadshypotekskassa,SverigesKonungariket
Finansinspektionensharvärdepappersbolaghypoteksbank, som

första§4kap.enligt 3kontomedel påmedgivande emottaatt
skallAinomkreditinstitututländsktellerlag zonstycket 4 samma

obligationernaförutsättningundervärde, attsitt%till 50tas avupp
föremål för omsätt-ochår ärlöptidåterstående än trehar meraven

dagligenochaktöreryrkesmässigabeståendemarknadning på aven
marknad,dennapånoteras

enligt"balansräkningenutanförlågriskposterochmedel-%50c av
bilaga.fogadförfattningentill

Rem-"medelrisk":-räknasföljandeframgår posterbilagan att somAv
ansvarsförbindelserochGaranti-bekräftade,ochöppnadeburser, -

Så-kreditsubstituL-karaktärharintegarantiförbindelser avsomsamt
och12.3artikelidefinierasåterköpförsäljning ochavtaldana somom
harintekreditlöftenOåterkalleliga86/635/EEG,direktiv somi12.5 -

åtagandenkreditmöjligheterOutnyttjadekreditsubstitut,karaktär av -
ellergarantierutfärdaellervärdepapper, attköpakredit,lämna attatt

"Noteår,giltighetstid än ettursprungligmedaccepter merav -en
RUFs,facilitiesunderwritingrevolvingochNIFs"facilitiesissuance

medelrisktyp.Andraoch poster av- levereradevilkaförRemburserräknas:lågrisk" va-"medelSom -- ochtransaktioner,självlikviderandeandrasäkerhet samtutgör -ror
lågrisktyp.medelAndra poster av -

åtagandenkreditmöjligheter attOutnyttjaderäknas:"lågrisk"Som -
ellergarantierutfärdaellervärdepapper ac-attköpakredit,lämna att

eller närår,högstgiltighetstid ettursprunglig sommedcepter aven
lågrisktyp.Andraochavisering, posteråtertas avkanhelst utansom -

vissakanmetoderna typernämnda expone-till dealternativ avSom
dennalöptid"värde"sitt oavsett omtill 20 procentringar avtas upp

exponeringarFörexponeringar.institutetssamtligaförtillämpasmetod
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i handelslagret värdepappersföretag,gentemot clearingorganisationer
och börser inom EES gäller särskilda regler.

Avräkning får ske beträffande fordringar betryggandeär säkra-som
de i bostadsfastighetpanträtt till 50genom verkligaprocent vär-upp av
det fastigheten. Fastigheterna skall värderas årligen.av Vidare inne-
håller bestämmelsen definition bostadsfastighet.en av

De redovisade undantagen innebär sammanfattningsvis vissaatt
placeringar och fordringar för vilka kommuner, Europeis-stater,svarar
ka gemenskaperna eller liknande organisationer undantagna frånär be-
gränsningen för exponeringar. Dettastora gäller också exponeringar
med löptid högst år för vilka svenska kreditinstitutetten och vissaav
svenska värdepappersbolag Exponeringar med längre löptidsvarar.

Äventillåts i vissa fall "viktas". exponeringar andra institutgentemot
tecknat primary dealer avtal penning- ochsom obligationsmarkna-

den med Riksbanken undantas från under förutsättninggränsen, att
dessa exponeringar har återstående löptid högst år och deten ett attav
finns säkerhet får inräknas i A eller B. Gemensamt för desom grupp
nämnda undantagen de beroendeär är denatt för full-attav som svarar
görandet något har speciellsätt ställning. När det gälleren stater,
kommuner och liknande har de beskattningsrätt. Kreditinstut och lik-
nande underkastadeär allehanda krav från lagstiftaren och de institut

får teckna primary dealer avtal underkastadesom är Riksbankens kon-
troll. Annorlunda förhåller det sig med de angivna undantagen för ford-
ringar på grund valutatransaktioner eller handel med finansiella in-av

Såvitt framgårstrument. lagtexten dessa undantagär oberoendeav av
och istället beroendemotparten transaktionens Den svenskanatur.av

bestämmelsen frånär EG-direktivettagen exponeringar, därstoraom
det i artikel hl stadgas exponeringar vid valutatransaktioneratt och
köp eller försäljning värdepapper under tidigare angivna förutsätt-av
ningar inte definieras exponeringar i direktivet.som

En del de redovisade undantagen från reglernaav storaom expone-
ringar har betydelse för omfattningen på systemriskerna. Det gäller un-
dantagen för exponeringar för vilka svenska kreditinstitut, vissa värde-
pappersbolag andra institut tecknatsamt primary dealer avtal påsom
penning- och obligationsmarknaden Vidare gäller detsvarar. exponer-
ingar, undantagnaoavsett ärmotpart, grundsom de uppståttattav
till följd valutatransaktioner eller handel med finansiellaav instrument.
Fanns inte dessa undantag skulle de normala reglerna storaom expon-
eringars storlek slå till på dessaäven områden. Reglerna storaom ex-
poneringar medför risken för spridningatt ekonomiska problem frånav

institut verksamt i någonett de nämnda sektorerna till banksektornav
begränsas. Som exempel kan användas banks kreditgivning tillen ett
kreditmarknadsföretag. För det fall bankens exponering kre-gentemot
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andrapå gentemotsättbegränsasditmarknadsföretaget somsamma
spridskreditmarknadsföretagetiobeståndförriskenintekanföretag att

kreditmark-regleringsärskildskäl föranförastill banken ett avsom
kreditmarknadsfö-överväganden regleringenrörandenadsföretaget. av

skyddsintressendeutgångspunkt imedfall skei sådant somfårretag
tillåts habanker störresidan,andraåOm,området.det expo-gäller på

denfrånspridningförriskenblirkreditmarknadsföretagpåneringar
kre-regleringförsärskiljbartbanksektorn argumenttillsektorn avett

ditmarknadsföretagen.
förhuvudreglemafrån storaundantagenbör expone-Allmänt sett

finansi-deförnödvändigtabsolut attärinteringar större än somvara
ingripandealltför sättskallintefunktionssätt ettmarknadernasella

möjliggörutvecklingentekniskafortgåendedenGenompåverkas. som
detfinnsinstitutenmellanpositionerlikatransaktioner öppnastorautan

huvudreglemafrånundantag storareglerna ex-skäl omöveratt omse
specialiseratmycketochkompliceratteknisktponeringar. Det är ett

lämpligastovanredogörelsenframgåtorde sesvilketområde somav
Kommit-värdepappersmarknaden.medsambandi översynöver aven

behandla frågan.intevaltdärförhartén att nu

banksamordningsdirektivetandraiArtikel 129.4.5

EG-direktivallaliksomvänder sigbanksamordningsdirektivetAndra
andraiartikel 12ireglernainnebärVilketmedlemsländerna. atttill

medlemslandförmöjlighetenbegränsar ettbanksamordningsdirektivet
andelarochaktierinnehabankermedgerlagstiftning atttillåtaatt som

iinförddirektinteArtikeln ärangivnadirektivet gränser.iutöver
lagstiftningsvenskdock intedetDärmed attlagstiftning. sagtärsvensk

krav.direktivetsuppfyllerinte
medlems-begränsarregeltvingande ettinnehållerArtikel 12 somen

iinnehavkvalificeradehakreditinstituttillåta attmöjlighetlands att
varkenföretag är:som

kreditinstitut,a
institut,finansiellab

bankverksamhetmedsambanddirektharverksamhetföretagc vars
facto-leasing,såsombankverksamhettillknutnatjänstereller avser

liknandeellerdatatjänstervärdepappersfonder,förvaltningring, av
5/EEG,°2 eller86/63direktivistycketandrafartikel 43.21

sammanställdochårsbokslut1986december°2 den 8direktivRådets omav
institut.finansiellaandraochbankerförredovisning
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d försäkringsbolag definierade i direktiv 73/239/EEG.°3

Med kvalificerat innehav förstås direkt eller indirektett ägande i ett
företag, där innehavet tio ellerrepresenterar kapitaletprocent mer av
eller samtliga ellerröster möjliggörav väsentligt inflytandeettsom

ledningenöver företaget artikel förstal stycket i10 andraav bank-
samordningsdirektivet och kap.l 2 § l 2 BRL.st.

Begränsningarna i artikel 12 innebär bank huvudregelatt en som
inte får ha kvalificerat innehav iett enskilt företagett motsvararsom

15än bankens kapitalbas.procent Vidaremer får bank inteav haen
sammanlagda kvalificerade innehav uppgår till 60änsom procentmer

bankens kapitalbas.av
1 artikel 12.8 medlemsstaternasägs kan föreskrivaatt deatt ovan

nämnda fårgränserna överskridas under förutsättning hela det be-att
lopp varmed det kvalificerade innehavet överskrider gränstalen måste
täckas kapitalbas och avdrag förav att motsvarande delegen kap-av
italbasen skall ske vid beräkning kapitaltäckningsgraden. Om bådaav
de angivna gränstalen, 15 för enstaka innehavprocent och 60 procent
för de samlade innehaven, överskrids skall det destörre överskridnaav
beloppen täckas kapitalbas.av egen

En egenhet hos artikel 12 den endastär gäller kvalificeradeatt inne-
hav, dvs. innehav viss storlek i relation till investeringsobjektetsav
storlek. Detta medför små banker kan ha, iatt förhållande till den egna
storleken, mycket innehav istora företag. Exempelvisstora kan en
bank med kapitalbas på 100 köpa aktier för hela kapitaleten i före-ett

med värdetag på 1001 här bortsesett från reglerna storaom expone-
ringar och kommitténs förslag vilka medför exponering inteatt till-en
låts bli så den bankensstor äventyraratt soliditet och kontroll risk-över
erna.

9.4.6 Något sambandet mellan reglernaom om
exponeringar, kapitaltäckningstora och artikel

i12 andra banksamordningsdirektivet
I de föregående avsnitten har redogjorts för reglerna storaom expone-
ringar och artikel i12 andra banksamordningsdirektivet. Dessa regler
samspelar med varandra och i viss mån med reglerna kapitaltäck-om

°3 Rådets första direktiv den 27 juli 1973 samordning lagarav och and-om av
författningar angående etablerarättenra och drivaatt verksamhet med annan

direkt försäkring livförsäkring.än
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åskådliggöraöversiktligt någotochkortfattathärAvsiktenning. är att
samband.dessa

medkanexponeringar sägas attreglernagällerdet ex-När storaom
ekonom-"kunds"beroendetillgångaralla ärponering enavsomavses

Utanförliknande.elleraktierfordringar,såsomutveckling,iska
såsomtillgångarmateriellaflestafaller detillämpningsområdet typer av

tillgångarimmateriellaoch vissaliknandeochmaskinerfastigheter,
ellerkundexponeringbanks gentemot avEn gruppensåsom enpatent.

kapitalbas. Summanbankensöverstiga 25inte avfår procentkunder av
kapital-800överstigafår inte procentexponeringarsamtliga avstora

basen.
begränsarbanksamordningsdirektivetandraiartikel 12iReglerna

ochaktierinnehavkvalificeradehabankerför an-möjligheten att av
ikapitalbasentill 15"finansiella" procentintei företag ärdelar avsom

avseendekapitalbasen60till högstoch procentföretagenskilt avett
innehav.kvalificeradesammanlagda

speciellenligtföretag"finansiella"alltsåundantarArtikel 12 en
Är "företagfrågadetartikeln.ibegränsningarnafrånuppräkning om

verk-finansiellslagnågotellerförsäkringsverksamhetdriver avsom
deiinnehavetskallKTLkap. 7 §tillstånd" 2kräversamhet som

artikel 12iUppräkningentill 100kapitaltäckas avprocent.fallflesta
tillämpningsområde änvidarenågotföretag"finansiella" ettolika ger

förstnämndadenkapitaltäckning. Ifullregelnangivnaden omovan
direktharverksamhet ettföretagnämligeningåruppräkningen vars

bankverk-tillknutnatjänsterellerbankverksamhetmedsamband avser
värdepappersfonder,förvaltningfactoring,leasing,såsomsamhet av

dockkräverföretagenuppräknadeAlla deliknande.ellerdatatjänster
förhållandekapitaltäckning. Detta100svensk procentsenligt rättinte

inteemellertidregleringen.° Såi ärinkonsekvenskan utgöra ensynas
kapitaltäck-100påkapitaltäckningsreglerna procentsifallet. Kravet

harverksamhetför sintillståndfordrari företagför innehavning som
underkastadeföretagsådana ärallaförhållandetbakgrund i det attsin

avräk-inteföretagi sådanainnehavkapitaltäckning. Omkrav egen
kap-innebäraskulle detta atti bankenkapitalbasen sammafrånnades

EG-medområdepå ettlagstiftningsvensk ett° jämförahärAtt görssom
lagstift-svenskavanskligt. Denkanområdenärliggandedirektiv synasett
till EG-anslutamycketdock näratordekapitaltäckningsområdetningen

mel-skevis kanoch sägaspåjämförelsen sättvarförområdetpå detdirektivet
inkon-upptäcktaeventuellaintedockutesluter attEG-direktiv. Dettatvålan

kapitaltäckningsområ-lagtstiftningsvenskbristfälligberorsekvenser en
dennadärförupptäcks måste eventu-inkonsekvenssvårförklarligdet. Om en

undersökas.felkällaella
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ital räknades kapitalbas i två eller flera företag, s.k. doublesom gea-
ring. När det gäller vissa de företag räknas i artikel 12, så-av som upp

företag producerart.ex. datatjänster tillsom bank, de intesom ären
underkastade krav på kapitaltäckning. Det finns därför inte anledning

kräva 100 kapitaltäckningatt för dessa.procents Följden innehavattav
i sådana företag undantagna frånär i artikelgränserna 12 och från krav-

på 100 kapitaltäckninget procents de endastär faller underatt reglerna
exponeringar och vanligstora kapitaltäckning.om

Ytterligare exempel på de olikaett reglernas samverkan kan näm-
Enligt artikel 12 för kvalificeradeär gränsen innehavnas. i företagett

15 bankens kapitalbas.procent Denna alltså hårdaregränsav är än
förgränsen exponeringar. Förstora enskilda aktieinnehav blir det följ-

aktligen inte aktuellt tillämpa reglernaatt exponeringar. Omstoraom
däremot två företag i vilket bank har kvalificerade innehav har sådanen
koppling till varandra de "enatt utgöra kunder" enligtanses grupp av
reglerna exponeringar begränsasstora det sammanlagda innehavetom i
de två företagen till 25 kapitalbasen i ställetprocent för 30av procent
15+15 procent.

Avslutningsvis skall några exempel på konkreta följder deges av
nämnda reglerna. När det gäller innehav i icke-finansiella företag detär
nödvändigt först Ärde kvalificeradeatt är eller inte. de kvalific-se om
erade begränsas innehavet enligt artikel 12 till 15 kapitalba-procent av

Är de inte kvalificerade begränsas innehavet enligtsen. reglerna om
exponeringar Äventillstora 25 kapitalbasen. betydandeprocent in-av

nehav kan undgå kvalificeradeatt det företag bank kö-vara om som en
Äraktier i mycketär det fråga litenstort. bankper skulle 25-om en

kunna fåprocentsgränsen praktisk betydelse. För samtliga nämnda
gällergränser de kan överskridasatt den överskjutande delen kapi-om

taltäcks till 100 procent.
Innehav i finansiella företag själva har krav på kapitaltäckningsom

begränsas inte kräver 100 kapitaltäckningprocents vid vissamen utom
mindre innehav. En del företag har viss anknytning till bankverk-som
samhet undantagna frånär i artikelgränserna 12. kräverDe dock inte

8 kapitaltäckningän och fallerprocents undermer reglerna storaom
exponeringar.
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Genomlysbarhet9.5

Inledning9.5.1

impli-i sittpåverka riskenolika slagreglerhjälpmedkanStaten avav
kontrollerabetalningsväsendet. Föristabiliteten attforåtagandecita

Även centralban-bankerna.iden insynefterlevnad behöverreglernas
resort",of last"lenderuppgiftsinfullgörakunnaförken har, att som

Bankrörelseställning. ärbankernasöverblickakunnabehov attav
detkanDärförsvåröverskådlig.ochkomplexoftastemellertid vara

den-underlättarReglerden.överblickerforderlig överfåsvårt somatt
forochtillsynsskälbåde cent-motiverade attdärförmöjlighet är avna

handförstaiReglerna böruppgift.sinfullgöraskall kunnaralbanken
banksöverblickamyndigheterberördaförunderlätta atttillsyfta enatt

genomlys-förbättrarreglervärde;derasanalyseraochtillgångar som
engelsksvenskatill termanvända översattförbarheten att en

transparency.
övrigaförgenomlysbara externaävenbankernaviktigt ärDet är att

förförutsättningarnablandökarDärigenom annat enintressenter.
ilederDettaskuldinstrument.banksprissättningmarknadsmässig enav
itill riskenrelaterasfinansieringförprisettillblandsin attannattur

kapitalallokering.effektivförförutsättningarnaökarvilketrörelsen, en
kangenomlysbarhetDåligbeteende.bankenspåverkakommerDetta att

få svårtkanlikviditetsproblemmed attbankEnsystemstabiliteten.hota
rörelse.bankensgenomlysasig kunnainteaktörerlåna ansersomav

svårgripbarochkomplexså atttänkasrörelse kanbanksEn vara
harslutligenochledningen ägarna,för den,de har ansvaretäven som

minskarförhållandesådantrörelsen. Ettbildkorrektfåsvårt att aven
inteeffektiva. Vetskallstyrmedelandraochreglerförchansen varaatt

svårarehar denexponerad för attbankenrisk ärvilkenledningen som
ställningbankensvärderaintekanochåtgärder ägarnalämpligavidta

bankenförikapitaltillskotteventuellabeslutasvårarehar de enatt om
situation.trängd

genomlysbar-tillsyftarreglerhaskälgodaalltsåfinns attDet som
omfatt-möjligadenbegränsainriktasregler kan mot attSådanahet.

möjligheternairestriktionerexempeltillbankrörelse,ningen genomav
till-vissainnehaverksamhet typerattsamtvissabedriva avtyperatt av

juridisktochfaktisktförbjudasbankernaVidare kan att organ-gångar.
överblickasvårighetermedfördet attsådantpå sättrörelsen attettisera

exempelvis viaslag,olikainformationreglerkanSlutligenden. avom
genomlysbarheten.tillbidraredovisning,bankernasspecifika krav

rörelsenBegränsning9.5.2 av
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Ett för lagstiftarensätt söka förbättraatt genomlysbarheten införaär att
begränsningar i bankernas möjlighet bedriva vissaatt verk-typer av
samhet och kanske också begränsa antalet verksamheter.att Begräns-
ningarna kan gälla både verksamheter inom banken, dvs. inom den ju-
ridiska och verksamheter bedrivs hel-personen, ellersom genom
delägda bolag.

bådeI risk- och genomlysningshänseende finns skillnad mellanen
bedriva verksamhetatt direkt inom banken juridisken ochsom person

hel- eller delägt bolagett med begränsatgenom för bankenansvar som
En verksamhetägare. bedrivs direkt inom banken riskerarsom att orsa-

ka förluster banken inte med säkerhet kan förutsäga den maximalasom
storleken på. Drivs verksamheten i stället i bolag med begränsatett an-

banken på förhand denvet maximala förlustensvar att begränsas till
värdet aktierna eller andelarna. Visserligen kan hävdasav banken iatt
vissa lägen kan eller mindre tvingas skjuta till ytterligareatt kapitalmer
till intressebolag på fallrepet förett rädda sitt rykte dettaatt är än-men
då i någon mening frivilligt beslut. Genomett den maximala förlus-att

för banken giventen vissär verksamhetnär bedrivs i bolag ocksåären
genomlysbarheten banken jämförtstörre med när verksam-av samma
het bedrivs direkt inom banken.

Det nämnda förhållandet förär bedrivaett riskfylldaargument att
verksamheter i bolagsform. Argumentet dock inteär så starkt detatt
finns skäl tvingaöverväga framatt total "bolagisering"attens en av
bankers rörelser. finnsDet nämligen starka skäl talar för bedri-attsom

vissa verksamheter direkt inom banken. främstaDetva dessa skäl,av
behandlas vidare nedan, de samordningsfördelarärsom olika slagav
kan uppkomma mellan olika verksamheter. Vidaresom observatio-ger

ingen ledning i lagstiftningsarbetet eftersom den endastnen siktetar
alternativens relativa påverkan risk och genomlysbarhet. För lag-
stiftningsändamål måste det till någon slags absolut bedömning olikaav
verksamheter och deras påverkan på risk och genomlysbarhet. detI
förra avsnittet riskbegränsning avvisas tanken på riskhänsynom att av
förbjuda vissa verksamhet. Nedantyper behandlas frågan bankerav om
skall förhindras bedriva vissa verksamheteratt direkt inom banken av
genomlysningshänsyn. I avsnitt behandlasnästa frågan vilka begräns-
ningar skall gälla för aktieinnehav. Redan här kan emellertidsom sägas

för verksamhetatt kunna bedrivas direkt inom banken finnssom anses
det inte motiv begränsa möjlighetenatt låta den bedrivasatt genom
bolag.

Det viktigt betonaär normalt ingaatt bättre skickadeatt är bank-än
ledning och bedömaägare utvidgningattens rörelsen tillom en attav

omfatta verksamheter bra, i denär meningen den höjer värdetnya att
på banken, eller inte. Vid bedömningen gäller det faktoreratt avväga
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genomlysbarhet. Det ärochrörelsenriskförändring ikassaflöde,såsom
sigviss ibedrivafrånavståväljer attledningenmöjligt attsåledes att

riskerardengrund attverksamhetriskfri atttämligenochlönsam av
tilllederdetgradsådanigenomlysbarheten attdenförsämra externa

hänvisningmedrestriktionerFrivilligabanken.förvillkorförsämrade
heltintedockkanLagstiftarenmöjliga.fulltgenomlysbarheten ärtill

måste övervägadennarestriktioner utanfrivilliga typsigförlita av
eller derasverksamhetervissaförfinnasbegränsningar börlagligaom

omfattning.
faktorerolika vägas motÄven ställningstagande måstevid detta

högretillledadiversifiering kanökadfaktorsådan ärvarandra. En att
tillallmänhetenkommervilketfinansielladeti systemet,effektivitet

effektivareinnebärarörelse kanbanksDiversifiering res-godo. enav
mellansamordningseffekterkostnadsbesparandeursutnyttjande genom

reducerarverksamhet Ainomproduktionendvs.verksamheter,olika att
diversifi-gradenfaktorEn ärverksamhet B. atti avkostnaderna annan

di-innebärTeoretisktstabilitet.bankernasförbetydelsehakanering
medföradiversifieringökadkanVidarerörelse.stabilareversifiering en

kundser-gradökadochbankenkompetensuppbyggnad inom avenen
vice.

verk-finansiellavissahjälpmedmöjlighetergodafinns attDet av
kanexempelSomverksamheter.i andrariskernahanterasamheter

med hjälpvalutahandeliriskernahantera avmöjligheterna attnämnas
kanverksamheterÄven finansiellavissa varaderivat.olika omtyper av

förbju-olyckligtdärfördet attskulleriskermedförknippade varastora
riskerna.försöka bemästrabättredådem. Det attda är

innebäraskullegenerelltdethävdamöjligt attknappast attDet är
rörelserdiversifieradebedrivatillätsbankernarisktagandestörre om
Mångabankområdet.klassiskadetutanförverksamhetermed

riskablaellerlikakankärnområdetinom merbankverksamheter vara
hävdashellerintekan attDetverksamheter.icke-finansiellamångaän

finnsknappastdeteftersomlidandeblirgenerelltgenomlysbarheten
kreditportföljhante-bankernasverksamheter ängenomlysbaramindre

ring.
verksamhetervissapekasöka utinvändning attansatsenEn mot

gränsdragningen ärdettaoch låtagenomlysa styrasvårasärskilt attsom
förutsätterriskhanteringEffektivföränderlig.genomlysbarheten äratt

verksamhet.iriskernaanalysförochrutinerfungerande ensystem av
genomlys-internförbättradtillocksålederochrutinerSådana system

omöjligtnämligendetverksamhet äröverblickgod överbarhet; utan en
godreglerinföraGenomåtgärder.riskbegränsande att omvidtaatt

Slut-genomlysbarhet.internpåkravettillfredsställsriskkontroll även
förbättradtillhänvisningmedmeningsfulltinte attdetblir ärattsatsen

1998:16013 18-6265SGU
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genomlysbarhet förbjuda vissa verksamheter eftersom de allmänna, och
i vissa fall speciella, kraven riskkontroll sådanagör verksamheteratt

skulle ha kunnat bli aktuella redan underkastadesom är sådan reglering
god genomlysbarhet bliratt följden.
Det finns emellertid antal skäl kanett åberopas för vissa be-som

gränsningar bankernas frihet välja inriktning påatt rörelsen.av
I tidigare lagstiftning har dragit mellan finansiellgräns ochman en

icke-finansiell verksamhet och i princip tillåtit den förstnämnda och
förbjudit den Gränsdragning har också underförståttsenare. ianvänts
tidigare lagstiftningsarbete se SOU 1988:29 216t.ex. detävens om
inte klart framgått varför. Sannolikt spelade någon farlighetsbe-typ av
dömningar se 212 ff. Skiljelinjent.ex. har varit vägledandea.a. s
under lång tid. Vissa har dock gjorts, oftaavsteg med motiveringen att
icke-finansiell verksamhet med sambandnära med den finansiella bör
tillåtas.

Om banks rörelse innehåller många skilda verksamheter kanen det
försvåra för såväl interna intressenterexterna erforderligagöraattsom
bedömningar bankens riskproñl. Det beror på intressenternaav att
inklusive tillsynsmyndigheten, styrelse och ledning måste ha förmåga

bedöma utvecklingen inomatt fler verksamhetsområden/typer bran-av
scher. Det helt enkeltär svårare få överblickatt rörelseöver en som
innehåller mycket antal verksamheterett stort än rörelseöver en som
koncentrerats till några få verksamheter. En tänkbar indelningsgrund
skulle alltså kunna banker förbjöds bedriva alltföratt många verk-vara
samheter. En sådan begränsning skulle upphov till problem vidge
gränsdragningen vad verksamhet.utgör Det dessutomav ärsom en
svårt vad skulleatt lämpligt antal tillåtna verksam-ettange som vara
heter.

När det gäller olika former finansiell verksamhet finner kommit-av
tén övervägande skäl talar föratt sådana verksamheteratt också fort-
sättningsvis bör tillåtas i bankrörelse andra begränsningarutan än att
kraven i rörelsereglerna och tillämplig lagstiftning uppfylls. Ge-annan

detta ställningstagande ökar dock skälen restriktivtnom påatt se en
ytterligare utvidgning icke-finansiella och för banker artfräm-
mande verksamheter.

Utöver vad tidigare anförts genomlysbarhet och överblicksom om
rörelsen finnsöver skäl talar för renodling och koncentrationsom av

företagsverksamhet. Diversifierade bolag blir organisatoriskt och juri-
diskt komplexa med många nivåer och hierarkier. Det komplicerarmer
och försvårar ledning, kontroll och information, i synnerhet mångaom
artfrämmande verksamheter ingår. Särskilt brukar framhållas risken för,
den splittring och ibland brist kompetens sådana strukturersom
medför för styrelse och ledning. Härtill kan läggas växandenumera en
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ochöverblickbarocksåverksamhetenbetydelsen ärinsikt attavom
i företaget.medarbetareför övrigabegriplignågorlunda

samhällsekono-finnsdetkommitténfinnerSammanfattningsvis att
icke-finansiellsigmöjlighetbankers ägnaskäl begränsamiska attatt

utifrånskall konstruerasbegränsningdå hurblirverksamhet. Frågan en
funktionella angreppssätt.kommitténs

verksamheticke-finansiellallförbjudaanledningfinns inteDet att
drivatillåtasbanker bördet klartstårSåledesomfattning. attoavsett

liknandeochfastigheterfastighetsskötselpersonalrestauranger, av egna
intefinns detframställningentidigaredenframgåttverksamhet. Som av

detta. Detområdet ärtillåtnadet utöverutvidgaskälheller emot att
verk-icke-finansielladenförstdetuppfattning närkommitténs äratt

möjlig-försämrakanomfattning densig denbörjar attsamheten närma
analysenförsvårardetgradi sådanrörelsenöverblicka attheten avatt

självklarifrånlångtSlutsatsenin.börrestriktioner ärsättasbanken som
detverksamheticke-finansiellvilkenberoendegradhögoch i typ avav

kan knappastfastigheter sägainnehavdirektsig Ett stortrör avom.
ökatkangrad. Tvärtomhögrei någongenomlysbarheten ettförsämra

storlek förbätt-kreditportföljensbekostnadpåfastigheterinnehav avav
genomlysbarheten.ra

icke-tillåterförslagförväljerKommittén ettstannaatt som
bankeninomdirektomfattningbegränsadiverksamhetfinansiell som

observe-möjlighetlagstiftarenlösningsådan attEnjuridisk gerperson.
föränd-ytterligareeventuellaområdet innanhärdetpåutvecklingenra

iavgränsningarnarörande de tasFrågor närmarevidtas.ringar av-upp
icke-bedriverföretagaktier iinnehavFrågansnitt ll.2.3. somavom

avsnitt.nedanståendebehandlas iverksamhetfinansiell

tillgångarOlika9.5.3 typer av

kanbankverksamheterdebaraintegällerGenomlysbarhetsaspekten en
bankgenomlysaMöjlighetenrörelse.sin attbedriva inomtänkas en
dettahar.banken Itillgångarvilkagradi högberor typeräven av

till-i deutgångspunktmedfrämstfrågadennabehandlasavsnitt
kanochbankerförekommande inomvanligtgångsslag varaär somsom

genomlysa.svåra att
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Krediter

En andel traditionell banksstor tillgångar fordringarutgörs påav en av
grund utlåning. Som tidigare berörts genomlysbarhetenärav generellt

låg för denna tillgångstyp.sett Skillnaderna kan dock mellanstoravara
enskilda krediter. Exempelvis det lättareär värdera kredit tillatt etten
börsnoterat företag lån till småföretagare.än ett Om låntagaren i nå-en

mening värderad på marknad,är aktierna börs eller före-gon en en
tagscertifikat på penningmarknaden, genomlysbarhetenär i allmänhet
relativt god.

internaDen genomlysbarheten hänger med bankens kom-samman
rutiner och för kreditgivningpetens, och hanteringsystem kredit-av

portföljen. Den genomlysningen direktexterna avhängigär den interna.
Tillsynsmyndighetens genomlysning, vid sina inspektioner,t.ex. be-är
roende hur banken hanterar sina ärenden dvs. hur god den internaav -
genomlysbarheten Denär. genomlysningen i övrigt, tillexterna mark-
nadsaktörer beroendeär vilken information till-m.m., görsav som
gänglig för dem. dagslägetl informationenär rörande kreditportföljer-

mycket knapphändig.na

Aktier och andelar

Innehav aktier och andelar har tidigare behandlats med utgångs-av
punkt i kraven på buffertkapital och riskbegränsning se avsnitt 9.3.4,
9.4.4-9.4.6. Genom de där berörda regelkomplexen, dvs. reglerna om
kapitaltäckning, exponeringar och i svenskstora implementeradrätten
artikel får12, de krav kan ställas med utgångspunkt i dessa intres-som

tillgodosedda det gäller innehavnär aktier och andrasen anses av an-
delar Frågan i detta avsnitt genomlysningsaspektenär medförom att
hårdare begränsningar bör införas.

Tidigare avsnitt 9.5.2 har innehav aktier och andelar i hel- ellerav
behandlatsdelägda bolag med utgångspunkt i frågan vilken betydelse

det har given verksamhet bedrivs direkt inom banken ellerom en ge-
bolag. Slutsatsen det både frånär genomlysnings-att och risksyn-nom

punkt normalt bättre verksamhetenär bedrivs i bolagsform di-änom
rekt i banken. fördaDet gäller primärt verksamheterresonemanget där
det finns reell valmöjlighet mellan antingen lägga verksamhetenatt ien
banken juridisk eller i bolag. Det emellertid inteär träffan-som person
de det gäller aktieinnehavnär i bolag marknadsnoterade,ärsom an-
tingen börs eller föremål för liknande handel. finnsHär normalt inte
någon valmöjlighet och det andra frågorär sig gällande.görsom

°5 följandeDet omfattar andelarresonemanget även det inteäven nämns.om
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intedetkommitténmarknadsnoterade aktier attgällerdetNär anser
syftemedreglernanämndade attnågon tvekanråder att gar-nyssom

tillgodosetillfyllest förocksåriskbegränsning attSoliditet och ärantera
etablerade bör-noterade påAktiergenomlysbarhet. ärintresset somav

Visserligentänkas.kantillgångargenomlystatill dehör mest somser
oli-förgenomlysbarheteniskillnadervissaföreliggerdetkan sägas att

de in-i aktien,likviditetenfaktorersådanaberoendeaktier,ka somav
ochaktuella börsendendeltagandeförställsformationskrav som

genomlysningshänsyndockgällerGenerelltfaktorer.liknande att
solidi-följerdemrestriktionermedför några utöverknappast avsom

räcker detmeningkommitténsEnligtriskbegränsningshänsyn.ochtets-
ochkapitaltäckningregelverken storakonstateradärmed med attatt om

innehavenbegränsningarsådanaartikel 12iexponeringar samt avger
tillgodosedd.fårgenomlysbarhetsaspektenävenatt anses

kommittén,harmarknadsnoteradeaktier intedet gäller ärNär som
vissbättregenerelltgenomlysbarheten ärfunnit settatt omnämnts,som

aktierinneharbankenvilket änibolagbedrivs iverksamhet ett om
påberorbanken. Dettainomdirekt attbedrivsverksamhet ensamma

vid sådanaundanröjdkanhuvudsakiosäkerhet sägastillorsak vara
redanSåsomför banken.belastningenmaximaladennämligeninnehav,

till-bankenverksamhetinnebär dettaavsnitt 9.5.2iframhållits att som
sigförhindrasintebör denbankeninom attdirektbedrivalåts engagera

förbättradedengrundbolag. Pådelägdahel- elleri genom-avgenom
sigden fårhandstilldetligger närmare attlysningen tvärtom engagera

icke-föreslårKommitténbolag.sådana attutsträckning ii större
omfattningbegränsadifår förekommaendastverksamhetfinansiell

upprätthållasskalldennaalltsåFrågan gränsbanken. ärdirekt inom om
uttrycktAnnorlundaandelar. ärochaktierinnehavgällervadäven av

sigbankförtillåtetskalldet attfråganställdaden engageraenvaraom
in-omfattning""begränsadverksamheticke-finansiell utöveri genom

finansiellbedriverföretagiInnehavandelar.ochaktiernehav somav
sådanbedrivatillåtsbankeneftersomproblemingetverksamhet utgör

banken.inomdirektomfattningobegränsadverksamhet i
intres-beaktaförkommitténföreslårinledningsvis attSom nämnts

denaktieinnehavregelverk förriskkontrollochSoliditet ett somavsena
kapitaltäckning,reglernaperspektiv t.ex.tillfyllest dessa omuranser

imple-svenskiföljer rättoch deexponeringar gränser enstora avsom
huvudregeln ärförenklat kan attsägasartikel 12. Ytterst attmenterad

samlade innehavenoch detill 15innehav begränsas procentenskiltett
inneha-blir dåkapitalbas.°° Kärnfråganbankenstill 60 omprocent av

°° 5.4.6.avsnitt 5.4.4Se närmare -
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icke marknadsnoterade aktier bör begränsas hårdareven av av genom-
lysningshänsyn. Det inte lika givetär vid denna aktieinnehav,typ av

det det gällerär när marknadsnoterade innehav,som de föreslagnaatt
tillfyllestgränserna frånär genomlysningssynpunkt.även innebärDet

emellertid betydande vinst både lagtekniskt och inte minsten resurs-
mässigt för dem skall tillämpa bestämmelserna enhetligasom reglerom
gäller vilken aktieinnehavoavsett dettyp fråganär En sådanav om.
lösning skulle konkret innebära bank maximaltt.ex. kan haatt en mot-
svarande 60 kapitalbasen placerad i icke-finansiellaprocent dotter-av
företag. En sådan placeringspolitik medför dock det inte finnsatt ut-

för några aktieinnehav i vad kan kallas placeringssyfte.rymme Isom
vilken utsträckning innehav denna storlek kan sägas på-nämnvärtav
verka genomlysbarheten banken beror både vilken rörelseav som
bedrivs i bolagen och vilken rörelse bedrivs direkt i banken. Detsom
går enligt kommitténs mening inte generellt hävda innehavatt att av
icke marknadsnoterade aktier i denna utsträckning försämrar genom-
lysbarheten sådant det motiverarett sätt speciella begränsningar.att
Skulle i enskilt fall uppkommaett situation äventyraren som genom-
lysbarheten finns, liksom generellt möjlighet komma situ-attannars,
ationen med den föreslagna allmänna bestämmelsen genomlysbar-om
het.

Sammanfattningsvis det frånär genomlysbarhetssynpunktäven till-
fyllest med de begränsningsregler motiveras med soliditets- ochsom
riskbegränsningshänsyn. innebärDetta det i första hand reglernaatt är

exponeringar gäller för ickestora kvalificerade innehavom och de
följergränser svensk implementering artikel i12som andraav en av

banksamordningsdirektivet gäller för kvalificerade innehav aktier iav
företag inte räknas finansiella, avsnittnärmare 9.4.5som som se som

avgörande förär hur aktieinnehav bank får ha.stora De procentsat-en
dessa bestämmelser denutgör förser inne-som yttersta gränsenanger

havens storlek, innebär inte någon absolut för banker harätt såmen att
innehav. Andra reglerstora soliditet, riskbegränsningt.ex. och ävenom

genomlysbarhet kan medföra hårdare begränsningar i vissa fall. Det bör
vidare påpekas reglerna exponeringaratt endast tillåterstora deom
nämnda aktieinnehaven banken inte har några andra exponeringarom

företaget i fråga. Sammamot regler gäller för alla innehav,typer av
såväl i marknadsnoterade bolag icke marknadsnoterade.som

En skillnad i bedömningen mellan innehav aktier och kreditford-av
föranledsringar kapitaltäckningsreglerna beträffandeatt deav senare

utveckladeär sämre se vidare avsnitt 9.3.4. Detta beror i sin för-tur
modligen på det i grunden svårareatt är genomlysa krediter ochatt att

följd det det svårareär få tilläratt stånd marknadsvärde-en attav en
ring dem. Sammantaget kan både riskbegränsningshänsynsägasav att
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kreditfordringarinnehavförtalargenomlysbarhetsaspekter attoch av
Vidareaktier. över-innehavlagstiftarenannorlunda änbehandlas avav

1.5.2.avsnitt lifråga kommeri dennaväganden

egendomAnnan

innehatänkasbankerkanegendombehandlade typerFörutom avovan
aktierförPrecistillgångar.olikaoändlig radi det somnärmaste aven

gradi högegendomsådangenomlysbarhetenhängerutlåningoch av
pris-ochifrågatillgången omsättsutsträckningi vilkenmedsamman

därtillgångsslagmarknad.°7 Optioner är ettfungerandevälsätts en
sådanaberoende påmycketvarierakangenomlysbarheten extremt

fungerandeväloptioner omsättsstandardiseradefaktorer; ensom
optionmedantillgångarlättvärderadebetraktasmarknad får ensom

in-Externavärdera.svårvillkorspeciellaoch är attindividuellamed
ocksågivetvistillgångvärdet ärbedömamöjlighet att enavtressenters

till-banken görtillgångeninformationvilkenberoende somomav
för dem.gänglig

förhindrasbörbankerfrågangällerdetnärPå sätt omsomsamma
genomlysasvåradeför attverksamheter av-vissa attbedriva ansesatt

inne-förbudgenomlysbarheten attlåta styratankenkommitténvisar att
vissainnehaförbud typeregendom. Ett att egen-avvissaha typer av

förbättraförinstrumenttrubbigt attoundvikligen genom-blir ettdom
bankernatillsökabättre attvägbanken. Det attärlysbarheten seenav

ända-tillgångsslagolikamed ettförenaderiskerde ärhanterar som
målsenligt sätt.

aktierinnehavYtterligare9.5.4 avom

medaktieinnehavbankers ut-behandlasavsnittenföregåendedel
föraktuellafunnitkommitténskyddsintresseni degångspunkt som

aktieinnehavvilkarörandeövervägandenfrågaDetbankerna. är om
genomlys-ochriskkontrollsoliditet,bankernastillåtaskan attutansom

kommitténalltsåbetraktasAktieinnehaven urförträds avbarhet när.
banksystemet.istabilitetenförtillkanvadperspektivet menvarasom

finneranalysvid denna attkommitténförenklat kanStarkt sägas att
svåra-ellerriskabelverksamhet ärinteaktierinnehav är mersomenav

finnsintedetslutsatsenoch är attandramånga attgenomlysa änattre

igenomlysbarhetenmedsammanhängerfunktionsförmågam marknadsEn
köpareochsäljareinformationsasymmetri mellanifråga. Entillgången stor

skall kom-avslutförsäljkursochköp- attmellanspreadalltförmedför storen
stånd.tillma
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anledning begränsa bankernas aktieinnehav hårdareatt vadän som
följer andra banksamordningsdirektivet. Kommittén föreslår därförav

de för aktieinnehavgränser relateradeatt till banksär kapital-som en
styrka ändras till de i direktivet.gränser som anges

I gällande finns också, tidigare,rätt regelnämnts relate-som en som
tillåtna aktieinnehav till röststyrkan i målbolaget, den s.k. fempro-rar

centsregeln innebär banker, huvudregel, inte får innehaattsom som
aktier fem röstetaletän förmotsvarar samtliga ak-procentsom mer av
tier i visst bolag" Eftersom bestämmelsen inteett anknyter till ban-
kens kapitalstyrka till röstetalet i målbolaget kan den inteutan direkt
motiveras med soliditetsskäl. Bestämmelsen tillkom år 1991 i samband
med möjligheten för banker förvärva aktieratt i placeringssyfteatt ut-
ökades det s.k. fria infördes. Dessförinnanatt hadeutrymmetgenom
banker endast fått förvärva aktier i organisationssyfte. För organisa-
tionsaktier gällde och gäller inte femprocentsregeln. förarbetenaI till
ändringarna grundläggande princip tidigare varitangavs som en som
vägledande for banklagstiftningen kreditgivning och ägande skallatt
hållas isär. Principen sades ha motiverats med banker inte skall deltaatt
i spekulation och risktagande, banker skall sig kreditgivningägnaatt
och oberoende i denna roll banker maktkoncentra-samt attvara av
tionsskäl inte bör ha betydande ägarintressen i näringslivet.

femprocentsregelEn finns inte bara i bankrörelselagen. En sådan
bestämmelse förekommer också i forsäkringsrörelselagen, lagen om
understödsföreningar, lagen värdepappersfonder i reglementetsamtom
för allmänna pensionsfonden. På försäkringssidan har bestämmelsen
behandlats tid. Försäkringsutrediringen har föreslagitsenare att
femprocentsregeln skall bort."° Motivet den stredtas att mot ettvar
förslag till EG direktiv försäkringsbolags placeringar. Docentom-
Lars Nyberg har med anledning EG direktiven fickattav en annan-
utformning vad försäkringsutredningen utgickän ifrån fråganöversett
igen. I promemoria degås olika skäl anförts för bestäinmel-en som

igenom utförligt. Motivet Soliditeten benämnsvärna trygghets-attsen
motivet. Segregationsmotivet betecknar intresset hålla verk-att annan
samhet försäkringsrörelse borta frånän ledning och styrelse i syfte att
inte riskera deras integritet och självständighet. Motivet det äratt
olämpligt försäkringsbolag skaffar sig inflytandeatt i det all-ett stort

näringslivet betecknasmänna det näringspolitiska motivet. Isom pro-
memorian befmns inget dessa motiv ha sådan bärkraft bestäm-attav

°3 2 kap. 15 § 3 BRL.sta
°° Prop. 1990/91:154 56.s
"° Försäkringsrörelse i förändring SOU 1991:89 l68ff.s
l Placeringsregler för försäkringsbolag, Ds 1993:57.
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trygghetsmotivetgällerdet sägsbibehållas. attskall Närmelsen
syftet. Segrega-för nåutformadolämpligtfemprocentsregeln attär

uttryckdet "framståruttalandetmedavfärdastionsmotivet ettatt som
underkän-möjligenförsäkringföråldratför för ettsamtsynsättett

befattningshavareledanderekryteraförmågabranschensnande attav
motivetnäringspolitiskadetintegritet"."3 det gällerpersonlig Närmed

samhälls-förvisso kanmaktkoncentrationförallt ettsägs storatt vara
inte börproblemgenerelltdettaproblem,ekonomiskt är ettatt sommen

företag. Vidareandrahårdareförsäkringsbolag sägs attdrabba än om
borde be-inflytande såförsäkringsbolagensbegränsamotivet är att

Slutligenägarkapital.viafinansieringgällaenbartgränsningen inte
femprocentsregelnbegränsningdenländer saknarflestadesägs att som

konkur-Sverige kanden ibibehållande utgöraochinnebär att ett enav
propositionhar iRegeringenbolag.svenskaförrensnackdel

bortinte börfemprocentsregelnanfört attl994/95:l84 tas utanatt
verksamhetvilkenpreciserarreglermedsamtidigt närmareersättas som

striderfemprocentsregelnbedriva. Fråganfårförsäkringsbolagett om
rättsprövning iföremål förförsäkringsområdetdirektiv ärEG-mot

frågan.EG-domstolen ifrånyttrandebegärtRegeringsrätten som
kom-aktieinnehav,förföreslagnakommittén gränsernaDe somav

i korthetinnebärbanksamordningsdirektivet,i andraartikel 12frånmer
tillfår uppgåföretag inteinnehav enskiltikvalificerat ett merettatt

sammanlagdakapitalbas.bankens Demotsvarande 15 procentän av
kapi-till 60inte uppgåfårinnehaven änkvalificerade procent avmer

medföra hår-falli vissaexponeringar kanReglernatalbasen. storaom
fö-begränsningarnaangivnaavsnitt 9.4.6. Debegränsningar sedare

finansi-kreditinstitut ellerföretagiinnehavgälla för ärintereslås som
medsambanddirektharverksamhetföretaginstitut ellerella vars
ellerbankverksamhetknutna tilltjänsterbankverksamhet eller avser

Femprocentsregelnavsnitt 1.2.5.lförsäkringsföretag se närmare pas-
till-Generelltregleringen.föreslagnakommitténdendåligt med avsar

intressebolagochdotterbolagfemprocentsregelnlämpad omöjliggör
ief-problemdettainteuppstårgällandeEnligtägarandel.med rättstor

placeringsak-organisationsaktier ochuppdelade iinnehaven ärtersom
vilketfemprocentsbegränsningen, ärunderkastadeintetier. förraDe är

organisera sinskall kunnabankförundantagnödvändigt attett en
förslagkommitténsföljdintressebolag. Enochi dotter-verksamhet av

"Z 157.aa s
före-ägande iindirekteller"3 förstås direkt ettinnehavkvalificeradeMed ett

kapitalet ellerellertio samt-innehavetdär procentrepresenterar avavmertag,
fö-ledningeninflytandeväsentligtmöjliggör överellerliga ett avröster som

avsnitt 9.4.5vidareretaget, se
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uppdelningenär mellan organisationsaktieratt och placeringsaktier för-
svinner. behållaAtt femprocentsregeln oinskränkt skulle därmed inne-
bära banker inte skulle tillåtas iatt bolagsform bedriva delaratt sinav
verksamhet. hellerInte går det strikt upprätthålla femprocentsgräns-att

i bolag banken väljer under skede till delatt finansieraen ettsom stor
med ägarkapitalf Endast i vissa situationer skulle fempro-extrema
centsregeln inte begränsningutgöra möjligheten till innehav ien av
enlighet med de regler kommittén föreslår, dvs. innehavsom motsvar-
ande 15 bankens kapitalbas. Det skulleprocent i fallså sigröraav om
fall där banken mycket liten i förhållandeär till målbolaget. dessaI fall
skulle det å andra sidan med sannolikhet inte sigstor kvali-röra ettom
ñcerat innehav, vilket i sin betydertur motsvarandegränsen 15att pro-

kapitalbasen inte gäller. skullecent Det i stället förav gränsen sto-vara
exponeringar 25 kapitalbasenprocent förra gränsensatteav som- -

storleken på det enskilda inte femprocentsregelnengagemanget görom
det.

Som framgår femprocentsregeln inte i den kom-ovan passar av
mittén i övrigt föreslagna systematiken för aktieinnehav. vissaI avse-
enden det till och medär omöjligt ha den kvar i sin nuvarandeatt ut-
formning kommitténs förslag skall gå genomföra påattom ett men-
ingsfullt Eftersom de skyddsintressensätt. kommitténs arbete byg-som

på inte motiverar femprocentsregeln bibehållsatt i lagstiftningenger
föreslår kommitten därför den avskaffas.att

9.5.5 Komplicerade strukturer

En närliggande fråga det med hänsynär till intressenter,externaom
inklusive motiverat medär förbudstaten, komplicerade ochett mot
därigenom svåröverskådliga strukturer. Eller annorlunda uttryckt; skall
vissa organiserasätt rörelsen, vilka kanatt optimala bankensvara ur
synvinkel, förbjudas det skälet olika intressenter inte klararattav att
genomlysa dem finnsDet del talar för banks risktagandeatten som en
kan döljas bakom komplexa företagsstrukter, den omtalade härvant.ex.
i Bank for Credit and Commerce International BCCI. Stabiliteten i
bankernas verksamhet kan så betydelsefullsägas för det finansi-vara
ella relativt långtgående inskränkningarsystemet att kan motiveras med

intresse begränsa risktagandetstatens i bankerna.attav
Principiellt kan frågan gälla både organisationen inom bank denen

juridiska ochpersonen organisationen rörelsen i olika bolag olikaav

"4 Enligt gällande kan Finansinspektionenrätt tillstånd till sådan finansie-ge
ring i vissa fall.
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fråganErfarenhetsmässigt det den ärjuridiska personer. är somsenare
betydelse.praktiskav

med vissaledde, tillsammansBCCl-kraschennämndaDen ovan
s.k.EG-direktiv dettillfinansmarknaderna,händelserandra ett

avseendenangivnai vissasyfte stär-BCCI-direktivet med närmareatt
hindragällerdetbefogenhetertillsynsmyndigheternaska när att

underlättatillsyn.under Ettståroegentligheter i företag sätt attsom
struktu-svåröverskådligaförhindratillsynsmyndighetemas arbete är att

förhindrasskall sådanapunkten 2artikeldirektivet 2Enligt ge-rer.
förbin-finnsfall det "närabeviljas i deinteauktorisationatt somnom

för-juridiskafysiska ochandrabank ochmellandelser" peroner omen
effektiv tillsyn.frånmyndigheternahindrar utövabindelserna att en

administr-förordningar ellerlagar,skall ocksåAuktorisation vägras om
myndigheternaland hindrari tredje utövabestämmelserativa attett en

företagfinansielltbeviljatsharAuktorisationtillsyn.effektiv ettsom
effektiv tillsynåterkallaskunnadirektivet ocksåenligtskall om en

hindras.
be-juli 1996finns sedan den 1BCCI-direktivetanledningMed av

i svår-från ingåhindra bankerskallsvenskistämmelser atträtt ensom
förbindel-ha "närabank kommerOmföretagsgrupp.överskådlig atten

beviljasoktrojfårfysisk personjuridisk ellermed någonser" annan
för-bankaktiebolag endaststadfástas förbolagsordningenoch ett om

banken kap. 3 § 5tillsyn 2effektivhindrar st.intebindelserna aven
tillstånd till förvärvvidgällerförutsättningar ettBAL. ävenDessa av

§ BRL.banken kap. 1 landelar i 7aktier ellerkvalificerat innehav av
och någonbankföreligger mellanförbindelserOm nära annanensom

föreläggaFinansinspektionenfårbanken,tillsyneffektivhindrar aven
förbindelsernamedföreller andelar är näraaktierinnehavare attsomav

inte längreandelarna såaktierna eller ärdelså attavyttra storatt av
företrädafårintebeslutafårFinansinspektionen ägarenfallet. attäven

andelarna vidaktierna eller stämma.
före-ochbankföretagomständigheter annatvilkaUnder ettettsom

preciseras iförbindelser"haskall "närafysiskellertag ansesen person
bankrörelselagen.kap. §l 3

juni 1995direktiv den 29"5 unionens rådsEuropeiskaochEuropaparlamentets
kreditin-och 89/646/EEG77/780/EEGdirektivändring95/26/EG omavom

försäkringardirektaandra92/49/EEG änoch73/239/EEGstitut, direktiv om
livförsäk-direkta92/96/EEGoch79/267/EEGdirektivlivförsäkringar, om

ochvärdepappersområdetinomtjänsterdirektiv 93/22/EEGringar, om
överlåtbara värdepapperinvesteringar ikollektivaföretag för85/611/EEG om

fondföretag.
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Kommittén inte skäl föreslå ytterligare speciella bestäinmel-attser
för detta område.ser

9.5.6 Information riskerom

Till följd bankernas rörelser på tid blivit komplexaatt såav senare mer
har kraven på for hantera de därmed förknippade riskernasystem att
Ökat. Det tveksamt bankernas informationär vilka riskhante-om om
ringssystein de använder och vilken risknivå de valt tillräcklig förär att
omgivningen skall kunna korrekt bedömninggöra bank. Deten av en
kan alltså finnas betydande skillnader mellan bankens kunskap sinom
riskexponering och omgivningens medvetenhet densamma. Ett så-om
dant förhållande minskar förutsättningarna för marknadsmässig pris-en
sättning olika bankers finansiering. Ett ytterligare problem härvidlagav

den information bankerna offentliggörär att sällan jämförbarärsom
mellan olika banker.

kanDet alltså ifrågasättas gällande redovisningsregler till-om ger
räckligt god genomlysbarhet det gäller bankers aktuella riskexpone-när
ring och förmåga sikt och kontrollera allt komplexamätaatt mer
risker. ökaFör genomlysbarheten det emellertid inte baraatt är redo-
visningsregler kan användas andra mekanismer kanäven bliutansom
aktuella. Det tveksamt enskilda banker frivilligtär kommer göraattom
den här information tillgänglig med mindre det skapastypen någonav
form standard eller rutin. Utvecklingen dock det skapas för-gör attav
utsättningar för någon lösning. Metoderna för risk-typ av gemensam
hantering hos de finansiella instituten, både internationellt och tillstora
viss del i Sverige, blir alltmer lika kapiteläven se 4. En sådan utveck-
ling, med allt sofistikerade riskberäkningsmodeller användsmer som av
allt fler institut, kan komma möjliggöra redovisning jämförbaraatt av
kvantitativa mått institutens riskexponering. börDet inom inteen
alltför avlägsen framtid möjligt hänvisa till någon formattvara av
"bästa praxis" för riskmätning och riskhantering kan tjänasom som
standard för bankernas informationsgivning. Därmed skulle genomlys-
barheten både enskilda banker och hela branschen öka.av

Initiativet till sådan lösning kan komma från lagstiftaren ävenen om
det i så fall knappast kan bli i form något allmänt hållenänannatav en
regel med bemyndigande för tillsynsmyndigheten utforma närmareatt
föreskrifter. tveksamtDet tillsynsmyndighetenär stöd lag-utanom av
stiftaren bör initiativ till sådana här åtgärder. slutligenDet fulltta är
möjligt bankerna själva eller deras branschorganisationer initia-att tar
tivet. det fallFör bankerna bedömer sådan här utvecklingatt en gynnar
dem, bättre finansieringsvillkor, det till och med troligtt.ex. ärgenom
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dockbörområdet. Detstandard påforminföra någonde försökeratt av
offentliggörabankerenskildafördrivkrafter attfinnsdetnämnas att

påver-positivt kandetmåni denriskhanteringsininformation ommer
anledningintefinnerKommitténsig.fmanseramöjlighetka deras att

nuläget.iändringarföreslå någraatt

Slutsatser9.5.7

genomlysbarhetdiskussionernasammanfattande slutsatsenDen omav
fungerandevälförbetydelseharregleringen ettförmåldetta storär att

tillförslagomfattandetill någralederintedetbanksystem att mermen
sågenomlysbarhetpådels attberorkommittén. Det attfrånregleringar

föreslås,ellerfinnsredanregelkomplexdelföljdenblirsäga somenav
ban-huravseenden begränsarvissaireglerfinnsredandetdels att som

rörelse.sinorganiserafårker
möjligskallrörelsebankskravetgrundläggande att varaDet en

rörelseregel.allmänuttryck itillkommadocköverblicka bör enatt

förtroendeAllmänhetens9.6

banksystemetsförbetydelseavgörandedettidigare ärSom nämnts av
gällerupprätthålls. Detdetförförtroendetallmännadetfunktion att

ochriskhanteringSoliditet,bankernasrörandeförhållanden ge-såväl
delagreglering påBehovetavseenden.andrainomlysbarhet avsom

detavsnitten. Iföregåendei debehandlatsharområdenaförstnämnda
för-allmännadetrörandebehandlas frågorskallavsnittethär närmare

bankerna.troendet för
för banksystemetförtroendekunder harbankernasviktigtDet är att

tidigarebank har,enskildeffektivt. Enfungeraskallför detta somatt
förochkundersinaförtroende hosbyggamotiv ettkonstaterats, att upp

effektivtochkunnigtkorrekt,kunder. Ettpotentiellahosdelenden
innebärkonkurrensmedel. Det attt.ex.verksamtuppträdande enär ett

skada desskanbedömerdenaffärlönsaminförstårbank somensom
förtroendetriskenaffärdenna attvinsten motförtroende måste väga av

bankenskildmedräknaalltidinte attdetgår attrubbas. Däremot en
bank-förförtroendetpåverkabeteende kandesstillhänsynskall attta

kandetEftersomsig.spridermisstrondvs.imarknaden varaattstort,
riskdetfinnsbanker,allaöverblickha överallmänhetenförsvårt att

andratillsigspridersig illauppförbankmisstroför motatt somen
förtroendekristillupphovfall kunnaskulle ibanker. Detta värsta enge

beskrivnadetfunktionssätt. Det ärbetalningssystemetsförsämradesom
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förhållandet, bankmarknadensatt samlade förtroendekapital är större än
vad varje enskild bank i det enskilda fallet har anledning hänsynatt ta
till, bankmarknadengör speciell. Eftersomsom enskild bank i sigen
kan viktigutgöra del den finansiella infrastrukturen,en av i vissasom
avseenden kollektivutgör nyttighet, kan det finnas skillnaderen mellan
den samhällsekonomiska bedömningen värdet vårda bankensattav
förtroendekapital och den företagsekonomiska bedömningen.

En enskild banks motiv vårda sitt förtroendekapitalatt beror vär-
det bankens förtroendekapital, dvs hur mycketav banken har förloraatt
på mista kundernasatt förtroende. Skillnaden mellan det samhällseko-
nomiska intresset och banks företagsekonomiska intresseen ocksåär
beroende risken i rörelsen. Ju mindre sannolikhetav för bankatt en
kommer på obestånd desto anledningstörre har den vårda sitt för-att
troendekapital. De kommittén föreslagna reglerna syftarav till attsom

bankernas soliditettrygga såledesär ägnade minska skillnadenatt mel-
lan samhällets intresse förtroendet för bankmarknadenatt inteav rub-
bas och enskild banks intresse upprätthållaen förtroendetatt förav
banken.

Som berörts tidigare kan förtroendet för bank vika till följd ien av
vilka missförhållandenstort sett helst. För rimliga rättssäker-attsom

hetskrav skall tillgodoses behöver därför eventuell regel, åläg-en som
banker på något tillatt förtroendetsättger vadutöver före-se ärsom

tagsekonomiskt motiverat, preciseras till omfång och nivå. Att genom
lagregel generellt ålägga bankerna tillen förtroendetatt att upprätt-se

hålls sig det gäller den enskilda banken ellervare bankmarknaden- -torde föra för långt. På det område träffas de allmänt hållna be-som av
stämmelserna soliditet, riskhantering och genomlysbarhetom finns inte
behov ytterligare allmänt hållen regel förtroendeav eller liknan-en om
de. Vad kan berättigat åläggaär bankernasom att hållavara vissatt en
minimistandard på sin verksamhet i syfte hålla förtroendetatt för
bankmarknaden Det dockär nödvändigt relativt ingåendeuppe. att pre-
cisera i vilka avseenden det ställs krav verksamheten. Densom när-

utformningen bestämmelse behandlasmare i avsnitt l 1.2.av en
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förtroendetbanlcrörelselagenmed är attSyftetKommitténs förslag:
direkttillkommabörupprätthållas. Dettaskallbankmarlmadenför

lagtexten.uttryck i

bankernasärregleringförmotivenharkapitlenföregåendedeI aven
mednödvändigtdetdärvidlag ärutgångspunkt är attEngåtts igenom.

funge-hotetallvarligaste ettmotDetbetalningssystem.fungerandeett
Riskenrubbas.banksystemetistabilitetenbetalningssystemrande är att

gradhögihängerrubbasbanksystemetstabiliteten i sammanför att
verksamhetöverblicka dessochbankvärdera attsvårighetenmed att en

betal-uppstår ibankermellankopplingarekonomiskade somsamt
risktillupphovbankgenomlysaSvårigheten attningssystemet. geren

kom-Till dettabanker.andratillsigspriderbankproblem iför att en
kund-gradför vissskälsamhällsekonomiskafinnsdet avenattmer

skydd.
börinstitutvilkadefinieratkapitel 6iefterKommittén har, somatt

gått igenomkapitletförradetibankrörelsereglering,omfattas av en
systemriskerhurbl.a.diskuterasreglering. Därförutgångspunktema en

insätt-minskasdel kantill vissförhållandenekonomiska avföljdtill av
resort".of last"lenderfunktionRiksbankensochningsgarantin som

emellertidgäller även staten,tillståndbanksbedömaSvårigheten att en
likviditetsstödfåbörbankerskiljaha svårtkandärmed att somsom

avvecklas.börställningdåliggrundenigrundpådemfrån enavsom
systemrisker-eliminerainteminska attdet gårSlutsatsen attär att men

tilldärför attbetalningssystem ärstabiltskapa seEnda ettsättet attna.
motståndskraftiga motvilldetsolida, sägabankernaenskildade äratt

frågangrunden attidet ärstörningar.Trots att omolika former av
medregleringsåtgärdemamåstefunktion,skydda betalningssystemets

bankerna.enskildadeinriktasnödvändighet mot
ekonomiskaförriskernaminskafördelsviktigtSolida banker attär

ellerförförtroendetförriskenminskaför attdelsdominoeffekter, enatt
ekonomiskaibank råkatgrundpåvikerflera banker att annanenav

tillvarataförtillräckligtemellertid inte attbankerSolidasvårigheter. är
ytterligareEnbanksystemet.isamhällsekonomiska intressethela det
andravikerbanksystemetförförtroendetförrisken or-aspekt avattär

banksriskeraravseendedettaOckså iekonomiska. ensaker än rent
harsjälvmantdenvadeffekterbetydande utöverfå an-handlande att
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Ävenledning beakta. för fullgöra uppgiften vad tidigareatt iatt av som
avsnitt kallats säkert alternativ det viktigt banksystemetett är att upp-
rätthåller förtroende. Medborgarnas förtroende betydelseett gott är av
för väl fungerande kombination placeringsaltemativ och betal-en av
ningsförrnedling. kanDet tänkas situationer där misstro banksys-mot

det fungerar mindre väl eftersomtemet gör allmänheten drar sig föratt
utnyttja banktjänster. dennaUr aspekt detatt oundvikligen så vadär att

kan kallas konsumentskyddssynpunktervissa gällande.siggörsom
Kommittén har behandlat 9.6 och återkommer till behovet regler iav
syfte upprätthålla förtroendet för bankerna och banksystemet i andraatt
avseenden de ekonomiska l 1.1.3än rent

.
Det övergripande målet för lagstiftaren kan således sägas attvara

upprätthålla förtroendet för bankmarknaden. finnsDet flera medel för
nå detta mål. främstaDet medlet vars grundläggande drag diskuter-att

ades i föregående kapitel lagstiftade rörelseregler, dvs. bestämm-är
elser hur bankrörelse skall bedrivas. innefattasHär såväl regler iom
bankörelselagen, begränsningar vilken rörelse bank fårt.ex om av en
bedriva och vilka tillgångar den får inneha, bestämmelser i andrasom
lagar reglerar banks rörelse, kapitaltäckningslagen. Närma-t.ex.som en

överväganden utformningen denna lagstiftning kommer i följ-re om av
ande kapitel. medelEtt tillsyn bankerna. Det inte möj-är överannat är
ligt hålla kontroll lagstiftningen följs därmedochatt över att upprätt-
hålla förtroendet för det finnsinte tillsyn. Väl avvägdasystemet om
sanktionsmöj ligheter härvid viktigt redskap.är ett

Tillsynsfrågan har också samband med Riksbankens funktion som
"lender of last dessresort" och lagstadgade för betalningsväsen-ansvar
det. Som diskuteras tidigare kan inte funktionen "lender of lastsom

l8§resort" 2 Riksbankslagen fullgöras till rimliga kostnaderst utan
tillsyn bankerna. Därmed inte denna tillsyn nödvändigtvisöver sagt att
behöver ligga hos Riksbanken. kan tillräckligtDet med infor-ettvara
mationsutbyte mellan Riksbanken och tillsynsmyndigheten. Riksban-
kens roll det gäller betalningsväsendet följer 9 kap. 12 §när av rege-
ringsfonnen. stadgasDär Riksbanken skall främja säkert och ef-att ett
fektivt betalningsväsende. Det inte helt klart vad detta innebär iär
praktiken. Så mycket står dock klart det inte ingår Riksbankensiatt
uppgifter tillsyn enskilda institut. Uppgiften liggerutövaatt över mer

övervaka och bistå hela betalningssystemet. uppgiften ingår funk-att I
tioner vital betydelse för förtroendet för bankmarknaden,ärsom av

administrativt för den dagliga clearingent.ex. ochatt centrumvara av-
vecklingen betalningar mellan finansiella institutioner. utveck-Enav
ling innebär systemrisker får vikt leder till Riks-att större attsom

"6 Se Riksbankens Finansmarknadsrapport sid. 5 ff.t.ex. nr.
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hamåsteområde,dettauppgifter påsinafullgöraför kunnabanken, att
återkom-Kommitténbanker.enskildainformationdetaljerad ommer

ochRiksbankenmellanansvarsfördelningenfrågornatill ommer
banker".tillsynoch"Auktorisationkapitel 12Finansinspektionen i av

verktyguppsättningkomplexrelativtdet somframgåttSom är en
banksystemet upprätt-förförtroendetmåletuppnåföranvänds attatt

innehål-bankrörelselagen,verktygen ärde viktigaste somhålls. Ett av
Kommittén attbestämmelserna.behandladede ansermångaler ovanav

målsättningsparagraf in-uttryck itillkommaskalllagenmedmålet en
lagen.ledningsvis i
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bankerförRörelseregler11

bestämmelserInledande11.1

genomlysbarhetochSoliditetl.1.ll

för-bankensbedrivas såskallBankrörelse attförslag:Kommitténs
inteförpliktelser äventyras.sinafullgöramåga att

sådantpåorganiserasochbedrivas ettvidareskallBankrörelse
överblickas.kanställningbankenssätt att

Soliditet

dvs.slag,olikastörningarmotståndskraftiga mot so-Banker är avsom
Soliditetsmåletbanker.regleringenförhuvudmålbanker,lida är ett av

ochutformasskalllagstiftningenför hurkonsekvenservittgåendehar
säker-syfteiregleruttryckliga attflertaltillupphov ettkan sägas ge

båderegleringarmedförMåletbanker.enskildahos avsoliditetenställa
motståndskraften motochriskbegränsningförlusterförrisken av

buffertkapital.förlustereventuella
samtidigt kan sä-delmåltill olikautvecklaskanSoliditetsmålet som

buffert-visstnämligenregleringen,förmedelgrundläggandevaragas
delmå-förstnämndagenomlysbarhet. Deriskbegränsningkapital, samt
helhetsinikandem,följerlagstiftningdärmed denochlen, avsom

syftehar attde ytterstaeftersomsoliditetsmåletunder sominordnas
former stör-olikamotståndskraftiga motbankerna avsäkerställa äratt

ökabådesyftetillbuffertkapital har attminstavisstReglerningar. om
minskaochmotgångarför attråkarbankmotståndskraften utenom

drab-bankensituationsådani attsigförsätterbankförrisken enatt en
avvägdskallkapitalinsatsägarnas varaförluster genom attbas storaav

ris-minskasyftetillocksåhar attreglerRiskbegränsanderisken.mot
begränsasituation även attsådanibanken kommerförken menatt en

riskanalyspåkravexempelvisstörning re-vidförlusterna genomen
storlek.enskildabegränsningarregler engagemangsspektive avom

månvissi utövergårgenomlysbaraskallbankernaDelmâlet att vara
ökatillendastintesyftar attgenomlysbarhetpåsoliditetsmålet. Kravet

riskbegränsandevidtakunnaförstörningar attmotståndskraften mot
ställningrörelsensöverblickakunnanödvändigtdet attåtgärder är
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också minskautan risken föratt störningar ökad kunskapextern om
bankens ställning minskar risken för plötsliga uttagsanstormningar.
Om ambitionsnivån för regleringen i bankrörelselagen skall böranges
alltså både soliditets- och genomlysbarhetsmålet nämnas.

De angivna delmålen kan, förutom till ledningatt vid lagstift-vara
ningens utformning, innebäraäven sägas krav på hur enskilda bank-ett

skall bedriva sin rörelse. Visserligener rad detaljeradeanger en mer
bestämmelser kravnärmare bankernas verksamhet, det finnsmen
ändå skäl i någon formatt rambestämmelser de grundläggandeav ange
kraven på dem bedriver bankrörelse.som

Soliditetskravet överordnadär betydelse och sammanfaller i vissaav
delar med kravet på genomlysbarhet. Det kravet har inte hellersenare
lika vittgående konsekvenser det förra. Kommittén finner det där-som
för lämpligt Soliditetskravet kommer tillatt uttryck i inledande be-en
stämmelse i rörelsereglerna. Bestämmelsen bör utformas anvis-som en
ning Soliditeten skall i förgrundenatt sättas vid bedrivandeom ban-av
krörelse. Med soliditet kommittén förmåga störningar,att,avser trots
fullgöra sina förpliktelser. Rörelsen skall bedrivas sådantett sätt att
bankens förmåga fullgöra sina förpliktelseratt inte äventyras.

Formellt riktas regeln endast det banksätt bedrivermot sinsom en
rörelse; med visst givet buffertkapitalett får banken inte bedriva sin
rörelse på vissa för riskfylldasätt iär förhållande till det givnasom
buffertkapitalets storlek. Buffertkapital och risk emellertidär i viss be-
märkelse utbytbara. I stället för frånavstå visstatt drivaett sätt att rö-
relsen kan bank välja öka buffertkapitalet.atten

Anvisningen riktar sig till bankerna sin utformningmen ger genom
möjlighet för Finansinspektionen inskrida bank bedriveratt sinom en
rörelse på sådant Soliditetenett sätt att Inskridandetäventyras. får då
ske det vilket rörelsensätt bedrivs.mot börDet dock ipoängteras att
normala fall torde specialiserade regler läggas till grund för in-mer ett
gripande. Det blir inte möjligt med stöd den föreslagnaatt regelnav
inskrida och direkt kräva bank höjer sitt buffertkapital.att Indirekten
kan det dock bli fallet. Om inspektionen finner viss verksamhetatt en
bedrivs på sådant bankensett soliditetsätt att kan,äventyras som
nämnts banken vidta åtgärder för öka buffertkapitalet i ställetovan, att
för upphöra med verksamhetenatt eller förändra dess inriktning.

Som alltid bestämmelsenär möjlighet för tillsynsmyndig-en ger en
het ingripa uppstår vissaatt gränsdragningsproblem. Förutom de vanli-

avvägningsfrågorna rörande vissa åtgärders förenlighetga med solidi-
tetskravet kan i detta sammanhang särskilt uppmärksammas de bedöm-
ningar hänger med verkningarna på lång sikt vissasom samman av mer
övergripande beslut. För konkret exempel: Skallatt ta inspektionenett
kunna förhindra planerad förändring rörelsens inriktning meden av
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avsnittlängdeni Ibli lönsamförväntaskanden intetillhänvisning att
karaktär.dennafrågordiskuteras9.4.2 av

Genomlysbarhet

tillanvisningutformasgenomlysbarhetÄven bestämmelsen ensomom
organiseras.ochbedrivasskallrörelsenhurbankerna om

Finans-behöverefterlevnadbanklagstiftningenskontrolleraFör att
rörel-derasöverblickamöjlighetochbankerna attiinsyninspektionen

uppgiftsinfullgörakunnaÄven forbl.ahar,Riksbanken somattse.
ställ-bankernasöverblickakunnabehovresort",of last att"lender av

överblickerforderlig överfåsvårtkan endet attEftersomning. vara
underlättatillsyftarregler attmedmotiveratdetrörelsebanks är som

detta.
övrigaförgenomlysbara externaävenbankerna ärviktigtDet attär

relate-finansieringforprisettillblandbidrar attannatDetintressenter.
Dåligbeteende.bankernaspåverkarvilketrörelsen, ge-iriskentillras

likvi-medbankersystemstabiliteten atthotakannomlysbarhet genom
kunnaintesigaktörerlånafå svårtditetsproblem kan att ansersomav

rörelse.bankensgenomlysa
Detrörelsen.bildkorrekthaÄven måsteochledningen ägarna aven

skallstyrmedelandraochreglerför varaförutsättning attbl.a.är en
bankenrisker ärvilkainteledningbankens expone-veteffektiva. Om

inte vär-åtgärder. Kan ägarnalämpligavidtasvåraredenför har attrad
kapital-eventuellabeslutasvåraredeharställning attbankens omdera

utbyteingripaellersituationträngdbanken avför genomitillskott en
ledning.och/ellerstyrelse

skallbankernapåställa kravforskäl attgoda va-alltså attfinnsDet
be-inledandeuttryck itillkommabörgenomlysbara. Kravet enra

detsåvälträffa sättbörBestämmelsen somrörelsereglerna.istämmelse
rörelsensgällerdetorganiseras. Närdenhurpåbedrivsrörelsen som
tillgångarbankensgenomlysbarhet attkravetinnefattarbedrivande
säkerhet.någonmedvärderamöjligaochöverblickbara attskall vara

nå-efterkanintegenomlysbarhet mätaspåkravetbör betonasDet att
övrigt.iomständigheterbankenspåberormåttstockabsolut utangon

denvarkenkravetinnebärrörelsen attorganisationengällerdetNär av
svårtdet attsådan ärfår attstrukturenfaktiskadenellerjuridiska vara

ägarförhållanden.ochöverblicka ansvars-
bank-tillriktadanvisninggenomlysbarhet ärBestämmelsen enom

Finansinspektionenformöjlighetutformningsingenommen gererna
inteöverblicka. Det ärsvårrörelsebanks är attfallför detingripaatt en

aktuella utanärjuridiskbankeniförhållandena sompersonbara som
densåväl inomandra,tillkopplingaroch egnaåtagandenbankensäven
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koncernen fristående finnsDet specialiseradesom reglerpersoner. mer
genomlysbarhet, de svenska reglernat.ex. infördesom till följdsom av

det s.k. BCCI-direktivet se avsnitt 9.5.5.

1 1.1.2 Riskhantering

Kommitténs förslag: En bank skall identifiera, och ha kontrollmäta
de riskeröver dess rörelse förknippadär med.som

God riskhantering innebär krav bank skall identifiera,att mätaen
och ha kontroll de riskeröver dess rörelse förknippadär med. Desom
nämnda kraven långtgående eftersomär de kan ha vittgående konse-
kvenser för bankens hela rörelse och organisation. Det ocksåär natur-
ligt eftersom all bankrörelse i viss bemärkelse går hantera ris-ut att
ker. Till god riskhantering hör också prissätta risk.att

En detaljreglering alla de aspekter inom begreppetav som ryms
riskhantering skulle bli mycket omfattande. kanDet till och med ifråga-

det överhuvudtagetsättas möjligt medär sådan reglering. Speci-om en
ellt tvivelaktigt detta i ljusetär tänkbar utveckling alltmermotav en
olika banker. Det fullt tänkbart det iär framtiden kommeratt att ryrn-

företag med mycket skild inriktning på rörelsen under bankbe-mas
Att under sådana förhållandengreppet. ställa enhetliga riskhante-upp

ringsregler sig i det ogörligt ochter närmaste i fall inte önskvärt.vart
Strikta och enhetliga regler på det här området riskerar bromsaatt ut-
vecklingen ändamålsenliga riskhanteringssystem avpassade för varjeav
enskild banks rörelse.

Av angivna skäl har kommittén funnit det ändamålsenligtmest att
lägga fast vissa ramkrav i övergripande bestämmelse riskhante-en om

Ävenring. bestämmelsen kan oprecis så lägger den dock fastom synas
de oeftergivliga krav måste ställas bankernas riskhanterings-som

hur de utformas.system oavsett närmare Bestämmelsens karaktär av
rambestämmelse kommer innebära både möjligheter föratt större och
ställa krav tillsynsmyndigheten,påstörre skall vissavgörasom om en
banks riskhanteringssystem uppfyller bestämmelsens krav. En sådan
förändring ligger emellertid i linje med den allmänna utvecklingen från
kvantitets- till kvalitetsinriktad lagstiftning och tillsyn.

Tillsynsmyndighetens möjlighet olika sätt utvecklaatt närmare
vilka krav bestämmelsen innebär bör inte drivas så långtsom att ut-en
veckling från bankernas sida och ändamålsenliga riskhante-av nya
ringssystem, i meningen informations-, besluts- och kontrollsystem,
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bankenskildmöjlighet för att ut-alltid finnasbörhindras. Det enen
rörelse.bankenstill denavpassadespeciellaveckla system

bankstandardGod1.1.31

ibedrivasi övrigtskallBankrörelse ävenförslag:Kommitténs en-
ställsbestämmelsen ettbankstandard. Genomgodmedlighet

banker.påkvalitetskravgenerellt

Inledning

bankmarknadenförförtroendetbetydelsenbehandlaskapitel att9l av
hållabankernaåläggerbestämmelse attmedSyftetupprätthålls. somen

förtro-upprätthålladärverksamhet nämns attsinstandard i ärgod som
bankerenskildahardär star-utvecklasbankmarknaden. Somförendet

mark-förochför demförtroendettillsjälvafördrivkrafter attka att se
där detsituationeremellertidfinnsupprätthålls. Dethelhetnaden som

standardregeltillräckliga. ärEndrivkrafterdessa är avsäkertinte är att
bankerna. Ettförförtroendet stan-allmännadetupprätthållavikt för att

förtroende attoch skapaupprätthållatillsyftar genomdardkrav att
kortföljerNedanrörelse.i sinstandardvisshållerbank envarje en

rörandeövervägandenföljer ut-Däreftergällanderedogörelse för rätt.
standardregel.formningen enav

Gällande ordning

bedri-bankernaålägger attbestämmelseingenfinnsgällandel rätt som
tillsyns-ifinnsstandard. Däremotvissenligtverksamhetsin enva
Finans-åläggerBRL§kap. 3bestämmelse 7intagetkapitlet somen
utveck-sundtillbankernatillsyn attsin"vidinspektionen enseatt av

frågaordalydelsenenligtalltsåfrämjas." Det ärverksamhetenling av
tillsynsarbetet.rörandeFinansinspektionentillanvisningenom

lagstiftningsarbetetistadiumpåinfördes sentSundhetsbegreppet ett
åladebestämmelsefannstidigareRedanbanklag.5-års sominför 195 en

efterrät-till"sigställdebankernaövervakatillsynsmyndigheten attatt
avseendesärskiltde havasåvittförfattningar,andraochlagdennatelse

vissaochbolagsordningarförgällaskulle detta ävenVidarebanker".å
bestämmelsedennatillkomplementSomföreskrifter.bankinterna ett

uppmärk-medövrigtjämväl i"att1933,årtillsynsmyndighetenålades
för kän-erfordrassåmåni denverksamhetbankbolagensföljasamhet

säkerhet".bolagsinverkakunnaförhållandendenedom somom
huvudupp-kompletteringenmed attHuvudsyftet avensomangevar



406 Rörelseregler för banker SOU 1998: 160

gifterna för tillsynsmyndigheten säkerhetssynpunkt granskaatt ban-ur
kernas verksamhet den följde lagar och bestämmelseroavsett ellerom
inte. Det betonades solvensövervakningen bordeatt tillsynsmyn-vara
dighetens främsta uppgift på det här området. Det borde dock undvikas

tillsynen begränsades till förhållandenatt hade omedelbar betydel-som
Ävenför solvens och likviditet. förhållanden indirekt kundese som

påverka bankernas säkerhet såsom bankernast.ex. mottagande av,värdehandlingar, ansågs böra falla inom tillsynsmyndighetens ansvar
bevaka. Regelns syfte ansågsatt bäst komma till uttryck, "om till-

synsmyndigheten ålägges följa bankbolagens verksamhetatt i den mån
så erfordras för kännedom de förhållanden, kan inverkaom som
bolags säkerhet eller eljest betydelse förär sund utvecklingav en av
bankverksamheten.""7

I speciell sanktionsbestämmelse, också infördes 1933, sadesen som
avvikelse frånäven lag elleratt bolagsordning inte skett så fick till-om

synsmyndigheten meddela de erinringar den fann påkallade. Den-som
bestämmelse infördes komplement till denett nämnda be-na som nyss

stämmelsen ålade tillsynsmyndigheten granska bankernaatt ävensom
synvinkel huruvida verksamhetenän följde lag och bolags-ur en annan

ordning. äldreI regel, införd 1921, sades verksamheten tillatten om
följd allvarliga missförhållanden beträffande bolagets ledning riske-av
rade bli till skada för det allmänna kundeatt så myndigheten förelägga
banken vidta erforderliga åtgärder. Rättadeatt den sig inte efter så-ett
dant föreläggande kunde, i sista hand, oktrojen återkallas. Som exempel

situationer då regeln kunde komma till användning när-attangavs
stående gynnades på sådant risk för Soliditetensätt förelågett elleratt

banken alltför kreditgivningatt medverkadegenerös till sprid-genom
ning osund spekulation i aktier och fastigheter.av

År 1992 ändrades sundhetsregeln till sin nuvarande lydelse:
"Finansinspektionen skall vid sin tillsyn bankerna tillöver attse en

Övrigasund utveckling verksamheten främjas." nämnda be-av ovan
stämmelser avskaffades samtidigt.

Det kan alltså konstateras sundhetsbegreppet infördes föratt att ut-
sträcka tillsynsmyndighetens skyldighet följa bankernas verksamhetatt
något det omedelbartutöver relevant för deras säkerhet isom var me-
ningen solvens och likviditet. De sanktionsbestämmelser infördes,som
vilka inte direkt kopplade till sundhetsbegreppet, också avseddavar var

tillämpas endast banks ekonomiskaatt förmåganär i fara.en var
Tillämpningsområdet för sundhetsregeln har väsentligt förändrats över
tiden. Från ursprungligen ha varit uppmaning till tillsynsmyndig-att en
heten övervaka bankernas ekonomiska stabilitetatt förändrades det

"7 Prop. 1955:3 227.s.
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alla aspekteritill allmänt kvalitetskrav påsuccesivt stort settett enav
denfrågor föll inombehövde sigrörelse. intebanks Det röra om som

Bankin-exempel kanbanker,specifika regleringen nämnas attav som
skatteplanerings-inte delta iråd till bankerspektionens allmänna att

särskilt framträdandefrån sundhetskravet.härleddes Entransaktioner
Iblandkonsumentskyddet.sundhetsregeln ficktolkningenplats vid av

krav hur ban-sundhetsregeln innebartolkningenframfördes ettatt
innebär sund-sådan tolkningskall bedrivas.verksamhet Enkernas att

visst stöd iTolkningen harrörelseregel.i praktikenhetsregeln utgör en
Åbankrörelselagenfii sanktionsreglernatill ändringarförarbeten

sund-tanken läggafall avvisatRegeringsrätten iharandra sidan attett
sanktionerförtill grundhetsregeln ensam

Överväganden

imedelstora företagsmå ochochframförallt privatpersonerDet är
ibanktjänster kommernyttjare andraochinsättareegenskap somavav

diskuteras. Eni den här meningenför bankernaförtroendetfokus när
karaktärhandfastsituationersiktebestämmelse bör främst ta merav

bankarbetet eftersomdagligauppkommer i detfrågorsådanaoch som
påverkas.främstförtroendeallmänhetensinom områdedet dettaär som

heltförhållandenförsta hand riktasibör bestämmelsenVidare mot som
förutsättningarförtroendeskadliga. Med dessaolämpliga ochklart är

gradslaget i högbestämmelse det häroundvikligenkommer attaven
kunder.bank och dessförhållandetgälla mellan en

träffa bankersavseddbestämmelsende områden ärEtt är attsomav
ställningstarkaresin typiskteventuella missbruk gentemotsett en-av

ofta uppstårförhållandespeciellagrund detskilda kunder. På somav
bankenfåkunder kan bankenmellan bank och dess övertagett somen
det svå-innebärtidigarebelystsutnyttja otillbörligt. Somskulle kunna

förmöjligtinteibland detbank,och kostnader bytarigheter äratt ens
dennamarknadermed andraJämförtbyta bank. ärkredittagare atten

finnsmedför detTröghetenbankmarknaden.speciellt påtröghet attstor
kunden läm-bankens sidamissbruk frånförvisst attutanett utrymme

vidvillkoroskäligt hårdaanvändabank kan exempelvisbanken. Ennar
säkerheterkompletterandeinfordraopåkallatborgensförbindelser eller

Även försigkunder beslutatlöpande kreditavtal.under gentemot som
exempelfelaktigt, tilluppträdabankbanken kan attlämnaatt genomen

"s 1992/93189 202Prop. s.
Försäkringsinspektionen"° fall därochförsäkringsområdetgälldeMålet ett

RÅsundhetskravetinskrivnaförsäkringsrörelselagentill det ihade hänvisat
ref. 106.1990
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fördröja överförandet kundens värdepappersdepå till kundensav nya
fondkommissionär. Många de beteenden aktuella här gårärav attsom
komma åt civilrättsligt. Detta hindrar inte de faller under förevaran-att
de bestämmelse, dettvärtom teckenär bankens beteendeett att är
felaktigt.

Kunderna har informationsunderläge i förhållandeett till banken
både det gäller innehålletnär i enskilda produkter och det gällernär att
välja mellan olika produkter. Villkoren för enskilda produkter kan vara
utformade på sådant det svårt försättett kundär förståatt vad deatten
innebär. Vidare kan det i vissa lägen finnas intresse från bankens sida

inte fullständig informationatt presentera produkt och de villkorom en
gäller för den eller Äveninte informera villkorsändringar.attsom om

vid val mellan olika produkter bank tillhandahåller kundärsom en en
beroende korrekt information, till börja med vilka produkterattav om

finns tillgängliga. lnformationsproblemen gäller både vid mark-som
nadsföring produkter och i förhållande till sådana redan kun-ärav som
der.

l många de lagar marknadsföringslagen, lagen avtalsvillkor iav om
konsumentforhållanden, lagen avtalsvillkor mellan näringsidkare,om
prisinformationslagen och konsumentkreditlagen reglerar förhål-som
landet mellan och kund finnsavnämare bestämmelser informa-om
tionsgivning. gällerDet såväl direkta bestämmelser skyldighet attom
lämna viss information och inte lämna felaktig informationatt be-som
stämmelser indirekt påverkar informationsgivningen. Ett exempelsom
på det bestämmelser förbjuderär kompliceradeatt avtals-senare som
villkor minskar behovet information. allmännaDet regelverket ochav
de sanktioner det erbjuder får det primära skyddetutgöra ävenanses
bankområdet. Trots regleringen bankers skyldighetatt informeraattav

sina produkter inte enhetlig såär den dock grundenutgör förom att
vadavgöra god bankstandardutgör på detta område. vissaI fallsom

kan utvecklingen bli sådan god bankstandard följer kravatt gåett attav
längre vad den allmännaän lagstiftningen kräver.

informationsunderlägeDet kunderna oundvikligen har,som oavsett
hur omfattande bankernas informationsplikt medför det viktigtär, äratt

bankerna på ändamålsenligtatt besvarar frågorett sätt och klagomål
från kunderna. Har bank ändamålsenliga rutiner för besvarandeen av
frågor och klagomål finns det chans banken därigenom fårstor att vär-
defulla synpunkter for framtida informationsgivning. När det gäller
frågor, rörande de villkoren fört.ex. närmare vissa produkter, samver-
kar bankens intresse tillmötesgå kunderna med kundensatt möjlig-av
het byta från bank han inte fåratt klara besked från. detNären som
däremot gäller klagomål finns inte intresse från bankenrena attsamma
tillmötesgå missnöjd kund. Kunden befinner sig dessutom typiskten
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blir tillfreds-normalt intehanpositioni attutsattsett genommeren
förhållande handettransaktion eller ärbank.byta Denställd attgenom

denTill detta kommerbyte.ställs inte tillmissnöjd med rätta ettgenom
lånekund och ban-föreligger mellannormaltspeciella relation ensom

domstoltillhänvisasmissnöjda kunderinte tillfyllestken. Det är om
givitförhållandedetreklamationsnämndeneller Allmänna somom

till ban-förklaras ellerlätt kanmissnöjet relativt rättastillupphov av
domstoltvistlösning iendastsjälvfalletåterstår parternaken. Ytterst om

bankförutsätterbankstandardgodfår attinte kan Det att enansesenas.
klagomålsärenden.för hanterarutinerändamålsenligahaskall att

andraöverträdelserträffaavsedd ävenBestämmelsen är att nor-av
formgivna igällakanigenom. Dethittills gåttsdeän normersommer

offent-givnareglericke bindandeförfattningar,eller andralagar avav
branschorganisatio-privata såsomfrånreglermyndigheter,liga organ

etiskamoraliska elleretableradeliknande, ellereller normer.ner
Överträdelser form lagaroffentliga idetgivitsregler avavsomav

kanVisserligenbestämmelsen.träffas alltsåförfattningaroch andra av
försanktionermotiverat medharfall detför detinvändas ansettsatt

lagstift-i denhanddet tagitsså harregleröverträdelser dessa omav
lag-enligtsanktionermeningkommitténsdockningen. Det attär annan

banksidanbehovetför tillgodosetillräckligtinte alltidstiftning attär
upprätthålla förtroen-vidare syftetdetbankregleringen hareftersom att

alltidintedetexempel kan ärSom nämnasför banksystemet. attdet
detstrafflagstiftningen,enligtstraffbartbeteendetillräckligt äratt ett

bankrörel-enligtbankeningripabehovfinnasdärutöverkan motattav
det all-regler frånosanktioneradeförkanselagen. Detsamma sägas

följa dessabankernaankommafall får deti vissa attmänna; anses
bankstandard.godför följa kravetråd att

reglernaosanktioneradedeblandoch viktigastvanligastOjäinförligt
bin-intevilkamyndigheter,utfärdas ärrådenallmännadeär avsom

rådenallmännamyndigheter. utgörenskilda eller Desigfördande vare
författning ochtillämpningenrekommendationergenerella enavom

behövshänseende.visst Dethandla ibörkan ellerhur någon ettanger
få beslutaskallmyndighetförbemyndigandesärskiltinget att omen

anvisning-råd hörkategorin allmännaTillområde.sittråd påallmänna
därsituationerförfara i vissakanlämpligenhur menpersonenar om

detnåförvälja öns-frittenskilde vägden attdet ändå står att annanen
anvis-sådanaocksåräknasrådallmännaresultatet. Somkade numera

författningvisstillämpningenhetligfrämjaskallningar enavensom
praxisviss riktningutveckling iskall bidra tilleller sommenavensom

riktade till.rådendenbinderinte formellt ärsom
försiktighet imedbehandlasrådallmännaUppenbarligen måste stor

gårbankstandard.god Detskallvadbedömningen utgöraansessomav
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inte allmänna råd utfärdade Finansinspektionensägaatt att automa-av
tisk speglar eller skapar bankstandard.god sådanEn tillämpning skulle
likställa allmänna råd med bindande författningar utfärdade inspek-av
tionen. bakgrundMot standardregelns karaktär generalklausulav av
bör Finansinspektionen restriktiv med utfärda allmänna råd iattvara
anslutning till den. Utvecklingen god bankstandard bör ske på andraav

med bredare underlag. detDäremot så Finansinspektionensvägar är att
beslut i sanktionsärenden kommer bidra till utvecklingen godatt av
bankstandard. viktigtHär det möjligheten för enskildaär att notera
banker överklaga beslut innehåller tolkningar god bankstan-att som av
dard de inte nöjda med.ärsom

Detta innebär bank skall vad tillåtet pånär avgöra äratt etten som
visst område så skall den till de specialiserade lagbestämmelser-se mer

på området och de förtydligande förordningar och allmänna rådna som
kan utfärdade i anslutning till bestämmelsen. dettaDet materialärvara

skall vägledande för tolkningen den aktuella bestämmel-som vara av
det fall den banken tilltänkta lösningen iFör enlighet medärsen. av

den eller de specialiserade lagbestämmelser finns på områdetmer som
bör det inte de allmänna råden automatiskt god bank-att utgöranses
standard och den tilltänkta lösningen därför inte möjlig på grundär av
de allmänna rådens lydelse.

sanktioneradeSom exempel på lagbestämmelser där överträdelser
kan föranleda ingripanden med stöd här behandlad bestämmel-även av

kan straffrättsliga regler på centrala områden. Begärnämnasse mer en
banks personal frekvent brott i sin verksamhet för banken skall detta

undantagslöst bli föremål för sanktioner enligt behandladenästan nu
bestämmelse. Undantag skulle kunna gälla för straffbestämmelser som
berör områden ligger mycket långt från bankverksamheten, t.ex.som
trafiklagstiftningen.

Även överträdelser vissa mycket etableradeav normer av mer mo-
ralisk eller etisk karaktär bör kunna träffas bestämmelsen. Somav ex-
empel kan banks diskriminering kunder på grundnämnas en av av
etniskt rastillhörigheteller eller religiös uppfattning. På dettaursprung
område finns det klart uttalade och allmäntså accepterade ävennormer,
bortsett från det straffrättsliga regelverket, det knappast kan rådaatt
någon tvekan beteendet inte kan tillåtet enligt förevarandeattom vara
bestämmelse. innebär ingripandeDetta kan ske brottatt ett utan att ett
konstaterats. Bestämmelsen bör emellertid inte träffa vad kan kal-som
las moraliska frågoroch etiska allmän och övergripande karak-av mer

exempel sådana frågor förhållningssättetpå till diktaturstater el-tär, är
ler kunders utnyttjande arbetskraft i länder med bristande skyddslag-av
stiftning, för bamarbetare. dennaFrågor på moraliska nivå lämpart.ex.
sig knappast reglera lagstiftningsvägen, i varje fall inte inomatt ramen
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internatio-nationella ellerförekommerbanklagstiftningen.för Det att
normalt hante-lagstiftningi generellbojkottaktioner reglerasnella men

politiskaopinionsbildning i detetiska frågorallmänna sys-genomras
massmedia.ochtemet genom

skall, framgårbankstandardgodRäckvidden hos uttrycket som
etableratsdet faktiskt harområden därtillinte begränsas ett ac-ovan,

godFrågan någotinom bankerna. utgörhandlingsmönstercepterat om
detandra påledningmedbankstandard skall ävenprövas normerav

prövningenutgångspunkt vidavsnittet.här Sombeskrivs i detsätt som
bankmarknaden.föreliggerskyddsintressenalltid tjäna deskall som

långtskall vidare såbankstandardgodvadBedömningen utgörsomav
utgångspunktoch sinbedömsoberoendemöjligt tavem somavvara

etablerade.accepterade ochallmäntiendast ärnormer som
förevarande be-medföregående avsiktenframgått det ärSom av

sådan tillämp-förnyelse.utveckling och Enhindraintestämmelse att
företags-bestämmelsen. Nyasyftet bakomfrämmande förheltning är

skallsamarbeteformer fördistributionskanaler ochprodukter,former,
banklagstiftningensstrideri de fall deförhindrasinte än motannat

i detredogjorts förharetableradesådanasyfte eller mot normer som
Soliditeten,riskerabedömsföreteelsefall någonföregående. detFör ny

företeelsenskalli bankgenomlysbarhetenriskhanteringen eller an-en
förevarande be-medoch intedettabestämmelsernamedgripas om

tolkas medbestämmelsen skalldärområdestämmelse. härDet är ett
ellermotståndväckeri förstonefenomenförsiktighet. Nyastörsta som

näringslivetstillbli värdefulla bidragsigofta visat ut-branschoro har
veckling.

Även förtroendet förupprätthållabestämmelsenmedsyftet är attom
be-enskilda fallettillämpningen i detintebankinarknaden så bör vara

bedömning iriskerats. sådanverkligen har Enförtroendetroende attav
be-heller börgodtycke.till Inteinbjudervansklig ochfallenskilda är

för-bedömningtillhänvisninginnehålla någonstämmelsen omaven
minimistandardenskilda fallet.i det Denskadasriskerartroendet att
skall bankernautformningsintillhänvisarbestämmelsen genomsom

bankmark-förtroendet förförimplikationervilkasig efter oavsetträtta
Enligt kom-enskilda fallet.i detkan habeteendethelhetnanden som

ochframkomligapraktisktenda vägendetta denmeningmitténs är
områden;andraförslagkommitténsmeddet i linjedessutom ligger

solidförslagkommitténsbank åläggs trotsenskild attvarje varagenom
systemstabi-tillmotiveraskandel fall knappastdet iatt omsorgaven

liteten.
ingri-föranledabestämmelsen behöveröverträdelsevarjelnte av
självbankenNormalt får detFinansinspektionen.frånpanden attantas

enskildtjänstemän. Enenskildaöverträdelsertillrätta enstakaställer av
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misstag eller missbedömningar bör i normalfall inte föranledapersons
ingripanden banken, såvida de inte beror brister i bankensmot led-
ning eller organisation. Vidare har det betydelse det finns risk förom

beteende och banken vidtagit åtgärderatt ett för rättaattupprepas om
till felet. l många fall torde enstaka missgrepp inte tillräckliga utanvara
det bör fordras upprepning för det skall föranleda ingripanden.att

föreslagnaDen bestämmelsen skiljer sig från den nuvarande sund-
hetsbestämmelsen på flera det förstaFör den lagtekniskasätt. är ut-
formningen annorlunda; den föreslagna bestämmelsen riktar sig till
bankerna med anvisning för bankrörelsen medan sundhetsregelnen
riktar sig till Finansinspektionen med anvisning för tillsynen. Denen

bestämmelsen tydliggör därigenom bestämmelsens funktion ochnya
möjligheten ingripa med sanktioner dem bryter den.att mot motsom
Även innehållsmässigt finns skillnader; sundhetsregeln ursprungli-tog

främst sikte denpå ekonomiska sundheten hos bankerna ut-gen men
vecklades efterhand till allmänt kvalitetskrav på bankerna. Denett nu
föreslagna bestämmelsen i första hand sikte angivna all-tar ovan

krav på standarden på bankrörelsemänna medan det ekonomiska till-
ståndet hos bankerna i första hand regleras de behandlade in-av nyss
ledande bestämmelserna i rörelsekapitlet soliditet, riskhantering ochom
genomlysbarhet.

11.2 Begränsningar för rörelsen

1 1.2.1 Inledning

avsnittl 9.5.2 analyserar kommittén vilka begränsningar i möjligheter-
bedriva olika verksamheter bör läggas på banker.att typerna av som

Analysen resulterar i slutsatsen det inte bör finnas några begräns-att
ningar i bankers möjlighet bedriva finansiell verksamhet förutsattatt

de allmänna kraven i rörelsereglerna uppfylls. det gäller icke-att När
finansiell verksamhet kommittén för försiktigtsvis föreslåstannar att att
icke-finansiell verksamhet tillåts i begränsad omfattning. avsnittl
l 1.2.3 skall de överväganden detta förslag upphov tillnärmare som ger
beröras.

Utöver reglerna vilken verksamhet får bedrivas direkt inomom som
banken behövs regler vilken egendom bank får inneha. avsnittlom en
l1.2.4 behandlas innehav egendom i allmänhet och i det därpå föl-av

jande avsnittet behandlas innehav aktier och andelar.av



SOU Rörelseregler för banker1998:160 413

Gällande ordningl 1.2.2

området bank inte får bedrivahuvudregelnDen är atttysta en annan
sådan uttryckligen tillåten. kap. harverksamhet I 2 2 § BRLän ärsom

intagits lista tillåtna verksamhetsgrenar. har följande lydelse:på Denen
får, med iaktagande vad föreskrivs i detta kapitel,bankEn av som

andramedel, bland obligationer ellerlåna annat att utgeupp genom
jämförbara fordringsrätter,

i form konsumentkreditoch förmedla kredit, blandlämna annat av
fast eller fordringar,och kredit i egendompanträttmot

bland förvärva ford-medverka vid finansiering, attannat genom
upplåta egendom till nyttjande leasing,ringar och lös

förmedla betalningar,4
betalningsmedel,tillhandahålla

liknandesig garantiförbindelser och åtaganden,ikläda göra
värdepappersemissioner,medverka vid7

ekonomisk rådgivning,8 lämna
förvara värdepapper,

rembursverksamhet,bedriva10.
för värdepappersfonder,förvaringsinstitutl vara

försäljning försäkringstjänster,medverka vid12. av
inkassotjänster,tillhandahålla13.
bankfacktjänster,tillhandahålla14.

driva valutahandel,l5.
föreskrivs ivärdepappersrörelse under de förutsättningardriva16. som

värdepappersrörelse,lagen 1991:981 samtom
föreskrivs ide förutsättningarlämna kreditupplysning under17. som

kreditupplysningslagen 1973:1173.

samband medhar naturligtbank får vidare driva verksamhetEn som
stycketförsta 1-15.inlåning eller med verksamhet angessom

banksamordningsdirektivets för-utformats med andraListan har
förebild. Förteckningentjänsterteckning obligatoriskt tillåtnaöver som

utländska institut. Listandiskrimineringtill för förhindraär att gerav
exempel kantolkningssvårigheter,upphov till vissa nämnas attsom

inslageftersom den innehållerleasing tillåtenoperationell inte anses
finansiellfinansiell verksamhet medanhänföras tillknappast kansom

anled-finns emellertid inteleasing bedrivas bank. Detkunnaanses av
tolkningsfrågor här.ning dessagånärmareatt

Även huvudregelnegendom dendet gäller innehav är tystanär av
uttryckli-egendom sådanbank inte får förvärva än äratt somannanen

följande:medgiven. kap. stadgasl 2 4 § BRLgen
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bank får förvärvaEn
erhålla lokaler förbostadsrätt forochfast egendom, tomträtt att

sammanhängande behov,därmedeller tillgodoseverksamheten
uteslutande har till syfte förvaltavilketandel i företag,aktie eller att

avsedd för det under 1 angivnaellerfast egendom ärtomträtt, som
ändamålet,

ban-rörelsen eller till fastighetanskaffas förinventarier, vilka som
i övrigt innehar,lokaler bankentillken elleräger som

för bereda bostad någonbostadsrättochfast egendom, tomträtt att
banken,anställd iär samtsom

till nyttjande.skall upplåtaslös egendom som

bestämmelse finns bestämmelsenämndatillkomplementSom ett en
rörelse kap. § BRL. Ettbanks 2 5direktförvärvbanks av annanom

tillinte kan"övertagandetfår endast skesådant förvärv anses varaom
inte obetydlighela ellerförvärvetallmänna." Omskada för det enavser

Finans-bemyndigande,eller, efterregeringensrörelsen krävsandel av
inte gällerbestämmelsenden härtillstånd. Observerainspektionens att

och redovisas ibank, reglerasaktier iförvärv separatsomannanenav
följande.det
Även tolkningssvårighetertillkan upphovbestämmelsernade här ge

möjlighetbankskonstateraräcker deti enskildheter, här att att enmen
det gällerstarkt beskuren.aktier Näregendomförvärva äränatt annan

specialbestämmelser.finns fleraaktier
organisationsförvärv kap. 6 § BRL.s.k. 2möjligheten tillgällerEn

Finansinspek-efter bemyndigande,eller,tillstånd regeringenEfter av
svensk ellereller andel iförvärva aktiefår banktionen, ut-annanen

svenskaför förvärv i andragäller ocksåBestämmelsenländsk bank.
för bank-tilländamål kanföretag,och utländska nyttaanses varavars

Även ikommer till uttryckdet inteallmänna.väsendet eller det om
förvärv banker,gällerinte detåtminstonelagtexten, attnär ansesav

organisato-förvärv sker iendast skall tillämpasbestämmelsen som
framgår intetillståndsprövningenbeaktas vidsyfte. Vad skallriskt som

bankentillståndsprövningar har krävtsVid företagnaförarbetena. attav
dotterfö-iviss verksamhetskäl för förläggavisa rationelltkan ettattett

kan bedrivas inom ban-Verksamhet inteföretag.eller delägtretag som
utanför banken.heller tillåtitshuvudprincip inteken har som

iaktier eller andelarförvärvaefter tillståndBankaktiebolag får
förvärvet ingårförsäkringsföretagutländsktsvenskt eller ettsomom

förutsätt-Underverksamheten 6 §.organisationenled i sammaaav
aktie i svenskt försäk-medlemsbank förvärvafår sparbank ellerningar

för förvärv i hol-gällaTillståndskravetringsaktiebolag. ävenanses
försäkringsföretag.andelar endast iaktier ellerdingbolag ägersom
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bank,fårbestämmelsernämndai förutvadUtöver sagts en-ensom
aktier inomförvärvainfördes år 1991,bestämmelseligt en ramsomen

enskilt§ . Ettkapitalbasen 2 kap. 1530 procentmotsvarar aavsom
dvs. 1,5tilldock 5 procentinnehav begränsas procent avramen,av

förbegränsningarnagälleri koncerningårbankenkapitalbasen. Om en
Finansinspek-försäkringsföretag. Utani koncernenvarje företag utom

femtilluppgåinnehavinte än procentmedgivande fårtionens ett mer
koncern-gälleri bolaget. Dettasamtliga aktier ävenforröstetaletav

ingår.försäkringsföretag ldärför koncernerfinnsSpeciella reglernivå.
väsentligenmindre företag,iaktieförvärv"förförarbetena sägs att som

till fembegränsningenfinansieringssyfte, kanske ikan komma pro-att
föremellertidaktier i företaget snäv.samtligaförröstetalet varacent av

bankinspektionen,tillståndefterfinnasdärförbörMöjlighet att, av
viss,tillstånd kansådantEttangivnaöverskrida den gränsen. avse en

beaktasbörDärvidperiod.tillräcklig,ñnansieringssynpunkt attfrån
bola-iverksamhetenförbeståendesigådrainte skallbanken ett ansvar

getIIIIZO
efterskall beräknasplaceringarnastorlekenförarbetenal sägs att

värdeplaceringarnasbådekanFöljaktligenmarknadsvärde.gällande
tidigaredenågontiden. nämn-Omförändraskapitalbasenoch över av

motsvarande måniavvecklasinnehavetskallöverskridsda gränserna
BRL.tredje stycketkap. 15 §lämpligt 2detså ärsnart a

fö-vadkapitaltäckningslagenstycket sägs attförstakap. 4 §l 6 som
be-nämndai denåtagandenochinnehavbanksreskrivs ovanenom

aktier inomförvärva mot-frittstämmelsen attutrymme en ramettom
skallBRL§kap. 15kapitalbas 2bankenssvarande 30 procent aav

samlade inne-9.4.4seföretagsgruppsfinansielltillämpas även en
iingårbankhav gruppen.om en

verksamhetIcke-finansiell1.2.31

juri-bankeninomrörelse dvs.banksEnförslag:Kommitténs som
icke-innefattaomfattningbegränsadiendastfårdisk person

verksamhet.finansiell

bankrörelsedefini-idenförutomverksamhet,vilkenFrågan somannan
direktbedrivatillåtasbank skallskyddsvärd,identifieratstionen ensom

rörelsebanksdärfinnerKommitténavsnitt 9.5.2.behandlas i att en-en
icke-finansiell verksam-innefattaskall fåomfattningbegränsadidast

2° 60.1990/9l:154Prop. s

SOU1998:16018-626514
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het. detI här avsnittet skall de övervägandennärmare denna gräns-som
dragning kan föranleda utvecklas.

kanDet bli svårt för dem skall tillämpa bestämmelsen i detattsom
praktiska arbetet dra mellan finansiell ochgränsen icke-finansiell verk-
samhet. Som vid all gränsdragning kan exempel några klara fall vara
belysande. Det klart industriell tillverkning,är att råvarutvinningt.ex.
och transporttjänster faller inom den icke-finansiella sektorn. Vidare är
det klart kreditgivning, finansieringsverksamhetatt slag, han-annatav
del med valutor och finansiella instrument olika slag finansiellutgörav

Ävenverksamhet. i till klara fall kan emellertid avståndet tillsynes
snabbt ändrasgränsen förutsättningarna ändras något.att Ettgenom

innehav tankbåtar i syfte banken skall driva rederiverksamhetattav
med dem Ärbör hänföras till icke-finansiell verksamhet. avsikten i
stället hyra båtarna blir tveksamtatt och slutligenut för-svaret mer
modligen beroende charterkontraktets innehåll.av

Vid tillämpning bestämmelsen blir det nödvändigt slutligenattav
tillbaka till syftet med begränsande regel, nämligen undanröjaatten
faran för banks rörelse blir alltför svåratt överblicka. kanDet bliatten
aktuellt också soliditetsaspekter ochväga hänsynatt till riskkontroll

det inte primärtäven dessa aspekter motiverarär regeln.om som
Till ledning for tillämpningen rekvistet "begränsad omfattning"av

kan ingen exakt Någon enstakagräns måttstock såsom omsätt-anges.
ning, balansomslutning eller liknande skall inte avgörande. I ställetvara
skall samlad bedömning Som riktpunkt för bedömningengöras. bören
tjäna den icke-finansiella verksamhetens möjlighet påverka rörelsen.att
Har verksamhet omsättning bedöms kunna påverka denstoren men
övriga rörelsen relativt lite bör omsättningens tyngd i den samlade be-
dömningen kunna ned. kanDet gränsdragningentonas sägas att styrs

de allmänna reglerna främst, genomlysbarhet, också soli-av om, men
ditet och riskkontroll.

viktigtDet är det den samlade omfattningenatt är icke-notera att av
finansiell verksamhet avgörande för den skallär ha nåttsom om anses

till Flera mindre icke-finansiellagränsen. verksamheter heltupp av
skilda slag kan alltså innebära överskrids. Detsammantaget gränsenatt
torde för övrigt så icke-finansiell verksamhetatt grundvara en av
det allmänna diversifieringskravet fårsom följa de föreslagnaanses av
l och 3 §§ knappast kommer tillåtas ingå i rörelsen i be-att änannat
gränsad omfattning.

Slutligen skall påpekas den behandlade bestämmelsen i bank-att nu
rörelselagen inte medför bank med automatik får bedriva verk-att en
samhet för vilken det krävs tillstånd enligt andra lagar. Kommittén har
funnit det bäst denna princip renodlas. Lättast motiveraatt dettaatt är

det icke-finansiella området. självklartDet bankär att en som avser
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krävsdetvilkenförverksamheticke-finansiellnågon typstartaatt av
kanverksamheten starta.innansådanterhållamåstespecialtillstånd

häv-kunnaskulleområdet. Detfinansielladetdet påtveksamt ärMer
värdepappershan-bedrivafåbordeautomatik t.ex.medbankdas att en

före-speciallagireglerasböraverksamhetsådanmåndendel. I anses
lag-sådantmedsambandiändamålsenligt ettattdockdetfaller mer

tillståndfågenerellt börbankertillställning en-stiftningsärende ta om
skallbankerställasskallkravytterligare er-eller somlagenligt om
kommit-medöverenstämmelseistårangreppssätttillstånd. Dettahålla

praktikenidettordeochanslagfunktionellagenomgående varaténs
möjliga.enda

ochaktieregendom änInnehav11.2.4 annanav
andelar

egendomsådaninnehaendastfårbankEnförslag:Kommitténs
härdeniFörslagetverksamhet.tillåtenbedrivaförbehövs attsom

andelar.ochaktierintegällerdelen

verksamheticke-finansiellbedrivafårbankföreslårKommittén att en
möj-banksintebegränsasomfattning. Därutöverbegränsad eniendast

begräns-anledning övervägaintefinns attverksamhetsfält. Det enliga
sådantutformad påegendom ettinnehamöjlighetbankernas attning av

innebärsättUttrycktfrihet. annatettdennainskränkerdetsätt att
bedrivaförkrävsegendom attinneha denskall fåbank somdetta att en

detställningstagande är attsådantföljdverksamhet. En etttillåteni av
fi-denförbehövstillgångardeinnehal bankerförtillåtet att somblir
förtillgångarinnehatillåtetocksåblir attverksamheten. Detl nansiella

katego-kandragIverksamheten.icke-finansiella entillåtna grovaden
till vissicke-finansiellaochfinansiellai varatillgångarnarisering av

fulltDettillfyllest. äralltidinteuppdelning ärsådanledning, enmen
kallaskansådantbehövsomfattningbetydandei somdetmöjligt att

exempel påverksamhet,finansiellitillgångaricke-finansiella renten
Be-verksamheten.inrymmaförlokaleroch attdatasystemdet är stora

begräns-ingenfinnsverksamhetenfinansiellai denegendomenhövs
fårtillgångarnaicke-finansiellade vara.på hurning stora

kunnaskallegendom ut-innehafrihetenmeningen attinte attDet är
ban-påläggsverksamhetsbegränsningarnakringgå somnyttjas för att

begränsningen attförriskfinnsdet attDärför måste övervägasker. om
begränsadiverksamheticke-finansiell om-bedrivafårendastbanker

begränsningar attnågrafinnsintedetkringgåskan attfattning genom
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inneha olika egendom. Frågan egentligen dettyper möjligtär ärav om
inneha viss egendom bedrivaatt verksamhet.sägas 1 praktikenutan att

skulle frågeställningen uppkomma bank påstod denatt attgenom en
endast innehar viss egendom för den skull bedriva icke-utan att

Ärfinansiell verksamhet med den. det möjligt framgångsrikt hävdaatt
innehav viss egendom inte automatisktatt blir verksamhetav en som

banken bedriver kan knappastDet fallet åtminstone inte detvara om
gäller helt obetydliga innehav.än Oavsett vilkenannat egendomtyp av
det sig så det svårtrör tänka sigär betydande innehav inteatt att ettom
skulle leda till bedömningen någon verksamhet bedrivs.att Frå-typ av

det blir någon skillnad detär fråga flera innehav.är smågan om om om
Det måhända inte lika naturligt karaktäriseraär litet innehavatt ett av
någon viss egendom verksamhet. Möjligen kan det hävdassom atten

mängd små innehav olika egendom skulle kunna riskeratyperen av av
tillsammans så väsentligt inslag i rörelsenatt utgöra det innebärett att
kringgående väsentlighetsrekvisitet.ett Kommittén har svårt attav se
detta skulle problem i praktiken.att utgöra Skulle företeelsenett ändå

uppkomma torde den gå komma tillrätta med den föreslagnaatt genom
allmänna regeln genomlysbarhet i kap.2 3 § BRL.om

Inte heller perspektivet förhindra kringgående verksam-attur av
hetsbestämmelsen finns således anledning begränsa bankernas möj-att
lighet förvärva viss egendom.att

Det går inte det anförda dra slutsatsen det inte finns någraatt attav
begränsningar i möjligheten inneha olika tillgångar. Sådana be-att
gränsningar finns både vad gäller finansiella och icke-finansiella till-
gångar. detNär gäller icke-finansiella tillgångar begränsas dessa, som

först och främst detnämnts, endast tillåtet med icke-finansiellatt ärav
verksamhet i begränsad omfattning. Därutöver begränsas banksen
möjlighet inneha både finansiella och icke-finansiella tillgångaratt av
de allmänna reglerna Soliditet, riskhantering och genomlysbarhetom

vissa speciella regler, reglersamt exponeringar och kre-t.ex. storaom
ditportföljens sammansättning.
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andelarochaktierInnehavl 1.2.5 av

innehavkvalificeratinte habank fårEnKommitténs förslag: ett av
15företag änenskiltiandelar motsvararaktier eller ett mersom

kvalificeradesammanlagdabankskapitalbas. Enbankensprocent av
in-kapitalbasen. Ett60tillinte uppgåinnehav får än procent avmer

ellertiodetkvalificerat procentnehav representerarär mer avom
inflytandeväsentligt övermöjliggörellerellerkapitalet ettrösterna

innehavförgäller inteangivnaföretaget. De gränsernaledningen av
företaginstitut ellerfinansiellaellerkreditinstitutföretagi ärsom

ellerbankverksamhetmedsambanddirektverksamhet har avservars
försäkringsföretag. Grän-ellerbankverksamhettillknutnatjänster

över-skriderinnehavetvarmedbeloppdetöverskridasfår omserna
förav-dragkapitalbas ochbankenstäcksgränstalenangivnade av

kapitaltäck-beräkningvidskerkapitalbasendelmotsvarande avav
täckasbeloppskall detöverskridsbådaningsgraden. Om gränserna

varmedtvå beloppdedetkapitalbas störstabankens är re-avsomav
överskridits.spektive gräns

regelverkenbefintligadeavsnitt 9.5.4ikonstaterarKommittén att om
svensktmedtillsammansexponeringaroch ettkapitaltäckning stora

banksamordningsdirektiveti andraartikel 12ireglernainförlivande av
genomlysnings-såväl soliditets-tillgodosetillräckligt för att somär

vilarbedömningandelar.och Dennaaktiergällervadaspekterna,
rörelseregler-allmännaföreslagnakommitténdeFörutsättningen att av

desamverkaravsnitt 9.4.6 nämn-iberörsgenomförs. Som närmarena
ha.banker fåraktieinnehavhurförregelkomplexen avgöra storada att

soliditet,bankernasreglernabakommotivet är att tryggafrämstaDet
Kapitaltäckningsreg-reglerna.påverkasgenomlysningenäven avmen

9.3.4.egendom seslags närmareallaktierinte baragällerlerna utan
aktierbegränsade tillexponeringar utanärreglernahellerInte storaom

andraiartikel 12iReglernaplaceringar.finansiellaflestaför degäller
före-iaktier ochendastdäremotgällerbanksamordningsdirektivet

9.4.5.andelar sekommande fall
reglernaochkapitaltäckningsreglerna storasvenska expone-De om

iartikel 12införlivandeEttfrån EG-rätten.härstammarringar av
härdetlagstiftningensvenskaalltså deninnebärsvensk om-atträtt

meningkommitténsEnligt ärtill EG-rätten.gradrådet i hög anpassas
fördel.principdet i en

aktieinnehav,tillåtnabegränsningarvissainnehållerArtikel 12 av
införamåstelagstiftningnationellimedlemsländernainnebärvilket att

medlemsland frånhindrar attrestriktioner. Ingethårda ettminst lika
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införa hårdare begränsningar så länge det inte diskriminerar utländska
banker. Huvudregeln i artikel 12 begränsar kreditinstituts möjlighetett

ha kvalificerade innehavatt i företag varken är:som
a kreditinstitut,
b finansiella institut,

företagc verksamhet har direkt samband med bankverksamhetvars
eller tjänster knutna till bankverksamhet såsom leasing, facto-avser
ring, fövaltning värdepappersfonder, datatjänster eller liknandeav
artikel f43.2 andra stycket i direktiv 86/635/EEG,2 eller

d försäkringsföretag definierade i direktiv 73/239/EEG.m

Med kvalificerat innehav förstås direkt eller indirekt ägandeett i ett
företag, där innehavet tio ellerrepresenterar kapitaletprocent mer av
eller samtliga ellerröster möjliggör väsentligt inflytandeav ettsom

ledningen företagetm.över av
Begränsningarna i artikel 12 medför bank huvudregelatt en som

inte får ha kvalificerat innehav i enskiltett företagett motsvararsom
15 bankensän kapitalbas. Vidare fårprocent bank inte hamer av en

sammanlagda kvalificerade innehav uppgår till 60än procentsom mer
bankens kapitalbas. Kommittén föreslår dessa skall infö-av att gränser
i svensk rätt.ras
Innehav i företag under punkternanämns a d behöver enligtsom -

direktivet inte underkastas respektive15 60 Anled-procentsgränsema.
ningen till de undantagna kanäratt de oftast företagantas ärattvara

antingen underkastade kapitaltäckningskravär eller har verksam-som
het stödjer den finansiella verksamheten i banken, utför da-som t.ex.

Äventatjänster banken se vidare 9.4.6. för det fall direktivtexten
används direkt i svensk lagtext bör tolkningen undantagspunkternaav
inte vålla några problem. Innebördenstörre kreditinstitut,termernaav
finansiellt institut och försäkringsbolag relativt klar iär svensk rätt
och i den mån oklarhet råder bör stöd för tolkningen kunna sökas i ge-
menskapsrätten. Svårast torde det tolka uttrycket "företagattvara vars
verksamhet har direkt samband med bankverksamhet eller tjäns-avser

m Rådets direktiv den december8 1986 årsbokslut och sammanställdav om
redovisning för banker och andra finansiella institut.
22 Rådets första direktiv den juli27 1973 samordning lagar och and-av om av

författningar angående etablera och drivarätten verksamhetatt medra annan
direkt försäkring livförsäkring.än
23 Artikel förstal stycket i10 andra banksamordningsdirektivet och l kap. 3 § 1
stycket. 2 BRL.
24 Se kap.l § förstal stycket och5 6 i lagent.ex. finansieringsverksamhetom

kommitténs förslag till ändringsamt av
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förslag ikommitténsbakgrundbankverksamhet"tillknutna mot avter
skallutsträckningökadibankerföreslårkommitténEftersomövrigt. att

tillhänvisningriskerarverksamheticke-finansiellsig ifå enengagera
direktiv bestäm-medAvsiktenprecision.ibrista"bankverksamhet" att

önskanföranledsUndantagsbestämmelsendock klar.melsen är av en
ibankverksamhetentraditionelladenorganiserafrihetbanker attatt ge

huvudre-ibegränsningarnaträffasjuridiskaolika attutan avpersoner
tolkningeniflexibilitetför ävendetfinnsUppenbarligengeln. utrymme

förändrasminstbankverksamhet. Intetraditionellvad utgörsomav
mellandraskommaskiljelinjentordepraktiken atttiden. ldetta över

verksamhetfinansiellAllverksamhet. tor-icke-finansiellochfinansiell
undantasocksådärmedoch"bankverksamhet"tillhänförasde kunna

Även direkt harverksamhetbegränsningarna.aktuella somfrån de som
ellerdatabearbetningverksamhet,sådanstödja t.ex.syfte genomatt
skallbegränsningarna. Däremotfrånundantaskunnatordeliknande,

och 60från 15undantas procent-inteverksamheticke-finansiellrent
in-undantagenbehandladedeföreslårKommittén ävenattgränserna.

svenskiförs rätt.
deföreskrivakanmedlemsstaterna attartikel 12 8 ovansägs attI
det be-helaförutsättningöverskridas under attfårnämnda gränserna

måstegränstalenöverskriderinnehavetkvalificeradevarmed detlopp
kapi-motsvarande delföravdragochkapitalbas atttäckas avegenav
bådakapitaltäckningsgraden. Omberäkningvidskall sketalbasen av

och 60innehavenstaka procentför15gränstalen,angivna procentde
täckasbeloppskall detöverskridsinnehaven,samlade egenför de av

respektivevarmedbeloppde tvådet störstakapitalbas är avsom
bestämmelsedennaföreslårKommittén ävenöverskridits. attgräns

svenskinförs i rätt.
följandemedförtydligasbestämmelsen kansistnämnda exem-Den

pel:
kr,kapitalbas 100Bankens

ochmotsvarande 5 procentvarderaaktieinnehav,harBanken ll
kapitalbasen,tillsammans 55 procent av

25vilken procentaktiepost,ytterligare motsvararköperBanken en
överskridsbetyder 15 procentgränsenvilketkapitalbasen attav

kr,med 10
80motsvarandeinnehav procentsammanlagdadåhar avBanken

medöverskrids60betyder procentgränsenvilketkapitalbasen att
kr,20

detdeteftersomkapitalbas ärmedtäckasskallkr20Beloppet egen
överskrids.varmedbelopp gränsernade tvåbeloppetstörsta av
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11.3 Innehav angivnautöver gränser

1 1.3.1 Inledning

Kommittén föreslår det inte skall läggasatt några restriktioner på en
banks möjlighet bedriva olika finansiellatt verksamhet,typer förut-av

förstås verksamheten bedrivssatt i enlighetatt med rörelsereglerna. När
det gäller icke-finansiell verksamhet föreslår kommittén sådanatt en-
dast skall få bedrivas i begränsad omfattning direkt inom bank. Vi-en
dare föreslår kommittén för innehav aktiergränser och andelar. Des-av

anpassade eftergränser är EG-rättens maximigränser. EG-rättensa in-
nehåller också möjligheter undantag frångöra de nämndaatt gränserna.
Artikel 12 4 i andra baiiksamordningsdirektivet aktier ellerattanger
andelar innehas tillfälligt under tiden för finansiell rekonstruktionsom
eller till skydd för verksamhet inte skall räknas in. Vidare isägs
direktivet aktier och andelar innehasatt ettnormalt led i emis-som som
sionsverksamhet eller i för räkning inte hellereget namn men annans
skall räknas med. Slutligen aktier ochsägs andelar inteatt utgörsom
finansiella anläggningstillgångar enligt definitionen i artikel 35.2 i di-
rektiv 86/635/EEG inte faller under huvudregeln. Egendom inte ärsom
aktier eller andelar behandlas inte i direktivet.

1 1.3.2 Skyddande fordran och finansiellav
rekonstruktion

Kommitténs förslag: Innehav egendom aktier ochänav annan an-
delar för skyddande fordran och finansiell rekonstruktion skallav
inte specialregleras. Panthanteringen kunna inom deantas äga rum

normalt gäller för innehav egendom de möjlig-ramar som samtav
heter finns skapa speciella bolag för ändamålet.attsom

Aktier eller andelar innehas tillfälligt vid medverkan i finan-som
siell rekonstruktion eller led i skyddande fordran skallettsom av
inte räknas kvalificerade innehav och undantas därmed från desom
begränsningar gäller för sådana innehav. Bolag bildatssom som
speciellt för hantera ochatt övertagna liknande kan antingenpanter
hänföras till kategorin finansiella institut eller så kan aktieinnehaveii
i dem led i skyddande fordranett eller vid medverkan ises som av
finansiell rekonstruktion.



bankerför 423RörelsereglerSOU 1998:160

ordningGällande

möjligheti bankersbegränsningarbetydande attfinnsgällandel rätt
från dessaundantagbestämmelserocksåegendomförvärva ommen

möj-tillkommit förbestämmelser hardessa attVissabegränsningar. av
bestämmelserfordringar. Deskydda sinabankförliggöra somatten

förbankbankrörelselagen. Där sägsi kap. 8 § attåterfinns 2 enavses
får:skydda fordranatt

auktorise-ellerutländsk börsellersvenskauktion,offentligpå enen
videllermarknadregleradeller någonmarknadsplatsrad annan

säker-eller utgöregendomköpa utmättförsäljning ärexekutiv som
ochfordringen,förhet

lidaskullebankenanledningfinnsdet attatt anta avse-annarsom
egendom utgörfordranbetalning för övertaförlust,värd somsom

egendom.ellerfordringenförsäkerhet annan

aktie,egendomall slagsförvärvgäller utomBestämmelsen egenav
till dentillskottellerandel ibevisochmoderbolagiaktie egnaom

tillskottbevisförutsättningar,under vissamedlemsbankenl och, om
finnsVidaresparbanken.grundfond i denellergarantifondtill enegna

ellerköptsegendomi utbytebank får,bestämmelse motatt somenom
förvaltningförbildatsbolag,aktier iförvärvaövertagits, ett avsom

verksamhet.drivenmed dennafortsättandeförelleregendomen av en
medförvärvatsaktierellerbolagsådantiaktierbanken harOm ett som
bo-aktier iytterligareförvärvabankenfårhuvudreglernastöd samma

förlust.liderbankenföruppenbar faraföreliggerdet attlag annarsom
nämnda bestäm-enligt deaktierförvärvatharfall bankendetFör ovan

påtillgångarsinaöverlåter ettaktiebolagetfår banken,melserna om
andra bolaget. Endetaktier idessa aktierbytaaktiebolag, motutannat

årli-skallbestämmelserdessaenligtförvärvadegendomharbank som
Finansinspek-tillegendomenredovisningsärskild avavge engen

tionen.
bestämmelsernanämndadeenligtbank förvärvatEgendom som en

lämpli-marknadsförhållandenatillmed hänsyndet"skall näravyttras
förlustdet kan görasske utanskall dock närske."kan Det senastgen

banken.för
Finansinspek-tillanmälasskallfordranskyddandeförFörvärv av

stycket BRL.§ 3kap. 22föreskrifter 2enligttionen närmare

bevisinnehavendastintelydelse35 sådanfåttharlagtext attGällande aven
förbudsådantförbudet. Ettomfattasmedlemsbankendenutfärdade avegnaav

saklig grund.saknar
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Artikel 12 andra banksamordningsdirektiveti

Artikel i12 andra banksamordningsdirektivet innehåller bestämmelser
möjlighet i nationell lagstiftning införaatt undantagsreglersom ger för

situationer i vilka bank har behov vidta extraordinäraatt åtgärderen av
för skydda fordringar ochatt liknande. Bestämmelsen aktierattanger
eller andelar innehas tillfälligt under tiden för finansiell rekon-som
struktion eller till skydd för verksamhet undantas från gränserna genom

de inte räknas kvalificeradeatt innehav. Direktivet innehåller ingasom
bestämmelser egendom aktier ochän andelar. Frågan vilkaom annan
regler bör gälla i svensk för innehavrätt aktier ochsom andelar be-av
handlas i avsnitt. Innehavnästa egendom behandlas först.av annan

Annan egendom aktier och andelarän

Utgångspunkten för bedömning det behövs undantagsregleren av om
för situationer bank har behovnär skydda fordringar och lik-atten av
nande måste det grundläggande regelverket. Gällande be-vara rätt ger
gränsade möjligheter för banker förvärva egendom. Därföratt behövs

undantagsregel för skyddande fordringar. Kommitténen förslagav ger
vidare möjligheter för bank förvärva olikaatt egendom,typeren av

inte aktier och andelar.utgör Förslaget innebär detsom blir frittatt att
inneha egendom behövs för den finansiella verksamheten och/ellersom
för bedriva icke-finansiellatt verksamhet begränsad omfattning.av

hanteringDen egendompantsatt underäger normalaav som rum om-
ständigheter bör, enligt kommitténs bedömning, under huvud-rymmas
regeln. Det torde här fråga eller mindre kontinuerligtettvara om mer
flöde egendom förpantsatt övertas sedan ganskaav att över-som snart
låtas igen. Om egendomen kategoriseras tillhörande den finansiellasom
verksamheten eller den icke-finansiella har ingen betydelse förstörre
dessa situationer.

Frågan hur de undantagssituationerär då huvudregeln kan befaras
inte räcka till skall behandlas. Skall bank i sådant läge tillåtasetten
förvärva egendom deutöver gäller förgränser banker intesom som
råkat i svårigheter När det gäller egendom i finansiellsom passar
verksamhet finns det alltså inga begränsningar dem följerutöver som

Ärrörelsereglerna. det fråga egendom kommerav ingå iom attsom
icke-finansiell verksamhet begränsas sådana förvärv det föreslagnaav
rekvisitet "begränsad omfattning". Kommittén vill understryka detatt
inte möjlig tolkningär hävda all egendomatt atten tillövertassom
följd kreditgivning behövs för den finansiella verksamhetenav att skall
kunna bedrivas. Det således inte möjligtär fastighetatt ta pantsatten
och hävda innehavet behövs för bedrivaatt den finansiella verksam-att
heten förlust.utan
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Övervägandena kan vis-omfattning""begränsadrekvisitetbakom
ovillkorligennivånföreslagnaför denstödinteserligen attanses ge

angelä-detsamtidigtfårupprätthållas det ärsägas mestmåste attmen
situationsådansig iförsattbankerupprätthålls fördenattget ensom
föreslårKommitténomfattandebehovinnebär panter.att taavsom

huvudregelnfrånundantagfall någotaktuella attinte för härdärför
endast ibankeninomdirektfår bedrivasverksamheticke-finansiell

omfattning.begränsad
ytterligareförinte harbankmöjlighet förEn utrymme egen-somen

omfatt-"begränsadrekvisitetföljdenblirdeninomdom avsomram
ellerifrågasälja egendomenantingenkanning" att egen-annanvara

bolag. Dennadotterbolag ellertillföra deneller annatdom ettöver
avsnitt.följandeibehandlasfrågasenare

och andelarAktier

situ-skillnadoch andelar böraktier görasinnehavgällerdetNär av
handförbildatbolagaktierinnehardå banken iationer att taett om

i bolagandra aktierinnehavochbanken tagit in sompanter avsom
tagitbankenbankenfristående frånvaritursprungligen somsom

pant
in-regel fördirektivetsunderfaller direktinnehavensistnämndaDe

skyddeller tillrekonstruktion"finansiellförtidenaktier undernehav av
bestämmelseförhållanden börallaUnder mot-verksamhet".för somen

svensk Eniavseende införasi rätt.bestämmelse dettadirektivetssvarar
räk-frånhänförs till deninnehavundantar attbestämmelsesådan som

fårinnehavengäller inteDärmedkvalificerade. gränsen attnas som
kapitalbas. Be-bankensrespektive 60maximalt l5 procentutgöra av

reglernafråni ställetkommerenskilda innehavgränsningen för om
bankensmaximalt 25exponeringar, där procentärgränsen avstora

tillfälligaundantarbestämmelseföreslårKommitténkapitalbas. somen
rekonstruktionfinansiellimedverkanvidandelaraktier ochinnehav av

kvali-räknasfrån vadfordranskyddandeled ieller ett somsomavsom
innehav.ficerade

handförenkombildatbolagaktier iBehandlingen att taett omav
akti-Sådanabedömningar.för olikaianspråktagna utrymmepanter ger

finan-regelnföreslagnatill denhänföramöjligakan att omnyssvaraer
finansi-betrakta bolagetAlternativet ettrekonstruktion.siell är att som
företaginstitutfinansiellti ll.2.5. Ett ärförslaget ettinstitut seellt
består iverksamhethuvudsakligakreditinstitutinte är ett men varssom

verk-defleraellerutföraellerandelaraktier ellerförvärva att avatt en
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samheter i bilagan till andra banksamordningsdirektivet.fupptassom
Ett rekonstruktionsbolag kan inte betraktaspermanent finansi-ettsom
ellt institut inte dess huvudsakliga verksamhet inneha aktierärom att
eller andelar. går alltsåDet inte direkt lägga för andel andraatt stor
tillgångar fastigheter. Däremot torde det inte föreliggat.ex. något hin-
der lägga sådana tillgångar i dotterbolag tillatt det finansiellaett insti-
tutet.

skillnadEn mellan alternativen innehav hänförs tillär regelnatt som
finansiell rekonstruktion aldrig räknas kvalificerade och där-om som

med gäller inte innehavet fårgränsen maximaltatt utgöra 15 procent av
bankens kapitalbas. Om rekonstruktionsbolaget betraktas finan-ettsom
siellt institut gäller de normala reglerna kvalificerade innehav, vil-om
ket innebär både direkta och indirekta via det finansiellaatt institutet
innehav räknas kvalificerade. sinI innebär detta aktieinne-tur attsom
hav bank har via rekonstruktionsbolag fallerett permanentsom en un-
der 15 och 60 kap.lgränserna 3 § 2 BRL. Innehavet iprocents re-
konstruktionsbolaget dock inte underkastat dessaär begränsningar.

Huvudregeln beträffande innehav i finansiella institut dessaär att
skall kapitaltäckas helt för förhindra s.k. double gearing. Enligtatt en
tolkningsnot från EU-kommissionen skall dock i degörasen genomsyn
fall det finansiella institutet endast innehar aktier i bolag inte ärsom
underkastade kapitaltäckningskravf Föreligger inte risk för s.k.
double gearing behöver inte innehavet i det finansiella institutet kapi-

Ärtaltäckas. det fråga rekonstruktionsbolag medett permanentom en-
dast icke-finansiella tillgångar behöver innehavet i detta bolag alltså
inte kapitaltäckas helt.

detFör fall aktieinnehavet i bolaget hänförs till regeln finansiellom
rekonstruktion följer direktivet och kommitténs förslag inneha-attav

endast får tillfälliga "temporarily" i den engelska versionen.ven vara
Eftersom det fråga finansiella rekonstruktionerär olika slagom av
måste avsikten med tidsgränsen den tid sådana typisktatt tarvara som
och förmodligen lite längre skall inom rekvisitet. Givet attrymmas en
viss tillgångsmassa läggs i bolaget med avsikten tillgångarna ochatt
bolaget skall avvecklas torde det inte föreligga några problem. En
komplikation uppstår bank regelmässigt använder sigom etten av

rekonstruktionsbolag för hanterapermanent ochövertagnaatt panter
liknande; i banken överlåts omedelbart tillpanter bolagettas försom

där så snabbt möjligt avvecklas.att Frågan kravet på in-är attsom om
nehavet endast skall tillfälligt skall tillämpas aktierna i rekon-vara
struktionsbolaget eller någon form skall Engöras.om av genomsyn

26 Artikel 1.6 i andra banksamordningsdirektivet.
27 Interpretation XV/l l49/96-Rev.l-EN.note,
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uppfyllstillfällighetkravetinnebäraskulle ge-attsådan genomsyn
"rekon-dehandefteri bolagettillgångarna avyttras ansessomattnom

struerade".
bank-företagellerhandsyftebildade i panter somatt taFöretag om

företagsådanaintekanrekonstruera somsyfteiköpt varaansesatten
kom-i§kap. 72undantaget sebehandladei 1l.2.5detunderfaller

di-verksamhet har"företaglyderlagtexttillförslagmitténs varssom
tillknutnatjänsterellerbankverksamhetmedsambandrekt avser

bankverksamhet".
för-kommitténsinte någotföranlederövervägandenaredovisadeDe

syftetillharbolag att takonstaterarendastKommittén attslag. som
bestämmel-antingentillhänföraskanpanthanteringbankershand om

ellerförslagkommitténsi§kap. 8rekonstruktion 2finansiellomsen
ochförslagetikap. § att7institut 2finansiellabestämmelsen om
stårolika. Detdelvislösningarnaolika ärde enrättsverkningarna av

i kon-kommerintelösningenlängesåkonstruktionväljafrittbank att
rörelseregler.övrigamedflikt

aktierFörvärv m.m.egnaav

delbankaktiebolagensforgälleraktierförvärvgällerdetNär egnaav
framgårstycketförstaparagrafens attABL. Av§i kap. 2regleringen 7

ellerförvärva tainte får pantaktiebolaghuvudregeln somär att ett
ellerförvärvaheller pant taintefårDotterföretagaktie. somemot egen

ogiltigt.förbudetmedstridAvtal i ärmoderbolaget.aktie iemot
aktierförvärvframgårstycket ABL attandra§2kap. av7Av

Övertagandevidnämligenundantagsfall,tillåts i avemellertid tre
grundaktierna påinlösenrörelsen,iingåraktiernadäraffärsrörelse av

förharaktier utmättsauktionpåoch vid inropmaktmissbruk somavav
skallaktieförvärvad avytt-dessanågot sättfordran. Enföretagets av

förvärvet.efterårdockförlust, tresenastskedet kan utanså snartras
förvärv-lovligenavyttringtillalternativframgårlagtexten att ettAv av

aktiekapitalet.nedsättningdrasdennaaktiead avär att genomegen
blivitaktiebolagharstycket ABL etttredje sägs mo-attkap. 2 §l 7

skall dessamoderbolaget,iaktierdotterföretagetinneharochderbolag
stycket.andraisägssättaktier avyttras somsamma

harinteaktieframgårstycket ABL attfjärde§kap. 2 som7Av en
nedskallBolagetogiltig. sättaförvärvetfrån ärårinom treavyttrats

besluttillförslagbelopp. Ettnominellamed aktiensaktiekapitalet om
hållsbolagsstämmaförstapå denframskall läggasnedsättning som

tillöverförasskallNedsättningsbeloppetinträtt.harogiltighetsedan
reservfonden.

E
E

a
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Förbudet förvärv aktie och mottagande sådan aktiemot av egen av
hinder för kringgå reglernautgör nedsättningpant ett attsom om av

aktiekapital inlösen aktier.genom av
När bankaktiebolagslagen slopades och aktiebolagslagens regler

blev tillämpliga bankaktiebolag berördes i förarbetena den tidigare
regleringen i bankaktiebolagslagen förvärv aktier. Enligtav av egna
denna gällde förbud enligt aktiebolagslagen. Bestämmelsersamma som
motsvarande de undantagssituationerna i aktiebolagslagen saknadestre
dock. Däremot föreskrevs i bankaktiebolagslagen bankaktiebolagatt ett
vid Övertagande aktiebolags rörelse i samband fusionmed fickettav
förvärva i ingåenderörelsen aktier de förvärvade aktiernaattmen
skulle fusionen hade registrerats.näravyttras senast

Bankaktiebolagslagen innehöll vidare regel saknade motsva-en som
righet i aktiebolagslagen. föreskrevsDet nämligen aktier lämna-att om
des säkerhet för kredit och det bland dessa ingick mindresom om en
del aktier i bankbolaget eller i dess moderföretag förelåg det inte något
hinder dessa aktier Regeringenäven eller,mot att ta emot pant.som
efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen tilläts utfärda

föreskrifter vilka begränsningarnärmare i detta fall skulle gäl-om som
1a.

förarbetenaI till avskaffandet bankaktiebolagslagen redogjordesav
för motiven till förbudet i denna lag förvärv aktier och för-om av egna
budet sådana aktier pantJz hade bl.a.Detmot att ta emot sagts attsom

innehav aktier utgjorde uttunning det kapitaletett av egna en av egna
och därmed försvagning skyddet för insättarna. Vidare hade sagtsen av

bankaktiebolagen tilläts köpa aktier kunde det haatt om egna samma
verkan återbetalning till aktieägarna i samband med nedsättningsom en

aktiekapitalet. Grundsatsen aktieägarna har lika till förmåneratt rättav
i bolaget kunde också komma i fara, nämligen köpeskillingenom var
högre aktiernas verkliga värde. Genom köpän aktier skulleav egna
bolaget också kunna påverka kurssättningen på aktierna och därmed

spekulationsaffärer möjliga.göra
Dessa kommenterades i de nämnda förarbetena följan-påargument

de sättJ "Bland de nämnda argumenten det endast för-är ett -
svagningen insättarskyddet har sådan dignitet det bör be-attav som-
aktas i detta sammanhang. Efter det detta uttalande gjordes haratt
emellertid lagen insättningsgaranti införts. kan vidareDet antas attom
de undantagsfall finns i aktiebolagslagen inte medför någonsom avse-
värd ökning bankaktiebolags förvärv aktier. Regeringensav av egna -
bedömning de regler enligt aktiebolagslagen gäller förär att avytt-som

28 Se 1997/982166 105prop. s.
29 Se 106.a. prop. s.
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tillfreds-aktiekapitalet börnedsättningochaktieregnaring geavav
§kap. ldet 4ocksåintressemissbruk. Av är attskyddställande avmot

värdepappers-ochkreditinstitutiårsredovisning1995:1559lagen om
till någotfårinteaktier tastillgångspostenframgårbolag uppatt egna

ochföreskrifterFinansinspektionens§kap. 54detvärde attsamt av
kapital-ochkapitalbasberäkning1997:12råd FFFSallmänna avom

innehavframgårkreditrisker,och attmarknadsrisker egnaför avkrav
frånskall draskronor egetnollned tillskrivitsharinteaktier avsom

bakgrundkapitalet. Motprimäradetberäkningvid nu re-kapital avav
hindernågotföreliggaintesåledestorde detomständigheterdovisade

bankaktie-förgällabestämmelser ävenaktiebolagslagenslåtaattemot
bolag."

harkreditförsäkerhetlämnatsaktierSärregleringen somsomom
förarbetenaiklargjordeshärtillanslutningBRL. I§i kap. 9behållits 9

§ BRLkap. 8i 2reglernaframförföreträdeharbestämmelsedennaatt
fordran.skyddande avom

iaktierochaktierinnehavbankaktiebolagsgällerdetNär egnaav
vadbedömning ännågonintekommittén sommoderbolag gör annan

förarbetsuttalandena.redovisadedeframgår av
stycketförsta§kap. 7enligt 5del gällersparbankernas spar-För

garanti-tilltillskottbevisförvärvasparbank fårbankslagen omatt en
i lagenvissa närmareendastsparbankengrundfond i an-ellerfond om

föreligger.fondenåterbetalningfårförutsättningargivna av
medlems-lagenvarkeninnehållermedlemsbankerBeträffande om

be-föreningar någonekonomiska1987:667lagenellerbanker om
be-sparbankslagenselleraktiebolagslagensmotsvarandestämmelse

bevisrespektiveaktiertill förvärvmöjligheterna omgränsningar avav
Bestämmel-banken.grundfond i dengarantifond ellertilltillskott egna
ekonomiskalageni kap.återfinns 5förlagsinsatsers.k. omomser

kap.enligt 5medlemsbankerförgällerregleringSammaföreningar.
kanassociationsformdennagällerdetNärmedlemsbanker.lagen om

medlem-tillskjutas,får utöverkapitalföreskrivasstadgarnadet atti
tillsat-sådanaochförlagsinsatser attsärskildainsatser, genommarnas
vidarefårStadgarnamedlemmar.andra äntillskjutasfår även avser

har rättfråga attibegränsningarföreskrifterinnehålla somvemomom
rättigheterdeförvärvaöverlåtelseochförlagsinsatsertillskjuta genom

Förvärvförlagsandelar.förlagsinsatsernamed avförenadeärsom

° lbid.
bestämmel-gällermedlemsbankerstycket lagen3 andra§kap. 2Enligt l om2 medlemsbanker,föreningarekonomiska även omförfattningari andra omI ser

föreskri-särskiltövrigtiellermedlemsbanker ärlagenföljerinte annat omav
vet.
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förlagsandelar i strid sådana föreskriftermot ogiltiga.är För varje för-
lagsinsats skall medlemsbanken utfärda förlagsandelsbevis.ett Beviset
skall ställas till viss innehavaren eller till viss ellerperson, person or-
der. frågaI förlagsandelsbevis tillämpas, inteom följerannatom av
lagen medlemsbanker, skuldebrevslagens 1936:8lom regler. Den

innehar förlagsandel har få förlagsinsatsensom rätt inlösten att viss tid
efter tillskottet.

Kommitténs förslag till regler banks innehav aktier ochom en av
andelar i samband med skyddande fordran och finansiell rekon-av
struktion innebär bankrörelselagen inteatt längre kommer innehållaatt
någon generell bestämmelse bankers innehav egendom förom attav
skydda fordran. Med hänsyn härtill kommer regleren begränsning-om

bankers möjlighet inneha aktierar att o.d.av sakna naturligattegna en
plats i bankrörelselagen. Kommittén föreslår därför för bank-att man
aktiebolagens del hädanefter går direkt till regleringen i kap.7 2 § ABL
och det gällernär sparbankerna till 5 kap. 7 § första stycket spar-
bankslagen. Eftersom bestämmelser liknande den i 2 kap. 8 § BRL
saknas i lagen medlemsbanker får förbudet inneha bevisom att om an-
del i eller tillskott till medlemsbank flyttas till denna lag.

1 1.3.3 Innehav i värdepappersrörelse

Kommitténs förslag: Innehav aktier och andelar ingår iav som en
banks värdepappersrörelse skall inte räknas kvalificerat ochsom un-
dantas därmed från de begränsningar gäller för sådana innehav.som

Gällande ordning

Tidigare fanns, enligt bestämmelse i bankrörelselagen, möjlighet fören
bank medverkade vid emission aktieren på densom allmännaav

marknaden förvärva aktier ingickatt i emissionen. Aktierna skullesom
inom år. Enligtavyttras lagrumett fick bank hade till-samma en som

stånd driva fondkommissionsrörelse,att för underlätta rörelsen, för-att
aktier.värva Aktier förvärvades för räkning ingick i bankenssom egen

s.k. handelslager. Storleken på handelslagret begränsades genom en
bestämmelse i fondkommissionslagen. Nu gäller bank enligtatt en en
punkt i den s.k. verksamhetslistan kap.2 2 § 16 BRL får "drivap
värdepappersrörelse under de förutsättningar föreskrivs i lagensom
1991:981 värdepappersrörelse".om

VPL gäller all värdepappersrörelse såsom den defineras i lagen,
sådanäven bedrivs banker. Oktrojen innefattar således intesom av au-
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förfårTillståndvärdepappersrörelse.bedriva gestillståndtomatiskt att
nämligen:värdepappersrörelsen,delarseparata av

iräkningför egetfinansiella instrument namn,medhandel annans
finansiellasäljareochköparemellankontakterförmedling avav

avseendetransaktionervidmedverkanfalliellerinstrument annat
instrument,sådana

räkning,förfinansiella instrumentmedhandel egenF instrument,finansiellanågonförvaltning annansav
fondpapperemissionervidmedverkaneller avgarantigivning annan
instrumentfinansiellaförsäljningellerköperbjudandeneller avom

krets.tillriktade öppenär ensom

isigfå3-5. Förpunkterna attsammanhang engageraäri dettaAktuella
enligttill dettillståndsärskilthabankalltsåmåsteverksamhetsådan en

VPL.
värdepappersrörelsedenförgäller somi VPL ävenRörelsereglerna

omfattarbankrörelselageniRörelsereglernabank.inombedrivs en
lagarnasBådavärdepappersrörelsen.såledesrörelse, ävenhelabankens

gäl-detvärdepappersrörelsen. Närtillämpligaalltsårörelseregler är
verksamhet,bankenshelaförräknas gränsernaexponeringarler stora

medräknasvärdepappersrörelsen expone-i sammanexponeringardvs.
innehavbanksförallmänna gränsernaverksamhet. De enövrigiringar

värdepappersrö-iinnehasaktierförintedäremotgälleraktier somav
relsen.

iinnehavförabsolutagällde gränser1990-taletbörjantillFram av
iinfördesVPLGenomfondkommissionsverksamheten.ochemissions-

innehavenstorlekentillåtnadenrelaterarbestämmelserstället som
bakomprincipernaliggerför sys-grund systemetTillkapitalbasen.till

Detbankerna. är netto-förvalutakursriskerförlimitbeloppmedtemet
eftereller,Regeringenavgörande.ärvisstipositionen ett sompapper

risknivåerföreskrifteriskallFinansinspektionen angebemyndigande,
VPL.4 §kap.4instrumentfinansiellainnehavför av

EG-rätten

banksamordningsdirektivet är attandra eniartikel 12iHuvudregeln
fårinteföretagandelar ielleraktier ettinnehavkvalificeradebanks av

Artikelkapitalbas.bankensmotsvarande 15 procentän avstörrevara
rekon-finansiellförundantagbehandladeförutom12 4 ovananger,

"somtillfälligt ettinnehasandelarelleraktier1.3.2,struktion l somatt
förinstitutseller iemissionsverksamhet annansett namnled inormalt

nationellenligtinnehavkvalificeraderäknasbehöverinteräkning" som
fi-inte utgörandelaroch"aktierinnehav somVidare sägs att avrätt.
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nansiella anläggningstillgångar enligt definitionen i artikel 35.2 i direk-
tiv 86/635/EEG" inte skall medräknas. Det framgår inte helt klart var
de inte skall medräknas. Artikel 35.2 i direktiv 86/635/EEG attanger
begreppet finansiella anläggningstillgångar, då det gäller kreditinstitut,
skall "anses omfatta ägarintressen, aktier och andelar i anknutna företag

värdepapper avseddasamt varaktigt ingå i företagetsatt normala verk-
samhet."

När det gäller tolkningen rekvisitet "normalt led i emissionsverk-av
samhet" kan i kommentar till EG-lagstiftningen utläsas deten att en-
dast innehav aktier under pågående emission in theavser ofav course
underwriting. Vidare huvudregeln utgå från banken egentli-attsynes

inte någon risk med sin inblandningtar i emissionen,gen dvs. i huvud-
sak sköter det administrativa. Det tycks dock inte något absolutvara
hinder för tillämpningen bank riskatt även vid emissionen,taren egen

teckna aktiernat.ex. och sedan vidaresäljaatt dem. Kommenta-genom
utgår dock från de aktier banken haratt kvar,ren grundom som av

den inte lyckas eller villatt sälja dem, i övrigt uppfyller kraven för ett
kvalificerat innehav se l 1.2.5 så skall innehavet också räknas ettsom
sådant. innebärDet innehavet inte fåratt 15större än procentvara av
bankens kapitalbas.

Rekvisitet instituts för räkning"ett inte vållanamn annans synes
tolkningssvårigheter. Det sikte på sådana situationertar då banken av
någon anledning har aktier registrerade i sitt äganderättennamn men
tillkommer någon Om banken inte har någon skyldighetannan. annan

den aktiernarättamot ägaren leverera dessa,än registre-att utgörav
ringen i bankens ingen risk för banken.namn

Den naturligaste tolkningen bestämmelsen rörande aktierav som
inte finansiella anläggningstillgångarutgör sådana inteär skall räk-att

kvalificerade innehav. sådanEn tolkning innebärnas inne-som att t.ex.
hav i banks handelslager inte skall räknas kvalificerade inne-en som
hav. Följden detta förär kvalificeradegränsen innehavatt 15av pro-

kapitalbasen inte gäller.cent Gränsen blir då i stället förav gränsen
exponeringar 25stora kapitalbasen. Denna tolkningprocent ärav na-

turlig bakgrund EG-direktivensmot övergripande tankeav att stora
ägarintressen riskerar leda till omotiverade stödåtgärderatt målfö-om

råkar i svårigheter.retaget Denna risk skulle, med detta resonemang,
inte lika det endast sig kortastor innehavrör i "trading"-vara om om
syfte, vilket i sin medför den högsta tillåtnatur kanatt gränsen vara

för dessa innehav.större

z Empel mfi., Banking and EC Law Commentary, Amsterdam Financialvan
Series, Kluwer, sid. ikap.23
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Överväganden

skallverksamhetslistansärskilda tass.k.denföreslårKommittén att
banklagstift-detinnebärförslagKommitténs att11.2.3.se urbort

verksamhetfinansiellbedrivabankerfritt förblirsynvinkel attningens
detföljeranger. Däravrörelsereglerna attbegränsningardemed som

till-bankerbankrörelselagenispecialregelnågonbehövs gersominte
fort-detkommer ävenvärdepappersrörelse. Däremotbedrivalåtelse att

få be-skallbankförVPLenligttillstånd attkrävassättningsvis enatt
VPL.följerdetvärdepappersrörelse;driva av

skallreglerandrabestämmahäraktuell är attfråga är omDen som
vissgrundaktieinnehav attbanksstorleken enrörande avgälla en

Själv-värdepappersrörelse.kallaskanvadsig tillhänfördel därav som
totalabanksdetanläggas ärperspektivet att expone-detmåstefallet en

ihar,Kommitténavgörande.företagvisst är en-ring gentemot ett som
bank högstföreslagithuvudregel attEG-direktiven,med enlighet som

15företagenskilt motsvarariinnehavkvalificerat ett somfår ha ett
skalldennaalltså gränsFrågankapitalbas. ärbankens omprocent av

hänförinnehavethelaellerdelvissdärföröverskridas attkunna aven
frånmedger görsEG-direktiven avstegattvärdepappersrörelsetillsig

inne-tillfälligagällerdetkapitalbasen när15huvudregeln procent av
in-elleremissionsverksamhet" ettiled"normalthav utgör ettsom

"aktiersigdeteller rörräkning" närför omstituts annansmennamn
dessaanläggningstillgångar". Ifinansiellainte utgörandelaroch som

kapitalba-till 25innehavenskilt procentEG-rätten avfall begränsar ett
teknisktUndantaget görsexponeringar.fördvs. storagränsensen,
innebärkvalificerade. Detta atträknasinteinnehavenvisetdet somatt
tilluppgående 15bolagiinnehavkvalificerat pro-etthakanbanken ett

bolagiinnehavoch därutöverkapitalbas ett sammabankenscent av
till 10uppgåendeundantagennämndade pro-till någothänförligt av

ikapitalbasen ett25Innehav procentutöverkapitalbasen. avcent av
förgrund storainte gränsendock expo-tillåtsföretagoch avsamma

neringar.
till 15aktieinnehav procentbanksbegränsamellanstårValet att en

tillåtahar ettinnehavet attsyfte samtvilketkapitalbasen oavsettav
medvadtill etthänförsdetdel sam-vissinnehav somstörre avom

valetförAvgörande ärvärdepappersrörelsen. omkallaskanlingsnamn
grundlåginnehav ärtillåtamed störreriskenhävdas attkandet att

EG-direktivetsvärdepappersrörelsen.tillsighänförinnehavetattav
dettilltagenså lågt attär15 procentgränsenfrånutgå attsystem synes

förutsättningar attvissa utanunderdenmöjlighet utöverfinns att
undantags-diskuteradeDeoacceptabeltblir stor.riskensamladeden nu

med 10överskridaskan pro-15 procentgränseninnebärreglerna att
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centenheter innehavet kan hänföras till undantagsreglerna. Hårdrag-om
innebär detta antingenet 15att är lågt tilltagenprocentgränsen eller så
risken medär de innehavenstörre i försumbar. Somstort sett antytts

tidigare EG-direktivet utgå från de olika innehavattsynes typerna av
innebär olika risk. kvalificeradeDetyper innehaven innebär riskerav
för bank skall sigatt alltför mycket i företag i svårig-en engagera ett
heter det omotiverade lån föratt rädda värdet på aktiein-genom attge
nehavet. Innehav i banks verksamhet handlare med värdepap-en som

i stället innebära risker förknippade med handeln.per anses
Som kommittén tidigare varit inne på 954 det viktigtär i dessaatt

sammanhang skillnad mellan aktiergöra föremål för allmänärsom
omsättning och sådana inte det. 15är för kvalifice-procentgränsensom
rade innehav enligt kommitténsär, mening, fastställd så den hän-att tar

till risken det innebär hålla aktier inte föremålatt försyn allmänärsom
omsättning, med därpå följande likviditetsämre och genomlysbarhet.
Det bl.a. därförär för sådana innehavgränsen lägre för inne-är änsom
hav andra tillgångar, kreditfordringar, därt.ex. 25av gränsen är procent

kapitalbasen. Enligt kommitténs mening det alltså möjligtärav till-att
låta högre för aktieinnehavgräns 15 kapitalbasenän för-en procent av

det sig aktierutsatt rör föremålatt för allmänär omsättning.om som
Aktieinnehav hänförliga till värdepappersrörelsen undan-är nästan
tagslöst aktier föremål för handel.ärsom

Även det ligger bakom EG direktiven, nämligenresonemang som
de kvalificerade innehaven och innehavenatt för handel i viss mån ger

upphov till olika risk, har enligt kommitténstyper mening viss bär-av
kraft. Det finns i fall skäl inte behandla demvart kumulati-att rentsom
va.

Sammantaget finner kommittén skälen för lösning där banker-att en
tillåts överskrida 15 för aktieinnehavprocentgränsen det gällerna när

innehav hänförliga till värdepappersrörelsenär väger över.som
ställningstagandet bygger på förutsättningen de aktierattovan som

hänförs till värdepappersrörelsen verkligen handelslagerutgör ellerett
eljest relativt snabbt.omsätts Innnehav långsiktiga får inteär hän-som
föras till värdepappersrörelsen. Vissa gränsdragningsproblem kan upp-
komma, bank stadigt har innehavt.ex. motsvarande 2-3ettom en pro-

kapitalbasen i viss aktiecent innehavet hela tidenav omsätts.en men
Avgörande för bedömningen i sådant fall innehavetett synes vara om
kan motiveras med det främjar värdepappersrörelsen.att

Innehavens storlek skall bedömas med utgångspunkt i aktiernas
marknadsvärde från tid till bankEn måste ha sådana styrsystemannan.

den kan försäkra sig angivnaatt inte överskrids.att gränser Detom
gäller såväl innehav i värdepappersrörelsen bankens samlade in-som
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kontrollkontrollsystemsådana atthavidare avbank börEnnehav.
fortlöpande.storlek kan görasinnehavens

skall be-undantageti lagtextenhuruvidafrågateknisk ärEn mer
tillhänvisningmedellerterminologiEG-direktivetsmedskrivas en

finnsdetKommitténvärdepappersrörelse. attdefinition anserVPLs av
värdepappers-etablerade begreppetredantill detanknytaivärde attett

invändaskanMöjligeni lagtext.defmeratklartdessutomrörelse ärsom
situationeralla deomfattainteriskerar somhänvisning attsådanatt en

nå-behovfinnsdet intebedömerKommittén att avomfattar.direktivet
prak-detochdirektivet ärmed attöverensstämmelse merentotalgon

till VPL.hänvisninganvändalösningtisk att en
demotiveratdet görakommittén attSammanfattningsvis un-anser

di-EGinnehavkvalificeradeför som15 procentgränsenfråndantag
innehavsåutformasUndantaget attavseende. avi dettatillåterrektivet

skallintevärdepappersrörelsetillhänförligaandelar ärelleraktier som
innehav.kvalificeraderäknas som

förvärvförTillstånd större11.4

FinansinspektionenskräverförvärvbanksEnförslag:Kommitténs
ka-bankens25 procentänvederlaget motsvarar avtillstånd, merom

slagallakronor. Förvärvmiljoner om-100och avpitalbas änmer
detbeviljasskalltill förvärvTillståndtillståndsplikten. omfattas av

bankrörelselagenireglernatilllederförvärvet attkaninte attantas
skyndsamt.meddelasskalltillståndsärendeniBeslutöverträds.

Gällande rätt

starktgällande ärenligt rättegendomförvärvamöjlighetbanks attEn
förvärvatillåtetintedet attärhuvudregeln är attDenbeskuren. tysta

förvärva.tillåtetuttryckligen attdetsådan äregendom än somannan
ochgällerdetegendomvilkenberoende på typgällerreglerSkilda av

sker.förvärvetförhållandenvilkaunder
bankverksam-bedrivandetföregendomförvärvgäller avdetNär av

banks rö-andelarochaktier samtegendom annanändvs.heten, annan
§kap. 4i 2förvärvatillåten attegendom ärden uppräknasrelse, som

verksamhetenförlokalererhållaförförvärvbl.a. attdärBRL, nämns
förvärvatillåtet attDetbehov. ävensammanhängande ärdärmedeller

elleregendomfastförvaltasyftemedbolagi attandelarelleraktier
och bo-egendom, tomträttändamål. Fastnämndaföravseddatomträtt
bankenanställd iberedaförförvärva attäventillåtetdetstadsrätt attär
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bostad. Vidare det tillåtetär förvärva inventarieratt till rörelsen eller till
fastigheter banken eller lokaleräger banken isom övrigt innehar.som
Slutligen får bank förvärva lös egendom skall upplåtasen tillsom
nyttjande, dvs. för leasing. Undantag från bestämmelsen inte möjligaär
under normala omständigheter. Tillstånd för förvärv enligt bestämmel-

krävs inte.sen
Efter tillstånd Finansinspektionen, eller regeringenav ärendetav om

principiellär betydelse eller i övrigt särskild vikt,av får bankav en
förvärva aktie i bankaktiebolag aktie eller andel isamt utländskt bank-
företag och i svenskt eller utländskt företag, ändmål kanvars anses va-

till för bankväsendet ellernytta det allmännara 2 kap. 6 § BRL. För-
enligt bestämmelsenvärv brukar benämnas organisationsförvärv. Be-

stämmelsen infördes 1933 och propositionen ingen vägledningger om
vilka kriterier avgörande förär tillstånd skall lämnas ellersom inte.om
I praxis har krävts banken kan redovisaatt rationellt skäl för för-ett att
lägga viss verksamhet i dotterföretag eller delägt företag. Av praxis
framgår också verksamhet inte fåratt bedrivas inom bankensom nor-
malt inte heller får bedrivas bolag.genom

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-
får lämna bankaktiebolag tillståndett förvärvanen aktier elleratt an-

delar i svenskt eller utländsktett försäkringsföretag och sparbanken
eller medlemsbank tillstånd förvärva aktier iatt svenskt försäk-en ett
ringsaktiebolag, förvärvet ingår led i organisationenettom som av
verksamheten 2 kap. 6 § BRL. Bestämmelsen tillkom år 1991 i syftea

underlätta ökad integrationatt mellan olika finansiella företag.typer av
För tillstånd skall kunnaatt meddelas krävs det fråga förvärväratt om

organisationsaktier. Det innebära det liggerav organisatoriskaattanses
motiv och långsiktig affärsstrategi bakom förvärvet Förvärvetsen
storlek intesägs avgörande för tillståndsprövningen detvara sägsmen

naturligt andel förvärvasatt större destovara starkare ärsom pre-
sumtionen för det sigatt rör organisationsförvärv.ett mindreJuom
andel förvärvas desto i förarbetena, krävs i frågasom mer, anges om
redovisning omständigheter innebär förvärvet kanav att be-som anses
tingat organisatoriska skäl. Vidare tillståndsprövningenav attanges
normalt inte bör omfatta förvärvets lämplighet företagsekonomiskur
synpunkt.

Vid skyddande fordran gäller speciella regler för förvärvav av
egendom, avsnitt 11.3.2.se

33 54 § bankrörelseförordningen.
34 Prop. 1990/912154 94.S.
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Överväganden

allmänrörelsereglernainledandeföreslagnakommitténde avAv av
solidi-åtgärdervidtafår äventyrarbank inteföljerkaraktär somatt en

åtgärderföretabankfårhellergenomlysbarheten. Inteeller enteten
särskilt in-bristfällig. Avblirriskerdesskontrollen övergör attsom

rörel-förändringarsnabbaochmedföråtgärder stora avärtresse som
rörel-angåendebeslutföljdtillförändringar,Långsamma t.ex. avsen.

visserli-kanförändringarSådanaintresse.mindreinriktning är avsens
tidregelmässigtundergårbanktillsikt ledapå lång att germenengen

försäljningarochNedläggningarmyndigheterberördaför att reagera.
så-gradi högochsnabbtrörelsenförändratänkasvisserligen menkan

ellerriskkontrollenSoliditeten,försämrasällantordeåtgärder ge-dana
nomlysbarheten.

med-reglernanämndainledningsvisdesig klartföri och attDet är
Soliditeten,förvärvgenomföra äventyrarfårintebankför somatt en

emel-reglernaföreslagna ärgenomlysbarheten. Deellerriskkontrollen
tolkningar. Förtill olikaupphovinte kandeklarainte sålertid att ge

förvärvetdeteftertidlångkanskefalldeli ge-förvärvvissa ensom,
detkanreglernanämndadestridandebedöms mot varanomförts, som

förvärvetkonsekvensernaskadligadenedbringaefterhandisvårt avatt
Finansinspektionenrisk förocksåfinns attnivåer. Detacceptablatill en

stridande rö-bedömaskulle motdenförvärvpåfår redainte somsom
anmäl-regelbehovetaktualiserarsagdaDetrelsereglerna. omav en

förvärv.vissatillstånd för störreoch/ellerningsskyldighet
fördelendenharanmälankrävsendastdetvilkenenligtordningEn

villkoraselleruppskjutas ettbehöverinteförvärvettilltänkta avdetatt
förvärvspla-redatillsynsmyndighetenfåranmälantillstånd. Genom

rörelsereglerna.stridabefinnsförvärvet motinskridakanoch omnerna
för-huruvidasakfrågan,beslut ifattalättareinteemellertidblir attDet

anledningenden attrörelsereglema,striderverkligen mot avvärvet
tillståndsä-föriställetingripanderörande ettärendeiskerbeslutet ett

pådradärförkanslag utÄven någotingripandebeslutrende. ett avom
i formingripande,eventuelltdärmed t.ex.finns avRisken etttiden. att

för-eftertidlångskerrörelsen,delvisssäljaåläggande somattett av
kan mycketbliDetkonsekvenser. t.ex.negativabetydandefårvärvet

integreras.börjatorganisationertvååterdyrbart sära somatt
bankenförmöjlighetmedkombineraskanAnmälningsskyldighet en

detförriskenundanröjer attvilketförhandsbesked,bindandebegäraatt
god-skallaffärhuruvidaosäkerhetråderdär detlägeuppstår enomett

Finansinspek-ordningsådanmed är attFördeleninte.ellerkännas en
skalltillståndklartdetköparen attdärärendenavlastastionen anser

ingri-formnågonförriskenståberedd attochmeddelas att aväräven

;é
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pande sker i efterhand. Eftersom banker i vissa lägen kan ha starka
drivkrafter sig i affäreratt med sannolikhet inte uppfyllerge storsom
lagens krav finns emellertid risken bankens ledningatt medvetet un-
derlåter begära förhandsbeskedatt i förhoppningen kostnaderna föratt

få affären gå tillbakaatt blir föratt för inspektionenstora skallatt kun-
kräva det. Det kan med fog hävdas det ärjustna i dessa lägenatt som

det viktigt medär prövning. En ordning med obligatoriskt tillstånden
för betydande förvärv undanröjer risken i nämnda extremfall. Nackde-
len tilltänkta förvärvär inte kanatt slutföras innan tillståndsprövningen

avslutad.är Kommittén den uppfattningenär nackdelarna medattav en
obligatorisk tillståndsprövning inte såär de förde-stora att överväger
larna för tillståndsprövninggränsen så endastom sätts ochatt stora
viktiga förvärv Därigenomprövas. blir belastningen på Finansinspek-
tionen inte heller så betydande.

Det finns inte anledning införa några speciellaatt i till-moment
ståndsprövningen; det räcker det bedömningatt görs huruvidaen av
banken efter förvärvet genomförts kan komma uppfyllaantas att reg-
lerna dess verksamhet. Reglernastyr det blir aktuelltsom prövaattsom
förvärvet finns i såväl bankrörelselagen,mot andra lagar specielltsom
reglerar bankers verksamhet och författningar utfärdade med stöd av
nämnda lagar i bankens bolagsordning och interna instruktioner.som
Visserligen kan bolagsordningsägas och instruktioneratt inte är av
primär betydelse i det här sammanhanget båda viktiga inslagutgörmen
i kontrollen banks risker och genomlysbarhet. En ändamålsenligav en
utformning dem förutsättningutgör för banken skall få bedri-av atten

sin verksamhet. Det därför lämpligtär prövningenva innefattaratt även
förvärvets förenlighet med dessa båda dokument. Tillståndsprövningen
skall naturligtvis i första hand inriktas på till de grundläggandeatt attse
kraven soliditet, riskkontroll och genomlysbarhet inte riskerar att
trädas för förvärvet.när genom

Genom prövningens omfattning tillståndsmyndigheterna möj-ges
lighet alla banklagstiftningenprövaatt relevanta aspekter. Finansin-ur
spektionen bör stå relativt fri i sin bedömning tillståndsärenden. Förav

markera vilken nivåatt prövningen skall ha bör regel införasen som
tillstånd skallatt detvägras antagligt förvärvetanger är leder tillattom

bestämmelserna överträds.att Om det kommer fram omständighe-nya
eller förhållandenater ändras tillstånd inteutgör hinder för ingri-ett ett

pande banken på grund delvismot omständigheterav samma som var
vid tillståndsprövningen.uppe

Gränsen för vilka förvärv skall tillståndsprövas bör relateras tillsom
den förvärvande bankens kapitalstyrka. I praktiken kan det endast
komma ifråga koppla förvärvets storlekatt till bankens kapitalbas. Den
absoluta förgränsen exponeringar harstora vid 25 ka-satts procent av
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andelaraktier ochmaximalt innehavförhuvudregelnpitalbasen och av
finansiella föreslås 15inteföretagi enskilda procentär motsvarasom

utnyttja helabank fårinte givetkapitalbasen. Det utrymmetär att enav
genomlys-ellerriskhanteringenSoliditeten,regler;angivnaenligt nyss

anled-finns dock knappastdessförinnan.fara Detibarheten kan sättas
icke-finansiellaaktier ibanks förvärvtillstånd förning krävaatt aven

sådana för-Skullekapitalbasen.till 15företag gränsen procent avupp
torde detrörelsereglerandrastrida någraundantagsvis motvärv vara

bankenföreläggakostnadermedförenatenkelt och interelativt attstora
förvärvhellerinnehav. Intedetta ärhela eller delarsälja somatt av
mindrekapitalbasen änmotsvarande 15 mot-än procentstörre menav

till-tillräckliga skälkommitténenligtfinns det attsvarande 25 procent
sig olikaiklädatillståndsprövningtillåtsBankernaståndspröva. utan

ord-kapitalbasen. Dennatill 25förpliktelser procenttyper avuppav
motsvarande 25ifrågasätts.inte Förvärv större änning har är pro-som

exponering-föroch alltsåkapitalbasen, gränsenstörre än storacent av
banken. Debetydande påverkanfåde kansådockär attstoraar,

förvärvaktier,vissa förvärvaktuellablirförvärv är annanavavsom
rörelser.företagsandraoch förvärvegendom av

kommitténs för-ihuvudregelnandelarochgäller aktierdet ärNär
innehav ikvalificeradefår habank inteBRLslag kap. 7 §2 att en

kapital-15"finansiella"inte änföretag är större procentär avsomsom
tillämplig.inteföljaktligentillståndsregelnblirinnehavdessabasen. På

möjligt gå 15dethända utöverUndantagsvis kan det procent-är attatt
fallfinansiella. dessalintei företagför innehav ärävengränsen som
densåvida inteexponeringar,föralltidgäller 25 procentgränsen stora

i vadför förvärvgällerhelt.kapitaltäcks Detsammadelenöveskjutande
förvärvoch l1.2.5. Ettfinansiella företag 9.4.5sekallaskan avsom

därsituationerendast itillståndspliktigtblir alltsåandelaraktier eller en
kankapitalbas. Dethelt med tän-täcksexponeringendelviss egenav

falli vilketföretagoberoendeaktier i fleraförvärvkas att ett avser
och i sådantförvärvetgäller förinteexponeringarförgränsen stora

köpeskillingentotalaaktuell dentillståndsprövning mot-blirfall omen
kapitalbasen.25än procent avsvarar mer

beroendeandelar,ochaktieregendom ärInnehav än somav annan
denfaller underavtalsparthosutvecklingenekonomiskaden enav

kapi-exponeringar till 25begränsningengenerella procentstora avav
alltsåblir detegendomdenna9.4.4. Förtalbasen se typnärmare av

beroendeförvärvtillståndsregeln ärtillämpaaktuelltinte att avsom
sort. Däremotskuldförbindelser någonutveckling t.ex.motparts aven

beroendevilkatillgångarförvärvaktuellt ärdet blikan ett avavserom
kreditportfolj.förvärvutveckling,olika t.ex.motparters av en
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innehavFör egendom, dvs.övrig sådan inte beroendeärav som av
den ekonomiska utvecklingen hos avtalspart, finns inga absolutaen

angivna i kommitténsgränser förslag. Förvärv hänför sig till densom
här kategorin kan gälla materiella tillgångar, såsom fastigheter, maski-

eller liknande, och imateriella tillgångar Förvärvner patent.som av en
pågående rörelse något slag, avsedd i banken juridiskatt tasav som

exempel på situationär tillståndsregelnett skallnär tilläm-person, en
för det fall förvärvet tillräckligt Förvärvär banksstort.pas av en annan

rörelse eller finansiell verksamhet faller också under bestämmel-annan
sen.

Det bör understrykas genomgången endast innehålleratt ovan
exempel på följderna tillståndsregelns tillämpning och den inteattav
kan användas för tolka undantag från den absoluta regelnatt allaatt
förvärv där vederlaget 25 kapitalbasenänmotsvarar procentmer av
skall underkastats tillståndsprövning.

Med förvärv alla transaktioner där förvärvaren beta-typeravses av
Ävenlar mätbar motprestation. bytesaffarer inkluderas alltså, ävenen

det ibland kan svårt uppskatta vederlagets storlek. Lånattom vara som
banken omfattas inte bestämmelsen. Däremot omfattas förvärvger av

fordringar olika slag.av av
De bankerna har kapitalbaserstörsta miljarder30 kronor medanrunt

den minsta Sparbanken har kapitalbas på 800 000 kr. Med obe-en en
gränsad 25 procentsregel betyder detta för tillstånd skulle gågränsenatt
vid omkring miljarder7,5 kr för de och 200 kr för000 de minstastörsta
bankerna. små bankernasDe ringa påverkan systemstabiliteten i
kombination med ambitionen inte i onödan belasta inspektionen le-att
der till förvärv under viss absolut storlek inte bör under-att en vara
kastade tillståndsplikt. lämpligEn 100 miljoner kr.gräns är

l 1.5 Kredithantering

l 1.5.1 Inledning

Med kommitténs genomgående funktionella anslag finns det anledning
skilja på två aspekter kredithanteringen dels innehavatt kredit-av av

fordringar, dels kreditprövning, dvs. utvärdering kreditansökningar.av
Riskhanteringen och genomlysningen kreditportfölj i betydan-ärav en
de grad beroende kreditprövningsprocessen, vilken informationav som
inhämtas vid detta tillfälle och hur den bearbetas. dettaPå de tvåsätt är

länkade till varandra.momenten
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diversifieringsperspektivkredithanteringenbehandlasFörst ettur
generelltkreditprövningavsnittdärefter följeroch1.5.2 sett.l ett om

jävskrediters.k. 1 l .5.4.avsnittSist kommer ett om

Kreditportfölj1.5.21 en

kreditportfölj skallbanksKommitténs förslag: En sammansattvara
fullgörabankens förmågarisk intetotalaså bankens äventyrar attatt

sina förpliktelser.

kreditprövningenfrånkreditfordringar sär-banks innehav ärEn enav
kre-inneharnödvändigt bankinteskiljbar funktion. Det är att somen

fordringar-köpakankrediter till kund. Densjälvditfordringar t.ex.ger
lö-krediter eller ha"andrahandsmarknad" förformnågon ettpå avna

kreditprövningensköteraktöravtal med någonpande somannan
kreditgiv-finansiärexempleni bådafungerarbanken. Banken avsom

finansie-renodlamöjligtvisar detexempletning. Det är attattsenare
i kreditprocessen.kreditprövningsrollenringsrollen och

allmännaunderfallerkreditfordringarinnehavbanksEn sammaav
styrningkan kravegendom. Såledesinnehavregler ettav annansom

soliditetsre-från den föreslagnahärledaskreditportföljenrisknivån iav
den före-riskhantering följeradekvatkrav pågeln i kap.1 Ett2 av

föreslagna 2kap.riskhantering i 2 2 Denregelnslagna allmänna om
och värde-överblickaskreditportföljen kanförutsätterkap. 3 § ävenatt

ochkapitaltäckningskravunderkastadekreditfordringarVidare ärras.
ifrågasät-andra ordmedexponeringar. kanDetbegränsningar storaav

kreditportföljensregler förspeciellabehovdet finns sam-tas avom
mansättning.

in-särbehandlaskälfinns det vissatidigare 9.4.3framgåttSom att
verksamheterandraförhållande tillikreditfordringarnehav som enav

lika lättakreditrisker inteskäldessa ärkan bedriva. Ettbank är attav
mark-olika slaginstrumentfinansiellahjälphantera medatt somavav
kapi-skapaför lagstiftarendet svårarenadsrisker. Ett attärär attannat

kreditrisker.avspeglarrättvisandetaltäckningsregler sättettsom
i allmänhetförhållandet detdetfrån ärskälBåda dessa attstammar mer

ivilketandra tillgångar,kreditfordringargenomlysakomplicerat änatt
marknadsvärderingfålättlikadet intesin leder till är attatttur aven

ochriskbegränsningshänsynbådekrediter. kanDet sägas genom-vara
be-kreditfordringarinnehavtalar förlysbarhetsaspekter att avsom

verksamhet.lagstiftningenihandlas på änsättannatett annan
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felaktig portföljsammansättningEn har visat sig kunna kraftigge re-
Ävensultatpåverkan i banker traditionellt snitt. historiska skäl talarav

således för särbehandling kreditinnehav. Detta skallargumenten av
emellertid inte överdrivas mycket tyder på andra risker ocksåutan att

förlusterkan upphov till omfattandege
Kreditportföljernas sammansättning varierar från bank till bank. En

inte osannolik utveckling skillnaderna blir i framtiden.är Enatt större
del banker kan komma specialisera sig vissa krediteratt typer av
medan andra inte kommer lämna krediter. finns inte skäl förDetatt
lagstiftaren söka sammansättningen enskild banks kre-att styra av en
ditportfölj så länge den med hänsyn till den övriga rörelsen, lämpligtär,
avvägd. inte tillräckligtDet kreditportföljen i sig lämpligtär äratt

hänsyn måste också till andra exponering-sammansatt utan tas typer av
enkeltEtt exempel bank både har lånat till ochär ärar. om en pengar

aktieägare i bolag. Avgörande för bank skall kunnaett styraom en
sammansättningen kreditportföljen den harär äratt systemav som av-

förpassade i första hand, hantera riskerna i portföljen och, i andraatt,
hand, hänsyn till andra risker i rörelsen.även ta

Riskhanteringssystemens funktion beroende informationär av om
de enskilda krediterna. information inhämtasDenna dels vid kredit-
prövningen, dels under kreditens löptid. Hanteringen risken i port-av
följen således beroende kreditprövningen utförs sådantär att ettav

för riskhanteringen erforderlig information inhämtas. talarsätt Dettaatt
Åi och för sig för kreditprövningen lagregleras. andra sidan kan detatt

ifrågasättas varförjust denna informationsinhämtning skall regleras när
inte det. frågeställning återkommerDenna i avsnitt.gör nästaannan

anledning till kredithantering historiskt hörEn med be-att samman
talningsförmedling har banken sköta kreditta-sagts att attvara genom

övriga transaktioner kan avläsa dennes ekonomiska utveckling.garens
Informationen under kreditens löptid kan alltså i viss mån bero att

Ärbanken har insyn i kredittagarens affärer. denna samordningsfördel
betydelse talar det särskiljande sidan, förvaltningåemot ettav av, ena

krediter och, å andra sidan, betalningsförmedling och övrigav
bankverksamhet. dock svårt denna aspekt skulleDet ha så-är att attse
dan betydelse den föranleder ingripanden från lagstiftaren. Effektenatt
torde i stället bli särskiljande förvaltning kreditportföljer tillatt av av
särskilda enheter blir mindre lönsamt.

När det gäller avvägningar beträffande den lämpliga räckvidden hos
bestämmelse banks hantering kreditportföljen sig igören om en av

bedömningar gällande redovisas i avsnittetstort sett samma som om
Ävenriskhantering i allmänhet i9.4.2. de nämnda avsnitt redovisade

35 Jfr. de inträffade händelserna i Barings bank och Daiwa bank.t.ex.
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tillämpningtillsynsmyndighetensangående en gene-avresonemangen
bäring här.slag harregel dettarell av

Kreditprövningl 1.5.3

organise-kreditprövning skallbanksEnKommitténs förslag: vara
tillräckligt be-kreditärende harbeslut ifattardenrad så ettatt som

krediten.med beviljariskenför bedömaslutsunderlag attatt
sådant underlagetpådokumenterasKreditbeslut skall sätt attett

redovisas.tillkomstoch beslutetsför beslutet

bedömningarinnefattar vanligtviskreditsöktPrövningen avenav
betalningsvilja,förmögenhetsställning,intjäningsförmåga,sökandens

känslighetbanken,andra låntagare itillkopplingensäkerhet,erbjuden
olika för-Vilken viktförhållanden.liknandeochfaktorerför externa

form kreditdels vilkenberor påi beslutsprocessenhållanden tillmäts av
ibefintliga portfölj Ettbankensdels hurfrågan ut. stegdet är serom,

inteför låntagarendels riskenbedömningbeslutsprocessen attär aven
inne-lånetportföljriskenpåverkandenbetala, delskommer att som

inklusive räntavilka villkori sinfaktorerbär. Dessa avgör tur som
lånet.bevilja det söktaskall ställa förbanken att

kreditprövningen inteframhålla ärviktigtDet attär att processen
Omobjektivt "rätt svar".situationerför olikafinnsdär det ett samme

sin propåfår olikabanker ocholikakredit hossökerlåntagare svar
bristfällig i någrakreditprövningenberodet inte ärbehöver att av

befintligadenkan berobedömningarnaskilda port-bankerna. De
liknande.branscher eller Devissaviktningellerriskprofilföljens mot

områden.vissa Detspecialisering ärbankensockså bero påkan mot
kreditpröv-isubjektivt inslagbetydandemedofrånkomligtvidare ett

liknande harpersonbedömningar ochvärderingar,eftersom storningen
betydelse.

kreditbestämmelse 2: 13 BRLfinns attgällandel rätt angersomen
fullgö-förväntasgoda grunder kanpåbeviljas låntagarenendast får om

huvudre-enligtkrävstrygghetsregeln. Dessutomlåneförbindelsenra
sikte påBestämmelsensäkerhetsregeln.säkerhetbetryggande targeln

portfölj-perspektivet.frånoch bortserkreditenenskildai denrisken
villkor.eller övrigaprissättningfrågorheller beaktasInte om

nackdelar, bl.a.medförariskerarsäkerhetbetryggandepåKravet att
kredittaga-från prövningenuppmärksamhetendradet kanatt avgenom

tillkreditermedföra svårighetersäkerhetskravetkanVidare att geren.
service ochhandels-,rörelse,sinföretagvissa t.ex.arten avgenomsom
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konsultföretag, har svårt ställa säkerhet för sina åtaganden. Säker-att
hetskravet kan också medföra onödiga kostnader och innebära konkur-
rensnackdelar jämfört med utländska banker.

kan ifrågasättasDet det lämpligt för lagstiftarenär attom ange en
viss risknivå för vissa de faktorer spelar vid kreditbedömningav som
och lämna andra oreglerade. Eftersom olika faktorer kan "viktas" på ett

oändligt antal beroende bankensnärmast situationsätt det knap-är
möjligt för lagstiftaren söka minsta acceptabel risknivåpast att ange en

för vissa utpekade faktorer spelar vid kreditbedömningen.som
föreslagnaDe reglerna soliditet, riskbegränsning och genomlys-om

barhet styrande för den enskilda bankensär agerande vad gälleräven
kredithanteringen. Banken skall solid; banken ökade risker i sintarvara
kredithantering kan det innebära måste öka sin kapitalinsats.ägarnaatt
För kunna risknivån och för kunna begränsa riskernaatt avgöra att
fordras riskerna i kredithanteringen möjliga överblicka, dvs.att är att

krav på genomlysbarhet. Dessa övergripande krav bankernaett istyr
deras val strategi för och kontroll kredithanteringen.av av

deAv generella reglerna följer bank måste ha föräven att systemen
på korrekt prissätta risken i kredithanteringen.sätt En deatt ett storaav

bristerna i bankernas kreditprövning under tiden ledde fram tillsom
bankkrisen just oförmågan korrekt prissätta kreditrisk. Det kanattvar
inte uteslutas detta i viss mån berodde bankrörelselagens grund-att
läggande uppdelning krediter endast i kategorierna säkra respektiveav
osäkra.

En bank inte har adekvata och kontrollsystem för sinstyr-som
kredithantering löper såväl affärsrisk risk för ingripandenen som en
från Finansinspektionen. övergripandeDe bestämmelserna kommer i
praktiken innebära alla banker i någon nämnvärd omfattningatt att som
sysslar med kredithantering måste utarbeta till sin rörelse avpassade

för kredithanteringen. Dessa måste omfatta alla aspektersystem system
kredithanteringen. kan sigDet allt från detaljerade instruk-röraav om

tioner för kreditbeslut till avancerade datorprogram för övervakning av
risken i den samlade kreditportföljen.

Det generella regelverket tvingar alltså bankerna utarbeta elleratt
köpa avpassade till den rörelsens och omfattning. Attsystem artegna
härutöver behålla trygghets- respektive säkerhetsreglerna, antingen i
oförändrat eller modifierat skick, framstår frånett avsteg systema-som
tiken i kommitténs förslag i övrigt. En detaljreglering innebär vidare en
olycklig fokusering på kreditrisken jämfört med de många andra risker

bank har hantera. detaljregleringEn detta område riskerarattsom en
också låsa bankerna vid beteenden inom relativt framtidatt som en snar
kommer framstå mindre ändamålsenliga på den starkt förän-att som
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får begränsatBankernafinansiella marknaden. manöver-derliga ett
optimala lösningar.finnadet gällernär attutrymme

betyd-säkerhetsreglerna hartrygghets- ochhävdasSlutligen kan att
syftede inte hade dettakonsumentskyddssynpunkt närelse trots attur

dra sig förhindrasdå konsumentertillkom.de Argumentet är attatt
bank-ekonomiska förmågatill sinförhållandeskuldbörda istor genom

förhåller med dettadet sighurkreditprövning. Oavsett argumentsernas
konsumentskyddsaspekternakommitténbärkraft finnerså ettatt

lagstiftning-konsumenträttsligaspecifikthand denbättre sätt tas om av
konsumentkreditlagen.första handområdet, ipåen

behålla detalje-inte skälfinner kommitténSammanfattningsvis att
innefat-innehållmateriellakreditprövningensrörandelagreglerrade

säkerheter.kravtande
Även kredithante-detaljerade reglerfinns behovintedet omavom

kreditprövningen sköts påbetydelseemellertidringen det attär storav
informationtillräckligför dettaförutsättningriktigt En är attsätt.ett om

kreditbeslutetför självaviktigt bådein.samlas Dettalånesökanden är
angelägetVidare detkrediten.uppföljningenden är attoch avsenare

informationen.insamladeutvärdera denförmårbanken har system som
till låntagarenställningstagandeningå bådeutvärdering skallsådanI en

samlade risk.till bankensbidragi sig och lånets
sedankrediterendastde bankerUndantagsfall prövarär mensom

tid.relativt kort Kra-eftertill någonkreditfordringarnaöverlåter annan
mindre kreditport-fall.minskar i dessa Juportföljövervakningpåvet

desslägre kravverksamhet destoövrigjämförelse medföljen iär
sådantbör utformasbestämmelseFörevarandesammansättning. ett

iinformationsinhämtning minskarlagstiftarens kravsätt ävenatt
krediterbeviljadeden tänkte köparensakfall.dessa En är att avannan
krediter.förvärvadeinformationvissställa kravkan komma att om

Är information förvissden haköpare måstebankdet ärsomen annan
portföljövervakning.krav pålagensmötaatt

ban-lagfäst kravskäl ställadet finnsKommittén ettattattanser
enskilddensådantkreditprövningen påorganisera sättkerna attettatt

kreditärende harifattar beslutkollektivt organeller ettsomperson
kredi-beviljarisken medför bedömabeslutsunderlagtillräckligt attatt

kundeninformationsinhämtningsåvälkravinnebärDetta ettten. om
andrariktlinjer ochinternabankenskunskap engagemangomsom

koppladetill kundenochkundengentemot personer.
vadfråga ifriståendekreditprövningensjälva äri viss mån frånEn

i ochdokumenteras. Detbeslutsprocessenbeslutsunderlaget och ärmån
vilketkredithantering,fungerandevälsigtänkaför sig svårt attatt en

portföljensbestämmelsenden föreslagnabådeföljaförutsätts omav
kredit-bestämmelsenbehandladesammansättning och den omovan

a
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prövningens organisation, inte innefattar fullgod dokumentering.en
Erfarenheterna visarfrån den bankkrisen emellertid doku-senaste att
mentationen bristfällig iblandi många fall och till obe-gränsenvar
fintlig. Sådana brister indikerar naturligtvis i första hand kredithan-att
teringen i banken brister försvårar också Finansinspektionens till-men

Ävensynsarbete. tyngdpunkten i tillsynen i framtiden förskjuts motom
fungerar kan intekontroll de övergripande det uteslutassystemenattav

det i vissa fall blir nödvändigt kontrollera enskilda krediter,att att t.ex.
för samlimiteringsbestämmelser efterlevts. fall, så-Iatt extremase om

efter krisen, bristande dokumenation tillden kan ledasenaste attsom
brottsutredningar skadeståndsprocesser försvåras.och

Kommittén det finns fog för lagfäst krav kreditbe-att ett attanser
framgårslut skall dokumenteras sådant underlaget för detsättett att

och det följa dess tillkomst.så gåratt att

ävskrediterl 1 J

bank får inte avtala tjänster andraKommitténs förslag: En om
villkor tillämpar eller ingåsådana banken normalt andraän som av-
tal villkor inte affärsmässigt betingade, med eller till för-ärsom
mån för i jävskretsen. gällande reglerna jävskrediterDepersoner om
inflyter i paragrafen undantagi oförändrade den medstort sett nya
för särbestämmelser avskaffas.vissaatt

Bakgrund

Bestämmelsen jävskrediter kap. fick sin nuvarande2 17 § BRLom
utformning med bankrörelselagen revideradesi samband år 1987.att
Sedan dess har endast mindre ändringar företagits. Enligt den tidigare
gällande lagstiftningen ijävskretsen i princip förhindradevar personer

erhålla kredit i banken. den lagstiftningen fickGenomatt nya personer
ijävskretsen möjlighet i banken under förutsättninglåna någonattatt
förmånsbehandling inte förekommer. uttrycks bankDetta attsom en
inte får lämna kredit andra villkor sådana banken normalt"på än som
ställer gäller både frågan kredit skall beviljasupp". Bestämmelsen om

villkor.överhuvud och, i så fall, vilka
jävskretsen ingår följandeI personer:

styrelseledamot,
delegat ställning eller i förening med fåri ledande som ensam annan

kreditärenden,styrelsen ankommandeavgöra
ledande ställning inom banken,anställd inneharsom en
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innehavmedandelsägareaktie- eller än mot-staten ett somannan
kapitalet,helaminst tre procent avsvarar

revisorkap. femte stycketi 3 5 §sådan revisor i banken som avses
normaltvadinte lånatmedlemsbanki utöver samman-somsom

medlemsskap i banken,hänger med
under ellertill 1-5make eller sambo avsesperson som

under harl-6i vilken sådanjuridisk ettavsesperson somperson
eller medlem.egenskap delägareintresse iväsentligt ekonomiskt av

jävskrediter.förteckning Bestäm-skallBankens styrelse övergöra en
krediteri frågaskall tillämpas ocksåjävskreditermelserna somomom
utfärdatsfordringsbevisellerborgenbeviljas säkerhetmot avsomav

fordring-förvärvsak gäller för bankensijävskretsen. Sammanågon av
bestäm-följerför. kap. 18 § BRLAv 2jävspersoner attsvararsomar

för-garantiförbindelser tilltillämpas påjävskrediter ocksåmelsen om
för jävspersoner.mån

under jävs-fallerkrediterbesluta i ärendenStyrelsen måste somom
besluta kre-med ochStyrelseledamot får intebestämmelserna. omvara

han i frågan hartredjekredit tillsig själv ellerdit till ettman omom
får inteStyrelseledamotstrida bankens.kanväsentligt intresse motsom

hankredit till tredjebeslutamed ochheller ensamman, somomvara
får företräda.medtillsammanseller annan

kommittén böranvisninginnehållerdirektivKommitténs attomen
för-Sannolikt"s.k. jävskrediter".reglernauppmärksamhetägna om

"kompiskrediter" för-visat sigpåpekande detanleddes detta attattav
tvekanheller ingenunder bankkrisen. Detanlett förluster ärstora om

bedömningenvidovidkommande hänsyn skall spelarisken föratt att
kontakter till bankenmed olika görkrediter till atttyperpersoner avav

praktiskt omöjligtdocksärskilt känsliga. Detdessa kreditärenden ärär
speci-hardem någonallaregleringar fångai speciella typatt avsom

dessutomKommitténbank.inflytande imed ärell relation till någon en
redan gällan-följdenblirregelverkuppfattningen detden att avsomav

angåendeförslag,med kommitténslagstiftning kompletteratde t.ex.
ochsammansättningkreditportföljenskontroll,riskhantering, intern

medtillför kommaförutsättningar rättaskapar attstora engagemang,
närståendekreditgivning till sådana ärsoliditetsaspekten utan-somav

kommittén intedessa skäl kommerför den nuvarande jävskretsen. Av
jävskretsen.utvidgningföreslåatt aven

ellerjävskretsensigmöjligt tänkai och för sig snävaDet attär att
fallskulle i såjävskrediter.bestämmelsen Argumentetslopaheltatt om

övrig lagstiftningnämligendetsamma tarnämnts attovan,somvara
jävskrediterbestämmelsespeciellde problemhand även omsom enom

bestämmelseemellertidavsedd för. Kommittén attär av unge-enanser

SOU1998:16018-626515
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får den utformning den nuvarande har funktion fylla. Be-attsom en
stämmelsen tillgodoser såväl soliditetsintresset aktieägares ochsom
övrigas intresse jävskretsen inte särbehandlasatt veta på bankensattav
bekostnad.

En väsentlig fråga det endast kreditgivningär och liknandeärom
transaktioner skall underkastas jävsreglerna. Vill bankensom gynna
närstående finns det många detta påsätt kreditgivninggöraatt utöver
till villkor. Kommittén i avsnitt frågannästatargynnsamma upp om

andra transaktioneräven mellan i jävskretsen och banken skallpersoner
omfattas.

Jävsbestämmelsen inte i sin nuvarande lydelse ha givitsynes upp-
hov till några betydande tolkningssvårigheter. frågaEn iblandmer som

föremål för diskussionär emellertid VD ochär vVD skall haom sam-
villkor övriga anställda för sina krediter. frågaDenna och vissama som

andra justeringar kommer behandlas nedan.att

Endast kreditgivning

Den nuvarande bestämmelsen omfattar endast krediter och del lik-en
nande transaktioner. För det fall banken, eller någon ellerrättare sagt
några i banken, önskar någon inom jävskretsen detärpersoner gynna
emellertid fullt möjligt detta på andragöra förmånligaatt sätt än genom
krediter. Som exempel kan köp eller försäljningarnämnas egendomav
till för förmånliga villkor, tilldelning aktier till förmånligamotparten av
villkor eller utställande optioner där vederlaget inte istår proportionav
till den möjliga vinsten. Motiven för lagstiftaren reglera dessa for-att

avtal desamma det gällerär kreditgivning,när nämligenmer av som
Soliditeten när det gäller belopp och intresse från aktieägarestora ett
och allmänhet jävskretsen inte särbehandlas bankens be-att veta att
kostnad.

För kunna jävspersons prestationatt avgöra står i missför-om en
hållande till bankens, fordras någon form måttstock stämmaattav av

det gällerNär krediter finns, åtminstonemot. vad gäller krediter till
privatpersoner, oftast etablerat prisläge inom banken, i gällande lagett
uttryckt normala villkor. Det blir svårare villkorenavgöraattsom om

Ävennormala specialiseradär krediten för inlåning ellerär. and-mer
tjänster banken regelmässigt tillhandahåller ligger det närmastra som

till hands jämföra med bankens normala villkor för sådanaatt tjänster.
Det inte acceptabeltär i jävskretsen gårt.ex. under denatt personer
courtagenivå banken normalt tillämpar. För det fall finnsdetattsom en
inom banken generellt etablerad prisnivå med personalrabatter bör
emellertid inom jävskretsen,även kunnaVD, komma it.ex.personer
åtnjutande dessa rabatter. sådanEn tillämpning förutsätter dock attav
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medBankerbanken.prisnivå inometableradfinnsverkligen en-det en
hävda detta.kan inteanställdafåtaldast ett

gårmåttstockfinns ingenavtalandra somFör typer gemensamav
försäljningellerköpGäller detsituationer.i alla t.ex.tillämpa avatt

mark-medjämförelseoftaFörmodligenaktier kanellerfastigheter en
transaktion kanspeciell formgällerfallnadsvärden Igöras. avensom

med. Detjämföradet gårfinna någon attsvårtdet att somnormvara
olikadeuppskattningallmänfrågafall görasådanablir i att avenom

situationersådanadet isjälvtsigvärde. attDetprestationernas säger
tillmissförhållandeuppenbartistårprestationerna var-endast är när

vis-Vidjävsbestämmelsen.tillämpafrågablidet kan attandra omsom
detifrågasättaskandetmed såochtilldetavtal att omärtyper avsa

avtalet inteförvillkorengårsituationer säga atti attän extremaannat
avtalochcheferför högaanställningsavtalgällerrimliga. Det t.ex.är

någorlundamedavtallängeSåstyrelseledamöter.till ettersättningom
knappastkan detbetingataffärsmässigtbetecknastrovärdighet kan som

på det.jävsbestämmelsentillämpabli tal attom
verkställan-föranställningsavtalidet t.ex.uppstårsvårighetEn om

underpris,tillerhålla tjänster t.ex.förmåningår attdirektörde ensom
An-förmånligtilllåna ränta.avgift elleraktiermed atthandla utanatt

anställ-kriterierefterbedömasförmånerdessakantingen somsamma
mycketinnebärvilketdet,del attdeeftersomningsavtalet utgör aven

jävsreglernaskallsåellerbedömningen,vidskall tillämpasvida ramar
finnerKommitténanställningsavtalet.delarpå dessadirekttillämpas av
jävs-görföredra. Ett synsätt attlösningen annatärden attatt senare

spel.riskerardelar sättastill attreglerna stora ur
fast-innebärakansituationervissa attdet isvårigheterdeTrots som

kommitténfinnerbetingadeaffärsmässigtavtalsvillkoren ärställa om
avtalandratilljävskreditbestämmelsen ävenutsträckamotiveratdet att

banken.ochjävskretsenikreditavtal mellanän personer

garantiförbindelserBorgen, m.m.

jävskre-skalllydelsenuvarandedessparagrafen iistycketsistaEnligt
elleri borgensäkerhetkrediterpåtillämpas motocksåditbestämmelsen

innebärtolkningbokstavligEnjävsperson.utfärdatfordringsbevis av
tillkrediterförtillämpasskall ävenvillkornormala perso-påkravetatt

igåttjävskretseninomfalldetförjävskretsenutanför personenner
tyderFörarbetenasäkerhet.fordringsbevisutfärdatellerborgen som

totala åtagan-jävskretsensbestämmelsenmed ärsyftet attpådock att
för-denframgåskallbankenkrediterendastalltså inte mot avden
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teckning styrelsen upprättar. Med de förslag till regler risk-som om
hantering kommittén lägger fram finns det inte skäl haattsom en spe-
ciell förteckning med syfte övervaka just jävspersoners totala åta-att
ganden banken. ankommerDet banken hålla reda pågentemot att
alla exponeringar så de innebär betydande risk.är stora attsom en mer
För övrigt kommer borgensförbindelser och andra förbindelser kansom
betecknas avtal med banken med den föreslagna regleringen,att,som

i förteckningen avtal mellan jävspersoner och banken.över Detupptas
inte motiverat utsträcka kravet på normala villkor skall tilläm-är att att

till utanför jävskretsen endast det skäletäven attpas personer av en
jävsperson ställt viss säkerhet för krediten. Särregeln kan därförtyp av
avskaffas.

Jävskreditbestämmelsen skall också tillämpas i de fall banken för-
fordran för vilken i jävskretsen betalningsskyl-värvar ären en person

dig. specialmotiveringenI den bakomliggande tankensägs äratt att
jävspersonernas totala åtaganden banken skall framgå förteck-mot av
ningen.37 allmänmotiveringen skymtarI dock motivet förhind-även att

kringgående jävsregeln. finnsSom inte, bakgrundnämntsett motra av
kommitténs förslag i övrigt, skäl ha speciell bestämmelseattav en om

skyldighet förteckna jävspersoners totala åtaganden banken. Detatt mot
går kringgå kreditjävsbestämmelsen jävspersonenatt att motgenom
utfärdande skuldförbindelse får låna någon tredjeav en pengar av man.

sådan transaktion förutsätterEn tredje förmånli-att accepterarmannen
betalningsvillkor, såsom låg och lång avbetalningstid,räntaga som

följd han banken förvärvakommer fordringen ho-att vet att attav av
till pris han vinner transaktionen. Banken för-görett attnom som

alltså fordringsrätten till överpris med hänsyn till de betal-värvar ett
ningsvillkor den innehåller. form kringgående jävsbe-Denna av av
stämmelsen begränsar sig inte till fordringsrätter, egendomäven annan
kan utnyttjas optioner. försåsom Gemensamt dessa kringgåendent.ex.

emellertid de förutsätter, åtminstone underförstådda, avtal mellanär att
jävspersonen och banken mellan banken och tredje Med densamt man.

konstruktion jävsbestämmelsen kommittén föreslår kom-nya av som
därför hela avtalskonstruktionen falla under jävsbestämmelsen.attmer

därförNågon särreglering inte nödvändig.är
kap. följer kreditjävsbestämmelsernaAv 2 18 § skall till-BRL att

lämpas garantiförbindelser banken Enligtpå ikläder sig. för-även som
arbetena innebär detta banken lämnar garanti för jävsper-att om en en

lån i bank skall denna kredit iså antecknas densons en annan egna
bankens förteckning. Vidare banken inte får lämna garantisägs att om

m 1986/87:12 ochProp. 197 250.s.
7 250.a.prop. s.
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villkoravviker frånbankenandrakrediten i denvillkoren för ansessom
Även bestämmelsen harbanken. den häri dennormala egnasom

jävskreditreglerna. Utankringgåendeförhindrasyftedelvis att avsom
garantiförbin-utfärdakunnabankenskulle denbestämmelsen enegna

skullegarantiforbindelsengrundbank, vilkentilldelse aven annan
eko-till dennesförhållandepå, ijävspersonkredit tillerbjudakunna en

garantiförbindelse harvillkor.förmånliga En ettnomiska situation,
frångarantiförbindelseinteskiljer sigprincipvärde.ekonomiskt I en

stället förskulle, iBankenvärden.ekonomiska attöverföring avannan
tillaktiepostöverlåtakunnalikagarantiförbindelse,utfärda gärna enen

banken pådengengäldpris iförmånligttillbank mot attettannanen
före-kommitténMed denjävsperson.tillvillkor lånarförmånliga aven

transak-sådanaförhindrasjävsbestämmelsenutformningenslagna av
innebärandekap. 18 § BRLnuvarande 2i attHänvisningentioner.

alltsågarantiforbindelser kantillämpasskalljävsbestämmelsen även
bort.tas

öreskriftsrättF

regering-eftereller,regeringenbestämmelsen hargällandeEnligt den
föreskrifterutfärdaFinansinspektionenbemyndigande, rätt att omens

Visserligen inne-i förteckningen.antecknasskalluppgiftervilka som
i för-antecknasskalluppgifterflerförslagkommitténsbär typeratt

be-det intebedömningenändå denkommittén attteckningen görmen
anteckningar-vilkapreciseraföreskriftsrätt för närmarehövs någon att

anvisningaruppstå behovskulledetOmskall attgöras. geavna som
råd.allmännai formskedetta kunnabör av

Kapitaltäckningsreglerna1.61

behandlaskapitaltäckning skallreglernade gällandehurFrågan omom
det knappastdär ärSlutsatseni 9.4.1. är atti kommitténs arbete tas upp

desådantkapitaltäckningsreglerna på sätt attomarbeta ettmöjligt att
reglerheltäckandeställas påkankravuppfylla dekan omsägas som

kapital-utformningenigrundsinharSlutsatsenbuffertkapital. att av
internatio-ochEG-reglerberoendegradi högtäckningsreglerna är av

i banklags-hellerövrigt inteföringåröverenskommelser. Detnella
Ställningsta-kapitaltäckningsreglerna.uppdragkommitténs överatt se

kravtill dekapitaltäckningsreglernasökagandet inte somatt anpassa
de be-resulterat iharbuffertkapitalreglerallmännakan ställas om

38 250.s.a.prop.
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dömningar redovisades i 1l.1.1. behandlasDär allmän regelsom en
ställer krav bank inte sin soliditet.att äventyrar Av dennasom en

regel följer allmänt krav på banks buffertkapitalett att är avpassaten
till dess rörelse. denInom detta allmänna krav finnsram som ger
emellertid behov de specialiserade krav följer kapital-av mer som av
täckningsreglerna. Kommittén har därför vid för läsarenstannat att

kapitaltäckningsreglerna i densätta helhetsbild banklagstiftningenav
kommittén använder sig i sitt arbete se 9.4.1 inte berörasom av men

den utformningen reglerna.närmare av

1 1.7 Betalningsberedskap

Kommitténs förslag: Bestämmelsen i kap2 10 bankrörelselagen§
betalningsberedskap skall avskaffas.om

kap.l 2 10 finns§ BRL bestämmelse bank skall hasäger atten som en
med hänsyn till rörelsens och omfattning tillräcklig betalningsbe-arten

redskap.
I avsnitt 9.3.5 behandlas sambandet mellan likviditet och buffertka-

pital. Slutsatsen det inte nödvändigt medär regler ställerär kravatt som
bankerna hålla viss andel sina tillgångar i likvida medel.att en av

Målet banker skall ha god betalningsberedskap säkerställsatt degenom
regler syftar till bevara bankens soliditet. föreslagnaDen soli-attsom
ditetsbestämmelsen 1 1.1.1 utformad så den täcker banker-är ävenatt

likvidtetshantering. Kravet bankrörelse skall bedrivas såattnas att
bankens förmåga fullgöra sina förpliktelser inte innefattaratt äventyras

krav beredskappå likviditetsansträngningarett olikamöta slag.att av
Kommittén nämnda skäl det inte finns behov någonatt sär-anser av av
skild bestämmelse betalningsberedskap.om

11.8 Stora exponeringar

Kommitténs förslag: Lagreglerna exponeringar skall, medstoraom
nedan undantag, inte ändras.nämnt

de fallI icke-finansiellt företag moderföretag till bankett är en
bör bankens exponering sådant företag inte begränsas hårda-mot ett

gäller finansiella företagän vilket innebärnär är ägare, attre som
maximal exponering ändras från 10 till 20 kapi-procent procent av
talbasen.
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rörelsereglernaavgörande betydelse tardettidigare attSom ärsagts av
innebärrisktagande. Detta rö-totalabanks attbegränsasikte att en

diversifieringstänkande, därpräglasrelsereglerna bör nettoexpo-ettav
avsnitti 11.l.1Såväl denistårolika riskerneringar centrum.gentemot

riskhante-bestämmelsenbestämmelseninledandeföreslagna omsom
Kommitténverksamhet.i bankersriskernabegränsasyftar tillring att

fin-regler börhållnaallmäntdessadetvidare konstaterathar utöveratt
storlekfår sådaninteenskildasåabsoluta gränser att engagemangnas

Reglernaöverlevnad.banks storade kan äventyra expone-omatt en
iliggerreglernakonstaterasavsnitt 9.4.4. Därbehandlas i attringar

banksnämligeninnebärnämnda De attlinje med synsätt. en-enovan
inte får över-begränsasskilda att engagemangengenomengagemang

medSyftetkapitalbas.bankensangivenvissstiga procentsats aven
ådra sigbank kanförlustmaximaladenbegränsareglerna är att som en

kananknytning inteinbördesmedkunderellerkund aven gruppenom
kommit-inte fråndetavsnittetiSlutsatsenåtaganden. ärinfria sina att

föreslå någraanledning störrefinnsutgångspunkterallmänna attténs
skälYtterligareexponeringar. attIagreglerna ettändringar i storaom

janu-denkraft så 1trädde ireglernaändringarvidta sentinte är att som
reglernahurutvärderatidigt närmaredärför förari 1995. Det attär nu

anledninghellerhuvudsak inteihärtill finns detMed hänsynfungerar.
på-bestämmelserna. Somi lag givnadeändringarföreslå någraatt av
deskälemellertidfinns det överavsnitt 9.4.4 attpekas i slutet seav

huvudreglerna.givnafrån de i lagundantagförfattningar görsom
exponeringarbankersreglernalag givna motde igällerVad om

ändring. Gräns-anledningfinnsicke-finansiella övervägaattägare en
företags-sinbank harexponeringarvärdet för gentemot egenensom

inbördes anknyt-medkunderkund, ellerär mot grupp avenvargrupp
EG-direktivet.stadgas igränsvärdedvs.ning, 20 procent, somsamma

företagsgruppingår iicke-finansiellt företag som enNär ett samma
dotter-moder-,exponeringarbankensdock gentemotbank begränsas

pågällerför gränshårdare. stället 20Isysterföretag procentoch en
enligtundantagmöjlighetfinns görakapitalbasen. Det attlO procent av

nämligenskallreglerdessaEnligtgruppbaserad tillsyn.reglerna om
dotterfö-ellermoder-,bank har syster-exponeringar gentemotsom en

företagenförutsättningunderbegränsningarfrån attundantasheltretag
gruppbaseradeomfattasochtillsynunderståri koncernen sammaav

undantagdettaAnledningen tillmoderföretaget. attredovisning som
individuell till-bådelöpande harFinansinspektionenmedgeskan är att

helatillsyngruppbaseradoch överi koncernenvarje företagöversyn

39 stycket KTL.kap. l § 35
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koncernen samtidigt Undantaget endast tillämpligt moderfö-är när
hemmahörande i Sverige.ärretaget

Exponeringar icke-finansiella företag inom koncern be-mot samma
hårdare till andra detta avseende innehållerI dengränsas än ägare.

svenska lagstiftningen regler EG-direktivet. Det egentligasträngare än
motivet till detta framgår inte förarbetena till reglerna storaav om ex-
poneringar Motivet dock ha samband med den begränsadesynes
möjlighet fannstidigare för icke-finansiella företag moder-attsom vara
företag till bank. förarbetena till lagändringenI innebär ban-atten som
ker skall kunna icke-finansiella företag reglernaägas även av angavs

bankers exponeringar till icke-finansiella exempelägare ettom som
regler direkt begränsar riskerna för banker utnyttjas på sättatt ettsom

i vid bemärkelse skulle skada deras ställning eller anseende .42som
Utformningen reglerna bankers exponeringar icke-motomav
finansiella haft vissha betydelse för den nämnda lagänd-ägare synes
ringen. Näringsutskottet uppdrog regeringen lämna redovis-att en
ning till riksdagen erfarenheterna lagändringen. regeringensIom av
skrivelse 1997/98:16 Utvärdering icke-finansiella till ban-ägareav
ker lämnar regeringen redogörelse för och utvärderinggören en av
erfarenheterna lagändringen. Underlaget för utvärderingen be-ärav

eftersom finnsdet inte så många icke-finansiella tillgränsat ägare
svenska banker. skrivelsen framgår bl.a. det inte förenatAv medäratt

risker för bank ha icke-finansiella andrastörre ägare än ägare.atten
Kommittén finner, bl.a. med angivna bakgrund, inte skäl för hårdare

begränsningar direktivet kräver denna punkt. Minimikraven i EG-än
direktivet exponeringar bör därför gälla för bankersävenstoraom
exponeringar icke-finansiella företag inom koncern.gentemot samma
Gränsvärdet bör således i för20 stället 10procent procentvara av
kapitalbasen. innebär kap. tredje kapitaltäck-Detta 5 l § stycketatt
nings-lagen skall upphävas.

° 1994/95:50Prop. 320.s.
M 1994/95250 ochProp. 228 313.S.
42 Prop. 1995/96274 143S.
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Koncernbestämmelser1.91 m.m.

innehavkvalificeratbank harOmKommitténs förslag: ett aven
15företag,andelar iaktier eller än procentmotsvararett avmersom

företagetexponeringbankens ärkapitalbas, ellerbankens gentemot
kreditinsti-Företagetochkapitalbasen, är25 ettstörre än procent av

di-verksamhet harföretagellerfinansiellt instituteller etttut ett vars
tilltjänster knutnaellerbankverksamhetsamband medrekt avser

banken,koncerningår iföretagetbankverksamhet och somsamma
kapitaltäckningslagenochbankrörelselageniskall bestämmelserna

delartillämpligabank gälla itillsynrörelse ochbanks överomom
banks rörelsefrågaBegränsningarna iför det företaget.även om

och företagetskall banken gemensamt.avse
fö-skall vadföretagsgruppfinansiellingår ibankOm somenen

ochinnehav aktierbanksbaiikrörelselagenireskrivs an-avom en
innehav.samladeföretagsgruppensfinansiellatillämpas dendelar

förFinansinspektionenfråntillståndlängre fordrasskall inteDet
koncernbidrag.bank att geen

inomförhållandenareglerarbestämmelserfinnskap. 1 l § BRLl 1 som
dotter-ellermoderbolagingår, antingenbankdärkoncern somenen

bestämmelsernai koncern skallbank ingårbolag. Där sägs att enenom
bankrörelse-bank itillsynochkap. BRLbanks rörelse 2 överomom

tillämpliga delarkapitaltäckningslagen gälla iochkap. BRLlagen 7
i frågabegränsningarnaVidareföretag i koncernen.för övriga sägs att

Följden bestäm-företagenskallbanks rörelse gemensamt. avavseom
banklagstift-"banksmitta". Däremotbrukar kallasmelserna sägs att

dotterfö-sådanaförsäkringsföretag ochtillämpasinte skallningen
finansiellformdriver någoninteförsäkringsföretagtill avretag som
efter be-eller,regeringenskäl fårsärskildafinnsverksamhet. detOm

undantag.ytterligaremedgeFinansinspektionenmyndigande,
medgivandeefterendastbankenKoncernbidrag får avavges

i koncernenföretagövriga ärSlutligenFinansinspektionen. sägs att
verk-sinupplysningardeFinansinspektionenskyldiga lämnaatt om

inspektio-omständighetersammanhängandedärmedsamhet och som
banken.för sin tillsynbehöver avnen

koncern därgälla inomskallreglervilkaBestämmelsen ensomom
skall konstaterashistoria. Förstdessingår bör tolkas attbank moten

egenskapbank isituationer dåsikte både påbestämmelsen tar aven
situationer dåochkoncerningår isysterföretagdotter- eller enen

för ban-det inte tillåtetTidigarei koncern.bank moderbolagär varen
mel-Efterfinansiella företag.tilldotterföretag ettker änannatatt vara
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lansteg då det fordrades synnerliga skäl för icke-finansiellt företagatt
skulle få moderföretag till bank sker denna prövning heltvara en nu
inom för övrig ägarprövning. Förutsättningarna för bestämmel-ramen

tillämpning har alltså ändrats detta område. Som framgått tidi-sens
möjligheterna enligt gällandeär för banker aktier irätt ägaattgare

icke-finansiella företag i sådan utsträckning det aktuella bolaget bliratt
dotterbolag till banken starkt beskurna. måste antingenDet sigröra om
s.k. organisationsförvärv förvärveller skett i samband med skyd-som
dande fordran. det inte lämpligtAtt tillämpa bankreglerär allaattav
företag inom koncern där bank ingår visas försäkringsfo-atten en av

och deras icke-finansiella dotterföretag undantagnaretag detär samt att
finns möjlighet medge ytterligare undantag för andra företag detatt om
föreligger synnerliga skäl. Undantag kunna medges skydds-anses om
intressena vad gäller bankens verksamhet inte riskeras.

Förutsättningarna för bedöma behovet och utformningenatt av en
"banksmittobestämmelse" väsentligt förändrade kommitténsär genom
förslag i övrigt.

Kommittén föreslår i avsnitt 11.2.5 och 11.3 struktur påen ny reg-
Ierna för bankers innehav aktier och andelar. Förenklat innebär för-av
slaget för innehav i företag kan betecknas icke-finansiellaatt som som
skall gälla absoluta motsvarande 15 bankensgränser procentom av
kapitalbas i enskilt företag och motsvarande 60 bankensett procent av
kapitalbas för bankens sammanlagda innehav. Dessa fårgränser över-
skridas endast det belopp varmed innehavet överskrider något deom av
angivna gränstalen täcks med kapitalbas.egen

innehavenFör i icke-finansiella företag finns det inte soliditets-,av
riskhanterings-, eller genomlysningshänsyn behov någon bank-av
smittobestämmelse". lnnehavsgränserna sattajust för tillvarataär att
dessa hänsyn. dessutomDet svårt, för inte omöjligt, till-är sägaatt att
lämpa bankrörelsereglerna på rimligt vad gäller icke-finansiellasättett
företag. En sak det inte skall gå kringgå begränsningar-är att attannan

fördela aktieinnehaven i visst företag i olika företagatt ettna genom
knutna till banken. det gällerNär finansiella foretagsgrupperärsom

begränsas denna möjlighet i gällande bestämmelsen i kap.6rätt genom
första4 § stycket kapitaltäckningslagen. Med vissa modifieringar före-

slår kommittén denna bestämmelse skall fortsätta gälla. När detatt att
gäller innehav i och icke-finansiella företag skulle de föreslagnagenom

på respektive15 60 kapitalbasen,gränserna, kunna kringgåsprocent av
vissa konstruktioner. Kommittén konstaterar denna riskattgenom

finns, också det finns krafter sådana konstruktioneratt gör attmen som
mindre gångbara de allmännaär soliditets- och genomlysbar-samt att

hetsreglerna och reglerna exponeringar gäller för sådana kon-storaom



Rörelseregler för banker 457SOU 1998: 60l

det inte behövsdärför den bedömningenstruktioner. Kommittén gör att
dessa fall.särskilda bestämmelser förnågra

företag undantasfinansielladet gäller innehav i deNär typer somav
be-procentsbegränsningarna fråganochfrån de generella 6015 är om
gäl-"banksmittobestämmelse" svårare besvara. Dethovet att nuav en

försäkringsföretag skall"banksmittoreglerna" förlande undantaget från
omöjligt tillämpaalltjämt gälla. tordedock uppenbarligen Det attvara

försäkringsbolag.bankrörelsereglerna på
omfattas inte den nämndafinansiella företagen 15De procents-av

banks innehav. heller reglernaför storleken Inte storagränsen omen
förEftersom rörelsereglernaförhållande till dem.exponeringar gäller i

oftast mindre långtgå-från begränsningarnaföretag undantasde ärsom
rörelsereglerföretag finns inte någraför vissaende, typer ensav

finnsstödjer banks verksamhet,dataföretagexempelvis ettsom en
verksamhet så verksam-organisera sinför bankernaincitament att om

undvika bankrörelsereglerna.dotterbolag i syfteflyttades ihet attut
säker-finnsverkar svårt på. Detdetta incitamentstarktHur är att svara

håll.verkarockså krafterligen motsattsom
Även omfattningbankerna iinte finns skäldet störreatt tro attom

delar läggs iverksamheten såorganiserakommer utatt storaatt om
dennarimligt begränsaeller intressebolag detfinansiella dotter- är att

organisera rörelsenmöjligheten frittbegränsamöjlighet. Utöver attatt
i dag, låta bank-praktisk metodfinns knappast någon än att, somannan

bankensbankerför företag interörelsereglerna gälla äräven omsom
vissainnehav i dem gränser.är utöver

aktieinnehav iför fall banksutgångspunkt detrimligDet är att enen
kapitalba-motsvarande 15finansiellt företag är större än procentett av

företagetexponering 25eller bankens är större än procentgentemotsen
bankrörelse-träffasskall den samlade rörelsenkapitalbasen så avav

organisera rörel-anledningeninnebärordningreglerna. En sådan attatt
försvinnerbankeni andra bolagdelar den liggerså änatt stora avsen
tillåtsvadexponeringenrespektiveinnehavet större änär en-somom

dettaobegränsad bestämmelseligt grundläggande reglerna. Ende av
endastbanks innehav 10följd fallinnehåll skulle få till i vissaatt aven

följdskulle få tilli företagkvalificerat innehavaktierna ettprocent av
rimlig följdinte"banksmittat".detta företag blev Det är attatt enen

"banksmitta".företag"tvinga på"innehav kanbank med så litet ettett
förutsättningi dag, skalldärför det, liksomKommittén att vara enanser

ban-koncernförhållande mellandet föreliggerför "banksmitta" ettatt
allt-träffa företag krävsskall"banksmitta"ken och företaget. För ettatt

angivnaöverskrider deinnehav i detbanken harså både att ovansom
banken.ingår i koncernoch företagetgränserna att somsamma
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Kommittén inte det, såsom i gällande finns behovatt rätt,anser av
på grund ägande utsträcka "banksmittan" iatt koncerner där bankav en

ingår uppåt från banken räknat. Storlekenäven och formerna för
ägande i bank bör regleras den lagstiftning det ägandestyrgenom som
företaget ägarprövningsreglerna i banklagstiftningen.samt Inte heller

kommittén ordningen fordrar tillstånd för bankattanser attsom en ge
koncernbidrag behöver behållas.

Däremot bör bestämmelsen Finansinspektionen in-rätt attsom ger
hämta upplysningar från övriga företag ingår i koncernsom samma

bank behållas Det kan tyckas inspektionen kan inhämtaattsom en
erforderliga upplysningar via banken, situationer kunnamen synes
uppstå där detta både juridiskt och praktisktär svårt. Särskilt gäller
detta förhållanden i koncernenuppåt från banken räknat.

11.10 Bank ombudgenom

Kommitténs förslag: särskildaDen regleringen bankav genom
ombud bör slopas. allmännaDen bestämmelsen god bankstan-om
dard tillfyllest detta område.är även

Gällande rätt

Enligt huvudregeln i 2 kap. 3 § skallBRL banks verksamhet be-a en
drivas i bankens lokaler och bankens anställda. Om bank har be-av en
slutat inrätta bankkontor, skall det enligt 2 kap. 22 §ett BRL utan
dröjsmål anmälas hos Finansinspektionen. Någon definition bank-av
kontor finns inte i banklagstiftningen. Enligt Finansinspektionens all-

råd till banker angående bankkontorsmänna verksamhet och bankser-
vice i butik m.m. bankkontor bemannat expeditionsställeär därett ett
banken bedriver verksamhet omfattar in- eller utlåning. Dennasom
verksamhet skall bedrivas från fast expeditionsställe med särskildaett
tider för öppethållande, vilket syftar till stadga åt verksamhetenatt ge
och underlätta kontrollen. Bankkontor kan enligt de allmänna råden

finnas i andra lokaler bankensäven under förutsättningän attegna
bankverksamheten inte sammanblandas med verksamhet och attannan
verksamheten bedrivs endast bankens personal.av egen

Den ursprungliga regleringen i kap.2 3 trädde i kraft den 1a som
januari 1993, öppnade möjligheten för bank bedriva bankverk-atten

3 Se förslaget till kap.7 4 § andra stycket BRL.
44 BFFS 1987:22
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bankenslokaleri andrabankanställda och änmed andrasamhet än eg-
särskilda skäl.förelågdetkrävdesbeviljasskulletillståndFör attattna.

verksamhetförendasttillståndsådantmotiven kundeEnligt somges
ban-förutsättningorterf undermindre attglesbygd ellerbedrevs i

verksamhetenochkundenrättsligt ansvarig attken gentemot orga-var
kravtillfredsställandeuppfyllde sä-denpå sådantniserades sätt att

träffafor bankmöjligtdetavsåg attBestämmelsenkerhet. göraatt en
skullebutikslokalendet imindrebutikmedavtal attort omenen

bankkonto,insättning påbanktjänster,enklarevissatillhandahållas t.ex.
betalningsförmedling.ochbankkontofrånuttag

möjlig-harBRLi kap. 3 §regleringen 2nuvarandedenGenom a
Enligt vadutvidgats.ombudbanktjänstertillhandahållaheten att genom

förbe-möjlighet inte längreskall dennai förarbetenauttalas varasom
kommalokaler kanochandraglesbygdbutiker ihållen även orterutan

andraomfattautökad tillmöjligheten ävenfråga Vidare atti är
Vadbetalningsförmedling.ochkontotjänsterbanktjänster än avsessom

banktjänsterövrigaoch dekreditförmedlingenligt förarbetena somär
BRLJi kap. 2 §verksamhetslistan 2iräknas upp

banktjänstertillhandahållaför tillståndförutsättningarSom att ge-
bankenfjärde stycket BRLkap. §enligt 2 3gäller attombud anom

verksam-det kankunden och attför verksamheten antasattmotsvarar
säkerhetsmässigtkontrollerade ochunderbedrivaskommerheten att

bl.a.härtillanslutningsades i attförarbetenabetryggande former. l
banktjänsterriskerförbehöva närstörreskall inte utsättas"kunden

bankenstillhandahållsdeombudtillhandahålls än när egenavgenom
för-kanverksamhetenbedömningenvidbetydelsepersonal. Av om

säkerhetentekniskadentillräcklig säkerhetmedbedriven ärbliväntas
utbildningfysiska säkerheten,denkontroll,redovisning ochför per-av

avancerade"jusekretessfrågor." anfördesVidare attsonal mersamt
ställs kra-högreombudet, destoutförasbanktjänster genomsom avses
ombudetsvilken kompetenstekniska säkerhetendenpå samtven

besitta."°personal skall

Överväganden

regleringenharförarbetsuttalandenaberördadeframgårSom avav
lagstiftning.konsumentskyddandeombud karaktärbank avgenom

stabilite-forbetydelsesjälvständighakan knappastRegleringen sägas

45 1992/93:89 l73.Se s.prop.
f 128.1995/96:74Se s.prop.
47 137.Se prop. s.a.
48 133.Se s.a. prop.
49 138.Se prop. s.a.
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i banksystemet. Vid bedömningten lagstiftningsbehovet på områdetav
det viktigt hänsynär till konkurrensen mellanatt bankerna.ta kor-Ett

rekt och effektivt utförande kundernas uppdrag verksamt kon-är ettav
kurrensmedel. Detta gäller naturligtvis tjänsterna utförsoavsett om av
anställd peronal eller via någon kan betecknas ombud. Riskensom som
för bank missköter sig kundatt bör också bedömasgentemoten moten
bakgrund den allt intensivare bevakning det finansiellaav systemetsom

för i mediaär och olika fora förutsatt tillvara konsumenternas in-att
Vidare kan på allmänt plantresse. den snabba tekniskaett sägas att ut-

vecklingen på den finansiella marknaden det mindre lämpligtgör att
låsa bankernas agerande det i 2 kap.sätt 3 första§som anges a
stycket BRL.

Trots de berörda omständigheterna finns det behov konsument-av
skydd på det här området. tillvaratasDetta dock, enligt kommitténs
uppfattning, bättre det kommittén föreslagna kravet bank-genom av

bedriva sin rörelse enligt god bankstandardatt precisäner genom en
specialregel. En allmän regel möjlighet tillvaratastörre kon-attmer ger

intressen i föränderlig miljö. kansumenternas Det därutöver påpekasen
det gäller kravet i 2 kap.när 3 § fjärde stycket l BRL banken skallatta

för verksamheten kunden, redan i enlighet med allmännamot attsvara
avtalsrättsliga regler gäller den bank tillhandahåller tjänsteratt som ge-

ombud därigenom blir omedelbart förpliktad i förhållande tillnom
kunden

Sammantagna talar de redovisade omständigheterna enligt kommit-
téns uppfattning för regleringen i 2 kap.3 § inteBRL behöveratt a vara
kvar. Kommittén föreslår därför den särskilda regleringen bankatt av

ombud slopas.genom

l 1 1 Utländska banker

Kommitténs förslag: s.k.Den verksamhetslistan behöver inte fm-
kvar för visa Sverige uppfyller sina åtaganden enligtatt att EES-nas

avtalet. Utländska bankföretag driver rörelse i Sverigesom genom
filial eller, det gäller banker från EES-länder,när s.k.genom cross-
borderverksamhet får alltjämt endast bedriva verksamhet här som
omfattas bankföretagets verksamhetstillstånd i det land där före-av

har sitt säte.taget

5° Se 129 och första10 § stycket avtalslagen.a. prop. s.
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ordningGällande

juridiskförståsbankföretag,utländsktellerbank,utländsk enMed en
främmandeilagen stat.enligtbankbildad enär som ensomperson

utländska ägar-äveninteräknasSverigeiregistrerade omBanker som
isigetablerabankutländskVäljer attutlänningar.banken är enna av

intesåledesdenräknasdotterbank här somSverige att starta engenom
utländsk.

bankrörel-drivabankföretagutländsktfårBRL§kap. 4Enligt ettl
huvudsakligenverksamhet,drivaellerfilialfrånSverigei somense

frånbanktjänster,förmedling ettochrepresentation represen-avavser
EES-länderfrånbankerförmöjlighetenfinnstationskontor. Dessutom

någonha representa-kundersvenska attutanverksamhetrikta motatt
cross-borderverksamhet.sk.här,tion

själv-medavdelningskontorBRL§ 3kap. 3enligt ett1filialEn är
BRLstycket5§kap. lenligt 1gällerfilialerforvaltning. Förständig
lagenövrigtiochdelartillämpligaibankrörelselagenibestämmelserna

innebärlagensistnämndaDenfilialerutländska1992:160 m.m.om
bok-åtskildochdirektörverkställandeskall hafilialen egenbl.a. att en

föring.
EESland inomihemmahörbank ettfrågadetOm är somenom

formyndighetersvenska atttillståndsärskiltpåkravinte någotfinns av
imedbank säte ettharBRL§kap. 5Enligt 1här.bankrörelse endriva

värd-Sverigeirörelsedrivanämligenhemlandet rätt attEES-land
cross-borderverksamhet.ellerfilialfrånantingenlandet, genomen

tillståndhemlandssittkraftiredanalltsåharbankenutländska avDen
ömsesidigtprincipenenligtSverigeibankrörelse omdrivarätt att

dockmåsteBankenbanksamordningsdirektivet.andragodkännande i
underrättelseforfarande.visstiaktta ett

ef-endastSverigeifilialfårutanför EES öppnaländerfrånBanker
betydelseprincipiellfalltillstånd i ärFinansinspektionens avsomter

prövningen.regeringenskall göraskallviktsärskildövrigtieller av
med anmä-däremotdeträckerrepresentationskontor enFör öppnaatt

skall lämnasñlialetableringtillTillståndFinansinspektionen.tilllan
kravenuppfyllakommakan att enrörelsenplanerade antasdenom

vidgällervadmedlikhetBRL. I§kap. 41bankverksamhet somsund
rörelsensförvillkorvissamedförenastillståndetkanoktrojprövningen

bedrivande.
vilkaverksamhetslistans.k.denBRL2 §kap.2l genomanges

sinharListanbanker.svenskaförtillåtnaärverksamhetsgrenar som
finnsBRL§kap. 3I 2banksamordningsdirektivet.andraförebild i

Sverige.ibedrivafårbankutländskverksamhetervilkaregler enom
ellerfilialEES-länder genomfrånbankerframgårparagrafen attAv
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cross-borderverksamhet eller filialer från andra länder får driva sådan
verksamhet i verksamhetslistan endast i den mån verksam-som anges
heten omfattas bankens verksamhetstillstånd i hemlandet. Regle-av
ringen i kap.2 och2 3 infördes bl.a.BRL för det skulle stå klartatt
för utländska aktörer Sverige uppfyllt sina åtaganden enligt EES-att
avtalet tillåta kreditinstitut respektive vissa finansiella institut frånatt
andra EES-länder driva verksamhet inom de tjänsteområdenatt som

i direktivets verksamhetslista, sig det sker från här etable-anges vare en
filialrad eller direkt från utlandet.

det1 andra banksamordningsdirektivet har förutom principen om
ömsesidigt godkännande kodifierats principen hemlandstill-även om

Enligt huvudregeln i artikel har13.1 hemländernas myndighetersyn.
för tillsyn kreditinstitut, dessas verksamhetöver iansvaret även över

andra länder. tillsynen ligger enligtI artikel 13.2 hemländerna skallatt
kräva varje kreditinstitut tillämpar sunda rutiner för administration,att
redovisning och erforderlig intern kontroll. Enligt artikel åligger14.2
det dock värdländerna tillsyn likviditeten hos filialer.utöva överatt

direktivbestämmelseDenna återspeglas i kap.7 8 § VärdländernaBRL.
har vidare oinskränkt vidta penningpolitiskt betingaderätt åtgär-atten
der. Enligt direktivet har därutöver värdlandets lag i vissa situationer
företräde framför hemlandets med hänvisning till "det allmännas bästa"
the good.5general

Detta innebär det allmännas bästa-begreppet kan komma in-att att
skränka räckvidden principen ömsesidigt godkännande. EG-av om
kommissionen har i tolkningsmeddelandel med stöd EG-ett av
domstolens praxis slagit fast förutsättningarna för sådan in-att en
skränkning skall godtas. nationella bestämmelsenDen skall, för ägaatt
företräde, inte ha varit föremål för harmoniseringsåtgärder samt vara
icke diskriminerande, till skydd för det allmännas bästa, nödvändig,
proportionell i förhållande till sitt syfte och sakna motsvarighet i kre-
ditinstitutets hemland. Enligt kommissionen har EG-domstolen bland
fiera andra områden förtroendet för finansmarknadenansett som
skyddsvärt.

Andra banksamordningsdirektivets regler hemlandstillsyn mås-om
framgått, förstås så de inte endast gäller den egentliga tillsy-te, attsom

medför vissa delar hemlandets relevantaäven lagstift-utan attnen av
ning blir gällande för utländska bankers verksamhet i Sverige. detI

S Andra banksamordningsdirektivet fem sådana hänvisningar, nämli-rymmer
i och styckena ingressen15:e 16:e och artiklarna 19.4, och21.5 21.11.gen

152Kommissionens meddelande frihet tillhandahålla tjänster och be-attom
det allmännas bästa i andra banksamordningsdirektivet EGTgreppet

10.7.1997, Nr C 209, 15se s.
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svensktinnebarvilketEES-avtalet, ettföljdelagstiftningsarbete som
bedöm-gjordesbanksamordningsdirektivet,andrainförlivande enav

ban-tillämpligt påkanregelverketsvenska görasdetvad månining av
Sverige.i DennaverksamhetbedriverEES-länderandrafrånker som

Även förhållandenaff.1281992/93:89iredovisasbedömning s.prop.
berörs.utanför EESländerfrånbankerför

Överväganden

tillåtnalistankommitténföreslåravsnitt l1.2.3 attframgårSom av
andramedochslopasskall ersättasBRLkap. 2 §i 2verksamhetsgrenar

föreslag-banker. Densvenskaförinteochtillåtetvadregler ärsomom
lämpli-kommitténvadutgångspunkt isinharregleringen varaanserna

ocksåverksamhetslistanEftersombanker.svenskaförrörelsereglerga
vad deEES-länder ärfrånbankerförtalauppgiftenha att omanses

börlistandetSverige måste övervägasifågaranterade göra omatt
listanverksamhet, attdessasförenbart t.ex.behållas genomnågot sätt

EES-länderfrånbanker ärverksamhetsgrenarvilka ga-visasägs som
intefalli såskullefunktionListansSverige.ibedrivafåranterade att

Sverigeverksamhet i attbankers utanutländska angebegränsaattvara
till ban-upplysningslagsnågonalltsåfågaranterade göra,vad de attär

EES-ochgemenskapsinstitutionernatillEES-länderfrån samtker
länderna.

verksam-tillåtnabegränsningingeninnebärförslagKommitténs av
verksamhetslistan. Dettaiuppräknatvadtillförhållande äriheter som

medgerlagen. Tvärtomdirekttydligttämligenframgårförhållande av
vis-bedrivamöjligheterområden attvissapå störreförslagkommitténs

huvudregel harverksamhetslistan. Som ut-verksamhet äntyper avsa
i Sve-verksamhetolikabedriva typerbanker rätt attländska avsamma

det.medgertillståndhemlandetsförutsattbankersvenska attrige som
hemlandetsenligtbankmöjligtinte säga attdock att somDet är en

itillåteninteverksamhet ärnågonbedrivatillståndregler har somatt
här.verksamhetdennabedrivaförhindradautomatiskt attSverige, är

efter-missvisandebliriskerarverksamhetslistan atttillhänvisningEn
inteframgått,Sverige,ibankersutländska manöverutrymme somsom

tillåt-uppräkningtillhänvisningmeduteslutande avbestämmaskan en
tillämpligbeaktandemedbestämmasfår ävenverksamheter avutanna

internationellEES,utanförländerfrånbankerföroch,gemenskapsrätt
iverksamhetslistaninonödigtdetfinner taattKommitténprivaträtt.

EES-frånbankerförklargöra rättensyftetenda attmed det attlagen
tillförhållandeibeskurenSverige intei ärrörelsebedrivaländer att

bestämmelser.banksamordningsdirektivetsandra
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Kommittén det tillräckligt för klargöra deanser utländskaatt bank-
handlingsutrymme i Sverige det iernas lagtextenatt att ett ut-anges

ländskt bankföretag driver rörelse i Sverige med stödsom kap.l 4 §av
ellerl l kap. 5 § BRL endast får driva sådan verksamhet här som om-

fattas bankföretagets verksamhetstillstånd i hemlandet.av
Frågan vilka rörelseregler i andra avseenden gäller försom ut-en

ländsk banks rörelse i Sverige naturligtvisär betydelsefull, harmen
ingen direkt koppling till kommitténs övriga arbete. Eftersom frågan
utreddes i nämnd proposition prop. 1992/93:89noga ovan 128 ff.s.
avstår kommittén från vidare behandla den.att

Övrigt11.12

l 1.12. l Interna instruktioner

Kommitténs förslag: En bank skall utfärda interna instruktioner i
den omfattning behövs för rörelsen.att styrasom

Av de generellt hållna inledande reglerna soliditet, riskhantering,om
genomlysbarhet och god bankstandard 2 kap. 1-4 BRL i kommit-
téns förslag följer bank, elleratt rättare banks ledning,en sagt en
måste ha god kontroll rörelsensöver alla Som utvecklas igrenar. av-
snittet riskhantering ll.l.2 innebär detta detom måste finnasatt in-
formations- och kontrollsystemstyr- olika slag. Ansvaret för dessasav
ändamålsenliga utformning vilar på ledning och styrelse. Kommittén

återkomma till frågoratt rörande arbetsformernaavser på dessa nivåer
och den interna kontrollen i banker.

Ett viktigt instrument för olika verksamheteratt styra i banken t.ex.
kreditgivning eller handel med finansiella instrument skriftligaär in-
struktioner riktade till Ävenmedarbetarna olika nivåer. det kanom

följa de nämnda generella bestämmelsernaanses av skriftliganyss att
interna instruktioner skall utfärdas i den mån det erforderligtär för att

olika verksamheterstyra kommittén det bör finnasatt uttryck-anser en
lig bestämmelse med detta innehåll. Huruvida det erforderligtär med
instruktioner för viss verksamhet främstavgörs med ledningen deav
krav kommer till uttryck i l-4 i rörelsereglerna.som



banker 465förRörelseregler1998:160SOU

Föreskriftsrättl.12.2l

regeringenförföreskriftsrättbestämmelserDeförslag:Kommitténs om
ifinns 2Finansinspektionenbemyndigande,regeringensefter someller,

och inteavskaffas ersättasbörbankrörelselagen nya.kap. av

bemyndigan-regeringenseftereller,regeringenhargällandeEnligt rätt
föreskrifter förmeddela närmaregivitsFinansinspektionen rätt attde,

föl-ibankrörelselagenkapitletandraibestämmelsertillämpningen av
BRL2 §i kap.verksamhetslistan 2s.k.till denanslutningfall.jande l

vilkenföreskriftermeddelabemyndigande närmare omgivits atthar ett
bestämmelserfinnsBRL8 §kapbedriva. 2lfårbankverksamhet en

skyddaförskettFörvärv attfordran.skyddandeförförvärv somavom
förskrifterenligt deinspektionen närmaretill somanmälasskallfordran

skallBRLkap.10 §Enligt 2BRL.stycket3 en22 §kaputfärdats 2
be-tillräckligomfattningochrörelsenstillhänsyn artmedbank ha en
fö-utfärdabemyndigande närmarefinns atttalningsberedskap. Det ett

bemyndigandefinns attVidarebetalningsberedskapen. ettreskrifter om
valutapositiontillåtnabanksföreskrifter störstameddela närmare om en

jävs-s.k.förteckning överskallbank upprättaEnBRL.§kap. ll2 en
före-utfärdabemyndigandefinns attBRL. Det§ ettkap.l7krediter 2

förteckningen.iantecknasskalluppgiftervilkaskrifter somom
regeringenutnyttjatsharbemyndigandenanämndade avInget av

Finansinspektionen.eller
bestämmel-verksamhetslistans.k. samtdenföreslårKommittén att

betalningsberedskapochfordranskyddandeförförvärv avomserna
fallerbestämmelserdessatillföreskriftsrättBehovetavskaffas.skall av

föreskrifter röran-utfärdaBemyndigandetbort. attnaturligtvisdärmed
och detutnyttjats ärinteharvalutapositiontillåtnabanksde störstaen

riskbegräns-isärbehandlasskallvalutapositionervarförsvårt att se
tillanslutninghar iKommitténriskhanteringshänseende.ochnings-

jävskreditbestämmelsens.k.deniförändringrörandeövervägandena en
vadrörandeföreskriftsrättmednödvändigt somdet intefunnit är enatt

1.5.4.lkräverbestämmelsenförteckningi denantecknasskall som
ingetsåledesdetfinnsbestämmelsernabehandladehittillsdeFör

ihellerintedetfinnerKommitténföreskriftsrätt.utfyllandebehov av en
tillämpning-för denföreskriftsrätt närmareföreslåmotiveratövrigt att

rörelsereglerna.föreslagnadeen av
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1 l .12.3 Särskilda bestämmelser

Kommitténs förslag: Bestämmelserna motbok i kap.2 21 §om
BRL bör avskaffas.

Bestämmelserna i 2 kap. 22 § BRL anmälningsplikt vid in-om
rättande bankkontor, förvärv banks rörelse och förvärvav av annan
för skydda fordran bör avskaffas.att

Bestämmelserna medel omyndig i bank i kap.2sattom som
23 § BRL bör flyttas från bankrörelselagen.

Motbok

kap.2 21 § BRL innehåller bestämmelser motbok elleratt annatom
bevis, bank utfärdar tillgodohavande på räkning, skallsom stäl-en om
las till viss och innehålla överlåtelse får ske endast till vissattman man
och överlåtelsen bör anmälasatt hos banken. Vidare bankensägs att
inte får förbehållgöra för bankenrätt åberopa betalning tillattom an-

innehavareän rätt motbok. Slutligen det finnsnan sägs särskildaattav
bestämmelser dödande förkommen motbok.om av

Bestämmelserna ringaär praktisk betydelse eftersom detnumera av
finns relativt få bankböcker i användning. Bestämmelsen har vidare
sådan karaktär detaljerad ordningsbestämmelse den inte hörav att
hemma i lagstiftning sikte frågorpå systemskyddskarak-taren som av

Kommittén föreslårtär. bestämmelsen avskaffas.att

Anmälningsplikt

kap.2 22 § innehåller bestämmelser bank skall anmäla tillattom en
Finansinspektionen banken har beslutat inrätta bankkontorattom ett
eller beslutat förvärva banksatt rörelse eller del därav elleren annan

banken gjort förvärv för skydda fordran. Kommittén föreslårattom att
de särskilda reglerna förvärv för skydda fordran avskaffas, följ-attom
aktligen behövs ingen Ävenbestämmelse anmälningsskyldighet.om
den särskilda bestämmelsen förvärv banks rörelse avskaf-om av annan
fas och med bestämmelseersätts tillstånd för förvärv vissöveren om
storlek. Någon anmälningsskyldighet behövs därför inte. Inte heller
finns det anledning kräva banker anmäler beslutatt inrättandeatt om av
bankkontor.

Omyndigas medel

2 kap. 23 § innehållerBRL bestämmelser medel omyndigom som en
under år hos bank.sexton Främst bestämmelsensatt förfogan-rören
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ochförvaltaregodförmyndare,förmedelsådanatillderätten man,
bestämmelserkonstateraendastkan attKommitténÖverförmyndare. av

flyttasBestämmelsen börbankrörelselagen.ihemmainte hördenna typ
bestämmelsenHuruvidalag.relevantellerföräldrabalkentill annan

särskilt.utredasbehovvidbörflyttasskalldenochbehövs vart
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bankerauktorisationochTillsyn12 av

Inledningl12.

bankerför attutförligt argumenteratkapiteltidigareiharKommittén
hur så-tillförslagframoch lagtrörelsereglersärskildaomfattasbör av

till-behandlarkapiteli dettakommitténNärutformas.börreglerdana
föreslagnai detutgångspunkten tassjälvklartdet attbanker ärsynen av

tillsy-tillkoppladeRörelsereglema näraärbankrörelse.förregelverket
intedetföljs ellerreglernatillsynfinns över att omintedetOmnen.
blirefterlevsintereglernafallför detföljdverkningar attnågrainträder

synnerhetitillsyn,haintedetgår attOmväntmeningslösa.reglerna
regelverklagstadgatinstituten, ettingripa utaninnefattande moträtt att

skullesådantbedrivas. Ett systemskallverksamhetbankernasför hur
rättsosäkerhet.ochgodtyckepräglasriskera att av

föroch formernapåinriktningenpräglamåsteRörelsereglema även
kravvilkabedömningarpågrundade somReglerna avärtillsynen.

ändamålsenligt sätt.påfungeraskall ettbankernaförställasmåste att
förhållandendeövervakainriktasmåste atttillsynenföljerDärav att

kriteriernadärvidbörTillsynen styrasrörelsereglema. avireglerassom
risk.ochväsentlighet

reglerderörelsereglermedsammanhangi dettaframgårSom avses
emellertidskallTillsynenBRL.kap.i 2återfinnsbankrörelseför som

andratillhänsynbankernahuruvida tarbedömningaromfattaäven av
kapital-ibestämmelsernaverksamhet,bankers t.ex.berörregler som

inter-ochbolagsordningenframgårvadtillochtäckningslagen, avsom
kommerbanklagstiftningen. Dettaigrundsinharinstruktioner somna
kapital-iBestämmelsernaavsnitt 12.4.ivad sägsframgåatt somav

bankerbl.a. ävenförrörelsereglerpraktiken omitäckningslagen utgör
tyngdpunktenliggerkapiteldettaIbankrörelselagen.iåterfinnsintede

soliditet,BRLl-4kap.i 2reglernasärskilt omhurbelysapå att
kommabörbankstandard attgodochgenomlysbarhetriskhantering,

tillsynen.påinriktningenprägla
uppgift:tillsynensdefinieraenkeltdet attplanallmänt ärPå ett
särskiltbestämmelserandraoch deÖvervaka rörelsereglema somatt
allmän-dock dettamåstepraktikenföljs. Iverksamhetbankersreglerar

befo-ochåliggandenTillsynsmyndighetenskompletteras.mandatna
skalltillsynsmyndigheten vetafördelspreciseras, attmåstegenheter
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vad regeringen och riksdagen förväntar sig den skallatt dels förgöra,
myndighetenatt och de kan bli föremål för tillsyn skallsom vadveta- -den får Tillsynengöra. måste således bedrivas inom bestämt områ-ett

de. Detta område preciseras i avsnitt 12.4 och i kapitelnärmare 13.
Tillsynsregler finns i den gällande banklagstiftningen. En central

fråga för kommittén dessaär regler lämpligtär utformade, allmäntom
och i förhållandesett till den det gällernär utformningenansatsnya av

rörelsereglerna kommittén föreslår. Med hänsyn till densom nära
koppling finns mellan rörelseregler och tillsyn detsom är naturligt att
överväga och hur den förskjutning tonvikten i regelverketom av som
kommittén föreslår, från detaljerade reglert.ex. hanteringom av en-
skilda krediter till övergripande bestämmelser inriktade bankernas
stabilitet, bör avspeglas i tillsynsreglerna.

Viktigt i sammanhanget de föreslagnaär rörelsereglernaatt i kap.2
BRL, i synnerhet de grundläggande bestämmelserna soliditet 1 §,om
riskhantering 2 §, genomlysbarhet 3 § och god bankstandard 4 §,

allmänt formulerade.är Reglerna tillsynen blir kopplingenom genom
till rörelsereglerna med nödvändighet uttryckta i generella Följ-termer.
aktligen kommer viktiga delar det praktiska tillsynsarbetet utfor-av att

tillsynsmyndigheten. Så har förhållandet i högmas av grad blivit redan
med nuvarande rörelseregler efter hand utvecklingen sprungit ifrånsom
dem. Det lagstiftaren kan anvisagöra är mål för tillsynenatt och de
medel, inklusive sanktioner, skall stå till tillsynens förfogandesom om
banker bryter reglerna. Därtill kanmot riksdagen via lagstiftning och
regeringen via instruktioner och regleringsbrev precisera de krav som
de ställer på tillsynen.

Det bör redan inledningsvis understrykas kommittén detatt ser som
sin uppgift lägga fast regelsystematt för tillsynenett överlämnarmen
till Finansinspektionen utforma hur det praktiskaatt tillsynsarbetet skall
bedrivas. Kommittén det nämligen inte möjligt elleranser vara ens
önskvärt i lagstiftningenatt detaljerade anvisningar för till-ange mer
synsarbetet. Genom huvudinriktningenatt på tillsynen sigange anser
kommittén emellertid lägga god grund för bedömning hur till-en en av
synsarbetet praktiskt bör läggas I kapitel 13 kommer kommitténupp.

redogöra för de kontrollmöjligheteratt kommittén skall ståsom anser
till inspektionens förfogande vid tillsynen och vilka ingripanden in-
spektionen skall ha rätt göra.att

Kommittén har i tidigare kapitel redovisat bedömningen stabili-att
i betalningssystemetteten och på kreditmarknaden särskiltär storav

samhällsekonomisk betydelse. Finansinspektionen, försom ansvarar
tillsynen banker och kreditmarknadsföretag, har emellertidav också en
rad andra tillsynsuppgifter. Samtidigt arbetar inspektionen med knappa

såväl finansiellt personellt och kompetensmässigt.resurser, Försom att
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följdtilldelvisbankerna,tillsynenställsde kravklara avavsomav
snabbadetill följdalltframförregeländringama,föreslagnade avmen

utvecklingenpräglarkomplexitetväxandedenochförändringar som
kommitténsenligtbanktillsynen,måstemarknaderna,finansiellade

sammanhangetibör attDet noterastillförasbedömning, resurser.nya
dettainternationaliseringökandedenochEU-samarbetet somäven

följd Sve-TillFinansinspektionenskravställerinnebär avresurser.
förtillsynsansvarinspektionenhari EUmedlemskap t.ex.riges svens-

InspektionenEES-området.inometableradefilialerbankers ärka som
utländskövervakartillsynsmyndigheterutländskastödjer även som

Sverige.iverksamhetfinansiell
frigörakanolika Mantillföraskan sätt. genomResurser resurser

Utgångs-myndighet.åvilararbetsuppgifterantaldetminska ensomatt
bankertillsynen ävenkommitténs är attförpunkten avresonemang

bakomlågskälFinansinspektionen. Debör skötasframgent somav
isolvenstillsynensamordnasedanantal årförbeslutet myn-enettatt

dockbörriksdagenochRegeringeni dag.viktlikaminsthardighet stor
närvarandeföruppgifterbland deprioriteringtydligare somgöra en

redo-följandei detkommerKommittén attFinansinspektionen.åvilar
påangelägnatillsynsuppgifter ärvilka mestbedömningsinvisa somav

börvadtotalmedangeläget översynbankområdet. Det är somaven
ord-ifår skedockvilkettillsynFinansinspektionensomfattas annanav

Finansinspek-bedömningkommitténs ärför attUtgångspunktenning.
finansielladetsoliditetstillsyn påskallhuvuduppgifttionens om-vara

rådet.
skalltillsynsuppdragFinansinspektionensinskjutaskanHär att
kap.framgår 9vadenligtuppgiftRiksbankensfrånskiljas avsomsom

förMåletpenningpolitiken.förharegeringsformen ansvaret§ är12 att
lagenstycketandrakap. 2 §enligt lverksamhetRiksbankens är

penningvär-fastupprätthållariksbankSveriges ettatt1988:1385 om
Riksbankenstycke,tredjeparagrafensenligt attDärtill kommer,de.

detdockbetalningsväsende, atteffektivt utanochsäkertfrämjaskall ett
åsido-penningvärdefastupprätthållamålet ettöverordnade attom

bl.a.arbetei sittRiksbankenmedföruppgiftersätts. attDessa som-
indikatio-fåföljs kaninstitutcentralavissaistabiliteteninnefattar att -

betalningsväsendet. Eninomuppståkommakanproblempå attsomner
till-Finansinspektionenstillförhållandeiföreliggeröverlappningviss

iskall hainspektionenkommitténeftersomsyns-uppdrag att upp-anser
in-där demarknaderellerdeinomutvecklingenfölja systemdrag att

avsnittihäromverksamma setillsynunderstår ärstitut mersom
dekanvarandramedsamrådaochinformationutbytaGenom12.5. att

53 89.1997/98:40Se s.prop.
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båda myndigheterna öka sannolikheten för hot stabilitetenatt mot upp-
täcks. sådanEn samrådsskyldighet finns för övrigt redan i dag enligt
regeringens förordning med instruktion för Finansinspektionen se
vidare något härom i avsnitten l2.2.l och 12.5.

Kapitlet disponerat enligt följande. Tillsynensär allmänna inriktning
behandlas i avsnitt 12.2. Auktorisation banker behandlas i avsnittav
12.3. Förslaget till formellt regelverk for tillsynsuppdraget behandlas i
avsnitten och12.4 Kompetens- och resursfrågor liksom de priorite-
ringar kommitténs förslag bör föranleda behandlas kort i detsom av-
slutande avsnittet 12.6.

Avslutningsvis skall kommittén endast behandlar tillsynensägas att
svenska banker. Banker auktoriseradeöver i EES-landär ett annatsom

Sverige verksamhet härän filial ellerutövar di-men genom en genom
rekt tillhandahållande tjänster, s.k. gränsöverskridande cross bor-av
der verksamhet, står i första hand under tillsyn hemlandets till-av
synsmyndighet. Som har dock Finansinspektionen vissaantytts ovan
skyldigheter med avseende på dessa banker. Inspektionen skall i sam-
arbete med behörig hemlandsmyndighet tillsyn likvidi-utöva över att

tillfredsställande i i Sverige inrättad filialär till EES-bank.teten en en
åliggerDet vidare inspektionen lämna de uppgifter till hemlandetsatt

tillsynsmyndighet denna behöver för sin tillsyn den EES-banköversom
verksam här filial eller gränsöverskridandeär verksamhet.som genom

Inspektionen har vissa möjligheter ingripa direkt såväläven att mot en
EES-bank driver verksamhet här andra utländska bankfö-motsom som
retag.

12.2 Tillsynens inriktning

dettal avsnitt kommer kommittén inledningsvis redogöra för sinatt syn
på hur tillsynen banker bör med utgångspunkt i utformningenutav se

de grundläggande rörelsereglerna Soliditet, riskhantering ochav om
Ävengenomlysbarhet. regeln god bankstandard betydelse.ärom av

Det skall redan här inskjutas det inte de rörelsereglerna i sigäratt nya
ställer delvis andra krav på tillsynen tidigare. reglerDessa ärjuänsom

endast lagstiftarens reaktion på den snabba och dynamiska utveckling-
depå finansiella marknaderna. Det förändringarna i denären

"finansiella omvärlden" ställer andra krav tillsynen.på fram-Somsom
gått föregående avsnitt kan rörelsereglerna och tillsynen inteav separe-

inriktningen på tillsynen kommer hur rörelsereg-utan att styrasras, av

54 Se första3 § stycket förordningen 1996:596 med instruktion för Finansin-
spektionen.
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övergripandeskisserar härutformade. Kommitténlerna sättär ett
frånmed utgångspunkti framtiden och värderar,tillsynen börhur utse

olika till-rörelsereglerna, hur angelägnaövergripande målen bakomde
kommer kom-bankområdet tidigaresynsuppgifter på Somär. nämnts

tillsynsarbetet bör bedrivas.hur Dettamittén inte närmareatt
och iför Finansinspektioneni instruktionennågot kanär angessom

utformas inspektionen.inom vissaregleringsbrev samt ramar av
de enskildarörelsereglemas adressatkommittén föreslagnaDe ärav
för Finans-handlingsreglerimplicit reglernabankerna ävenutgörmen

syftet bakom deövergripandeden tillsyn. Detinspektionen utövarnär
riskhanteringgenomlysbarhet ochsoliditet,föreslagna reglerna ärom

fi-störningar i detriskerna försystemriskema, dvs.minska störreatt
Även hålla godkravet bankernakapitel på5.nansiella se attsystemet

systemrisktän-präglatverksamhet kanstandard i sin sägas ettvara av
förtro-upprätthållakravetmålsättningen bakomeftersomkande är att

följdmisstro tilldrabbasbankmarknaden. bankfor Enendet avavsom
ihamnagod bankstandard kanpåinte uppfyller kravetdenatt en
ban-förlängningen kanvilket iavsnittlikviditetskris 5.2, görase att

i bank-kan resulteraspridningseffekterfåfallerar. kanken Detta som
beroen-ömsesidigtoch tillsynenrörelsereglernaEftersompanik. utgör

enskilda ban-tillsynen deslås fastkan dethelhetde delar att avav en
systemrisktänkande. Genombakgrundmåste ske attkerna ettmot av

standarden i bankernasstabilitet ochbankernasenskildavaka deöver
stabi-finansiellabidra till detinspektionenskallverksamhet systemets

litet.
risktagandeskall sigbankerna intetillsyftarTillsynen ägnaatt

i be-stabiliteteni förlängningenstabilitet ochkan hota deras egensom
bankstandard följs.till godkreditsystemettalnings- och attsamt

följafortlöpandeinriktasarbete börFinansinspektionens ut-attmot
snabbtinspektionenförrörelseenskilda bankernasdevecklingen attav
samlatfåenskilda banken ochdenvärderingskall kunna ettgöra aven
därvidbörinspektionens arbeteFokus iriskexponering.dessgrepp om
identi-systemriskverksamhetbankersådanaligga utgöratt envars

uppmärksamhet.särskildochfieras ägnas
definieras ochdettaområdet, såfinansielladetRegelverket som

Finansinspektionenstillsynen.föravsnitt 12.4,begränsas i utgör ramen
grundläg-demedmening inriktaskommitténsenligtarbete bör mot att
god nivåhållerbankernagrund tillgande rörelsereglerna att ensesom

riskerkontrollera deochidentifiera,gällersärskilt det mätanär att som
iverksamhetenkvaliteten ävenbankverksamhetföljer med attsamt
isoliditetsregeln stårdetnämnda reglernadeövrigt god. Av ärär som

rörel-bedriva sinskallhur bankernaregelfokus. dennaDet är styrsom
tillsynen.påfor inriktningenavgörandeockså blirdärmedoch somse
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FinansinspektionenFör innebär detta inspektionen följamåste rörel-att
i den enskilda banken på sådant inspektionen har kontrollsättett attsen

banken uppfyller soliditetskravet.över att
Frågan blir då hur detta skall till. kunnaFör det böratt svara

något hur Finansinspektionens arbete organiserat i dag förärman se
därefter kunna bedöma inspektionens nuvarande verksamhetsfáltatt om

med de uppgifter kommittén bedömerstämmer överens mestsom som
angelägna. Nedan följer mycket kort redogörelse härav. Kommitténen
redovisar i avsnitt 12.6 sin bedömning den kompetens och deav resur-

de grundläggande rörelsereglerna, framför allt soliditetsregeln,ser som
och den inriktning tillsynen blir följden därav fordrar.som

Finansinspektionens mål12.2.1 och inriktning i dag

Regeringen Finansinspektionensreglerar verksamhet i instruktionen för
Finansinspektionen. slås fast FinansinspektionenDär central för-äratt
valtningsmyndighet för tillsynen finansiella marknader, kreditin-över

försäkringsväsendetJ-Sstitut och det enskilda övergripandeDe målen
för inspektionens verksamhet bidra till det finansiellaär att systemets
stabilitet och effektivitet verka för konsumentskydd.°samt att ett gott
Enligt instruktionen har Finansinspektionen till uppgift tillsynutövaatt
enlighet med vad i lag eller författning, följa ochsom anges annan
analysera inom verksamhetsområdet,utvecklingen meddela föreskrifter

handlägga förvaltningsärenden i enlighet med lag eller för-samt annan
fattning och medverka i internationellt samarbete inspektionensrörsom
verksamhetsområde Vidare framgår inspektionen har vissatt sam-

Riksbanken.rådsskyldighet med bl.a. Inspektionen skall för attsvara
statistik finansiella marknader, kreditinstitut och försäkringsområ-över

framställsdet s.k. sektormyndighet har inspektionen förSom ansvar
den officiella statistiken inom sitt område. följd deDetta änd-är en av
rade principer för ansvarsfördelning och finansiering den officiellaav

Ändringenstatistiken riksdagen beslutade i november 1992.som om
innebar Statistiska centralbyrån, SCB, fick för sektorövergri-att ansvar
pande statistik och vissa samordnande uppgifter sektormyndig-medan
heter så långt möjligt skulle för sektorbunden statistik. Inspek-ansvara

55 instruktionen.Se §l
56 instruktionen.Se 2 §
57 andra stycket instruktionen. detta lagrum ytterligareSe 2 § l-4 I anges upp-
gifter för inspektionen vilka dock saknar intresse i detta sammanhang.
53 vidSe 2.not
59 instruktionen.Se 4 §
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inte endastomfattande statistikansvarsåledestionen har ärett mo-som
tillsynsuppdrag.desstiverat av

budgetproposi-ihänvisas till detför år 1998regleringsbrevetI att
förbenämningeffektmålutgiftsområde 2 entionen under annananges

målverksamhet.Finansinspektionens Dessaövergripande mål rörsom
tillförlitlig och rele-ocheffektivt finansielltstabilt och systemär ett en

inom utgiftsom-effektmålenFinansinspektionens delstatistik.vant av
finansiellaenskildasäkerställa stabilitet i detillsynråde 2 är att genom

finansmarknadenofficiell statistikföroch verka årinstituten attatt oin
gällaför inspektionenskall måltillförlitlig och relevant. Därutöver som

området.°°finansiella Somkonsumentskydd detförverka ett gottatt
mark-analys ochFinansinspektionenförverksamhetsmål anges

regelgivning ochärendehandläggning,nadsöversikt, övervakning, sam-
värdepappersmark-kredit- ochförsäkrings-,samordning påverkan och

regeringen.till Avskall återrapporterasnadsområdena.° Alla målen
skallinspektionenövervakning innebärframgårregleringsbrevet attatt

marknader.institut ochinformationanalyseragranska ochsamla in, om
slut-lagstadgade krav. DeuppfyllerinstitutenKontroll skall ske attav

analysergrundvalsida drarinspektionensfrånsatser avmansom
till-prioriteringför inspektionensunderlagskallkontrolloch utgöra av

synsinsatsernaf
följandeVerksamhetsmål påsina sättFinansinspektionen presenterar

målenövergripandedå till deoch anknyterjanuari 1998fråni folderen
tillstabilitet på debidrainstruktionen. "Föridessaså attangettssom

utvecklingen påanalyserainspektionen:skallmarknadernafinansiella
ochproblem-utvärderasystematiskti instituten,marknaderna samt var

dettainstituten och påverksamheten igranska sättfinns,riskområden
normgiv-risktagande,rimligtverkar meddessabidra till ettatt genom

förverksamhet inomsinbedriverinstitutenverka förning att ramen
finansiella markna-deejfektivitetbidra tillgällande regler. För att

informationtillfredsställandeverka förinspektionen:skallderna att en
finansiella marknaderna,deoch andra aktörertill konsumenterges

finansi-deföretagen påsjälvreglering hosochsjälvdisciplinverka för
finan-institutensgenomlysninggodverka förmarknaderna,ella aven

inspek-konsumentskydd skalltillbidraställning.siella För att gottett
och andraförordningarföljer lagar,institutenföljationen: att reg-upp

förverkafinansielladetetik inomför god attler, verka systemet,en

regleringsbrevet, 32.°° Utgiftsområde cit.för år 1998,StatsliggarenSe s.
m lbid.
Se regleringsbrevet, 33.s.
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aktörerna på de finansiella marknaderna högt ställda krav påmotsvarar
integritet, affärssed."°3kompetens och god

Finansinspektionens arbete tidigare institutionellt präglatvar men
sedan första halvåret 1994 har tillsynen blivit funktionellt inriktad.mer
Inspektionen indelad i fyra avdelningar: försäkringsmarknadsav-är en
delning, kreditmarknadsavdelning, värdepappersmarknadsavdel-en en
ning och administrativ avdelning. Vidare finns särskilda enheter fören
konsumenträtt och redovisning direkt underställda generaldi-ärsom
rektören i likhet med verksledningskansli där informations-, utveck-ett
lings- och metodfrågor vissa internationella frågor handläggs.samt
Varje sakavdelning indelad i olika enheter: finansiell analys,är tre ope-
rativ tillsyn tillstånds- och rättsfrågor. På värdepappersmarknads-samt
avdelningen finns därutöver förenhet insiderutredning.en

från RiksrevisionsverketAv RRV 1994 till-rapport statensen om
den finansiella sektorn, i dag möjligen inte aktuell i allaärsyn av som

delar, framgår 40 Finansinspektionens samladeatt procentca av resur-
läggs uppföljningpå och tillsyn medan återstående 60 procentser ca av

fördelar sig tillståndsgivning knappt 10 procent,resurserna norm-
givning drygt procent, stabsarbete drygt och stödfunk-5 17 procent
tioner drygt l993/94.°427 procent avser juli-december Knappt
hälften för uppföljning och tillsyn används på bank-, vär-av resurserna

börsområdetfdepappers- och tredjedel förDrygt en av resurserna
uppföljning tillsynoch används för tillsyn kreditmarknadernaav
banker och kreditmarknadsföretag, vilket 15motsvarar procentca av
inspektionens resursersamlade konstaterar: "MyndighetenRRV har

antal arbetsuppgifter. Huvudsakligen regleras dessa via rörel-ett stort
selagstiftningen för de olika instituttyperna. Andra uppgifter såsom
klagomålshanteringen saknar laglig ochgrund i viss utsträckningär en
självpåtagen uppgift. Många inspektionens uppgifter starkt ef-ärav-
terfrågestyrda. förDe centrala tillsynsuppgif-avsattsresurser som mer

riskerar idärför anspråk for tillgodose icke förutseddater att tas att
krav. Tillsynen enskilda områden blir då eftersatt, iblandyttre överav

längre tidsperioder. antalet, ofta disparata,Det uppgifter fårstora ne--
gativa förkonsekvenser myndighetens förutsättningar effektivt in-att

verksamheten."°7rikta och prioritera det inte fö-RRV ävennoterar att
rekommit omprövningnågon de institut inspektio-står underav som

63 Finansinspektionen,Se presentation januariEn 1998, 3s.
M Se Statens tillsyn den finansiella sektorn, cit.1994:15RRV RRV:sav rap-
port, 39.s.
65 Se RRV:s 47.rapport, s.
66 Ibid.
67 Se RRV:s 52.rapport, s.
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inspektionen betrak-tillsyn. vidare "fått intrycketVerket har attnens
därförfinansiella sektorn ochsektormyndighet för dentas som en

sektorn och intede den finansiellauppgifter grundålagts på rörattav
behov särskilt reglerameddärför de hänger statens attatt avsamman

densamma."°° framgår in-kontrollera Av RRV:och ävenrapport atts
orienteradinriktningen funktionelltspektionen, förutom den mot ennya

ökarenodla kompetensen ochtillsynsorganisation, strävar mot att spe-
intern kon-förutsättningar för godefter skapacialiseringen attsamt en

företagensjälvreglering inomoch ökadtroll
Även starktinspektionenrevisorer har berörtRiksdagens äratt

arbetsuppgifter reglerings-uttalatantalsplittrad samt attett stort
verk-detaljstyr inspektionensalltför hög gradinspektionen ibreven för

betecknasverksamhetsmålensamhet. deVissa närmastuppsattaav
arbetsuppgifter revisorerna angelägetenligttilldelade Det är attsom

Verksamhetsmål kanmätbaratydliga ochformulerarregeringen som
till inspektio-med hänsynändamålsenliga och relevantauppfattas som

verksamhet.nens

övervägandenKommitténs12.2.2

handlingsreglerinterörelsereglernainledningsvisbeskrivitsSom utgör
Finansinspektionen denför utövarför bankerna närendast ävenutan

bankom-för tillsynsarbetetalltså riktlinjernakantillsyn. dragl stora
inne-till rörelseregler.förslaget Dettafastlagdarådet sägas genomvara

inriktningenrörelselagstiftningen präglarändamålet med ävenbär att
iåterspeglasmening måstekommitténsvilket enligttillsynen,på rege-
tillsy-Styrningenskall inriktas på.vad tillsynenstyrningringens avav

ligger bakomövergripande måltill demed hänsynbör ske somnen
i kap.portalparagrafen 1föreslagnakommitténtillsynsreglerna. Den av

presentationB Finansinspektionensuppgift iEnligt53.Se RRV:s rapport, s. -
dessa 900Finansinspektionen. Avtillsyninstitut under ärstår 5002 caavca

i FördjupadsjälvInspektionen konstaterarförsäkringsmäklare.individuella
det skerävenoch 1999budgetåren 1997, 1998anslagsframställan för att om

tillfredsställandekan inteinstitutentillsynen till deprioritering större enaven
resurser.nuvarande Seupprätthållas medtillsyn långsiktigt s.

°° 56.Se RRVzs rapport, s.
7° 82.Se RRV:s rapport, s.
7 Finansinspektionen,Granskningspromemoriarevisorer,RiksdagensSe om

cit. revisorerna, 35.dnr 1997:59 s.
72 revisorerna, 33.Se s.
73 Ibid.
Se revisorerna, 32s.
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syftetl § BRL med bankrörelselagen förtroendetsäger äratt attsom
för bankmarknaden skall upprätthållas bör till utgångspunkt närtas re-
geringen formulerar de övergripande målen för inspektionens verksam-
het liksom den inspektionens verksamhetsmål ochnär närmare anger
uppgifter. tillsynenFör skall bli så effektiv möjligt och därmedatt som
bidra till de rörelsereglerna får genomslagskraft det viktigtäratt attnya
regeringen i instruktionen för Finansinspektionen och i regleringsbrev
följer intentionerna bakom dessa regler så rörelseregler och till-attupp

praktiskt kommer helhet.utgöraattsyn en
förOm på vad regeringen närvarande har över-angettman ser som

gripande mål för Finansinspektionens verksamhet dessa enligt 2 §är
instruktionen för Finansinspektionen bidra till det finansiellaatt syste-

stabilitet och effektivitet verka för konsument-mets samt att ett gott
skydd.

regleringsbrevet för budgetåret framgårAv 1998 övergripandeatt
mål Finansinspektionens verksamhet stabilt och effektivtrör är ettsom
finansiellt och tillförlitlig och relevant statistik. Finansin-system en
spektionens del dessa övergripande mål tillsynattav anges vara genom
säkerställa stabilitet i de enskilda finansiella instituten och verka föratt

officiell statistik finansmarknaden tillförlitlig och relevant.äratt om
Därutöver skall mål för inspektionen gälla verka föratt ett gottsom
konsumentskydd finansiellapå det området.

Utifrån soliditetsperspektiv det givet Finansinspektionenärett att
skall bidra till det finansiella stabilitet tillsyn desystemets genom av
enskilda instituten, i detta sammanhang alltså bankerna. Stabilitetsmålet

naturlig följd syftet med rörelsereglerna.är en av
det gäller målet bidra till det finansiellaNär effektivitetatt systemets

har detta inte definierats regeringen. propositionen,l Omnärmare av
åtgärder för stärka det finansiella syftet medatt systemet, att attanges
banker och andra kreditinstitut underkastade särskilda verksamhets-är
regler och föremål för offentlig tillsyn förhindra uppkomstenär är att

störningar kan skada det finansiella funktions-stora systemetsav som
duglighet. beskrivningDetta stabilitetsmålet. lutgör närmast en av
propositionen, associationsrätt förNy bankaktiebolag, dem.m., anges
grundläggande skyddsintressen finns inom det finansiella systemetsom
och motiverar bl.a. bankers verksamhet omgärdas med särskildattsom
lagstiftning, nämligen intresset för finansielladet stabilitetsystemets

konsumentskyddsintresset.17°och effektivitet Därefter förklaras isamt
korthet vari stabilitets- respektive konsumentskyddsintresset bestårm

75 1992/93:l35Se l5.prop. s.
m 1997/98:Se 166 49.prop. s.
177lbid.
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definition effektivitetinte entydig begreppet påfinns någonDet av
finansiell marknad effek-marknaden. meningden finansiella I är enen

kan leda tillstabil. Instabilitet på marknadentiv den är stora sam-om
och i den meningen ineffektivt. Reglerhällsekonomiska kostnader är

bevara stabiliteten i sin rörelse kanhar till syfte bankerna skallattsom
finansiellautgångspunkt främja effektiviteten i detmed denna sägas

Även effektivitetkonsumenträttsliga regler kan bidra tillsystemet.
marknaden i den meningen de får konsumenterfinansielladen att att

marknad.aktörer på dennaoch därmed våga gåkänna sig trygga som
effektiv konkurrenseffektiv i betydelsenkanMarknaden även attvara

motverkatill ändamål undanröja ochKonkurrenslagen harråder. att
och handeli fråga produktionför effektiv konkurrenshinder avomen
till konkur-nyttigheter. Enligt förarbetenatjänster och andramed varor,

mark-effektiv konkurrens i princip rådakanrenslagen anses enen
utbjudna produkternainte för begränsat, deantalet säljarenad där är

samförstånd medföretagen inte handlar idifferentierade,inte förär
företag.väsentliga hinder finns för nyetableringoch ingavarandra av

begreppet effektivitetringa olika aspektersåledesgårDet att av
Enligt kom-saknas.heltäckande bestämning begreppetäven avom en

vakaligga Finansinspektionenuppfattning bör det påmitténs överatt
därutöverupprätthåller stabiliteten i sin rörelse. Attbankerna sättaatt

meddiffus karaktär för inspektioneneffektivitetsmål ärett meravupp
meningen väl fun-inte önskvärt. Effektivitet itill det sagdahänsyn nu

fungerande konkurrens börkonsumentskydd och välgerande överva-
nämligenprimärt detta,myndigheterkas de göraär satta attsomav

Finans-och Konkurrensverket.Konsumentombudsmannen Attbl.a. ge
onödig Överlappning mellanuppdrag medförinspektionen sådana en

från detverksamhetsområden uppmärksamhetochmyndigheternas tar
övervakahuvuduppdrag, nämligeninspektionensbör att sta-som vara

i enskilda bankerna.biliteten de
tillförlitlig och rele-Finansinspektionens förgällerdetNär ansvar

officiell statistik förkommittén frågorstatistik när-noterar attvant om
detutredning.° kommitténs synpunktföremål för Frånvarande ärär

sig till-möjlighet koncentrera påFinansinspektionen harviktigt attatt
för produktion offent-Inspektionen bör därför inte ha ansvar avsynen.

statistik för tillsynsändamål.lig änannat
målende regeringen formuleradeframgår det sagda gårSom avav

mening delvisverksamhet enligt kommitténsför Finansinspektionens

78 1992/93156 66.Se prop. s.
m Utredningen, hör tillUtvärdering statistikrefonnen.dir. 1998:17,Se somav

Arbetet skall avslutattillsattes den 1998.Finansdepartementet, 12 varamars
den 1999.1senast mars

1618-6265SOU1998:160
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syftet bakom rörelsereglernautöver och skapar på det bristan-sättet en
de överensstämmelse mellan rörelseregler och tillsynsarbete. Regering-

styrning tillsynsarbetet bör enligt kommitténs uppfattning ligga iens av
linje med intentionerna bakom rörelsereglerna och i precise-utmynna
rade instruktioner till inspektionen så inspektionen inte tillförsatt ar-
betsuppgifter ligger vid sidan dess tillsynsuppdrag. I regelver-som av
ket och i motiven till detta huvudinriktningen det framtidaanges
tillsynsarbetet. Utifrån portalparagrafen i kap.l l § BRL kan attanges
inspektionens verksamhet, det gäller banker, skall ha tillnär ändamål

bankerna skall motståndskraftiga störningar varvid inspek-att motvara
tionen skall ha tillsyn bankerna uppfyller kravenöver på Soliditet,att
riskhantering, genomlysbarhet och god bankstandard. För kunnaatt
fullgöra detta uppdrag krävs inspektionen arbetar långsiktigt ochatt
inte behöver utföra uppgifter tillfällig resultatnatur ettav mer som av
opinionsbildning, Inspektionen skall inte åläggas uppgifter därförm.m.

de den finansiella sektorn därförrör uppgifternaatt motive-utan äratt
rade från systemriskperspektiv.ett

12.3 Auktorisation bankerav

Kommitténs förslag: Vid oktrojprövningen krävs dels den pla-att
nerade rörelsen kan komma uppfylla kraven i kap.2 l-4antas att
BRL Soliditet, riskhantering, genomlysbarhet och god bank
standard, dels det kan den kommer ha kvalifi-att antas att att ettsom

innehav i bolaget inte motverkar bolagets rörelse drivscerat påatt
förenligt med 2 kap. l-4 §§. nuvarandesätt är Det sundhets-ett som

begreppet slopas.

Beviljande tillstånd bedriva bankrörelse oktroj områdeatt är ettav
ligger den löpande tillsynen eftersom den förstanära utgörsom en

kontroll bankrörelsen kommer drivas på från allmänatt att ettav syn-
punkt tillfredsställande Samma krav bör ställas på bankernasätt. vid
oktrojprövningen ställs dem i den löpande verksamheten.som
Kommittén föreslår därför bedömningsgrunderna vid oktrojpröv-att
ningen ändras för ligga i linje med vad inomatt prövassom senare ra-

för den löpande tillsynen. Det därför lämpligt beröra oktroj-är attmen
prövningen i detta sammanhang.
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ordningGällandel2.3.1

fårsammanslutningarassociationsrättsligaslagsamtligaFör somav
medlems-ochsparbankerbankaktiebolag,dvs.bankrörelse,bedriva

irespektive stadgarbolagsordning, reglementegällerbanker, nor-att
Finansinspektionen prövarävenstadfästasskallmalfallet omsomav

fördelvis olikaförutsättningar, ärbeviljas. Vissaskalloktroj spar-som
skallmedlemsbanker,bankaktiebolag ochmedjämförtbanker vara

skall medges.auktorisationuppfyllda för att
oktrojprövningenförgrundernaåterfinnsdelbankaktiebolagensFör

förutsätt-destycket BRLtredjeBRLÄ §kap. 3I 9§i kap. 39 anges
innebärochsammanhangförevarandeiintresseningar är somsom av

kanplanerade rörelsendenskall antasFinansinspektionen prövaatt om
ochpunkt 1bankverksamhetsundpåkravenuppfyllakomma att en

iinnehavkvalificeratkommerden äga ettdet kan attattantas somom
verksamhetenutvecklingsundmotverkakommerintebolaget att aven

inflytandeväsentligtlämpligövrigti utövaoch ettbolaget är atti även
fjärde stycket BRLkap. 3 §9punkt 2. Avbankledningenöver enav

någondet kanbeviljas,fåroktroj inte attantasvidareframgår att om
i närings-skyldighetersinaåsidosattharutsträckningväsentligisom
gjort sigellerangelägenheterekonomiskaandraiellerverksamhet
innehav ikvalificerathabrottslighet kommerallvarligtill ettskyldig att

stycketfjärdeochstycket 2tredjekap. 3 §enligt 9Prövningenbanken.
ägarprövning.kallasBRL

näringsidka-näringsverksamhetimisskötsamhet är attExempel
inteskattebrotteller ärbokföringsbrotttillskyldigsiggjort somren

ochskatterbetalaunderlåtitregelmässigtdenne attbagatellartade, att
näringsidkarenbelopp ellerobetydligaickeavgifter attallmänna

konkursförfarandefzmedsambandotillbörligt iförfaritolika sätt
exemplifieraskanangelägenheterekonomiskaandraiMisskötsamhet

dekla-underlåtittillfällenfleratid vid attmed förvärvarenatt senare
diskvalificeradocksåskallinkomster Förvärvarensina omvararera

näringsverksamhetsidanvidbrottallvarligahan begått av
första§kap. 3enligt linnehavkvalificeratuttrycketMed avses

inneföretag,iägandeindirektellerdirekt ettstycket BRL2 omett
samtligakapitalet ellerellertiohavet procent avrepresenterar mer av

ledningeninflytandeväsentligt övermöjliggöreller ett avröster annars
företaget.

80 1997/982186.enligtLydelse prop.
ochS 1381301995/961173Se s.prop.

82 lbid.
83 lbid.
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ägarprövningEn skall vid förvärv aktieräven ellergöras andelarav
i bestående bank. Denna prövning Finansinspektionen inomgörsen av

för tillsynen. Kommittén behandlar den regleringen i avsnittramen
13.4.1.

det gäller sparbankerNär och medlemsbanker återfinns grunderna
för oktrojprövningen i kap.2 3 § sparbankslagen och 2 kap. lagen2 §

medlemsbanker. För medlemsbankernas del görs pröv-om samma
ning bankaktiebolagen. detNär gäller sparbanker prövassom av om
den planerade rörelsen kan komma uppfylla kraven på sundantas att en
bankverksamhet. Någon ägarprövning däremot inte aktuell.är

fullständighetensFör skull skall här tilläggas vid oktrojprövning-att
s.k. ledningsprövning kap.9 tredjegörs även 3 § stycket 3 BRL,en en

kap. fjärde2 3 § stycket 2 sparbankslagen och kap. fjärde2 2 § stycket
lagen3 medlemsbanker. Därvid de ingå iprövas attom som avses

bankens styrelse och för bankaktiebolagens del denäven som avses-
bli verkställande direktör har de insikter och den erfarenhet som-
måste krävas den deltar i ledningen bank och iäven öv-av som av en
rigt lämpliga för sådan uppgift. förarbetenaär I deatten anges som
omfattas prövningen styrelseledamöter och suppleanter för demärav
och verkställande direktörer och suppleanter för dem.8° Vad krävssom

de ingåskall i ledningen for bankär har tillräckligt kun-att ettsom en
nande på området eller i fall förmåga skaffa sig sådan kun-vart att en
skap. Viss erfarenhet från näringsverksamhet eller något områdeannat

betydelse för uppgiften förutsätts också. Vidare bör den skallav som
ingå i ledningen ha de personliga egenskaper i fråga omdömesgill-om
het krävenmuppgiften Kommittén återkommer till ledningspröv-som
ning inom för den löpande tillsynen i avsnitten l3.3.1 ochramen
1332.3.

Överväganden12.3

Kommitténs avsikt med den föreslagna ändringen villkoren förnu av
auktorisation de krav ställs på den planerade rörelsenär ochatt som
den kommer ha kvalificerat innehav i banken respektive deatt ettsom
krav därefter ställs på banken den driver rörelse och på dennärsom

skall få kvalificerat innehav i redan existerande bank skallettsom en
tillsynenFör skall bli effektivstämma detöverens. viktigtatt är att

84 vidSe 28.not
85 vidSe 28.not
86 Se 1995/961173 130.prop. s.
187Se 85.a. prop. s.
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ställassedan kommeroktrojprövningenställs vidkrav attsomsamma
bör, ioktrojprövningenvidTyngdpunkteni gång.bankrörelsen ärnär

ligga vidgäller tillsynendetaktuell, precis närdelden är somsom nu
alltsåskall bedömasVadrörelsereglerna. ärgrundläggandede som

uppfyllakommarörelsen kanplaneradedenhuruvida attfrämst antas
bankstan-och godgenomlysbarhetriskhantering,soliditet,påkraven

kvalificerat inne-denkanhuruvida det äger ettdard attantassamt som
drivs pårörelsebankensmotverkakommer ettbanken intehav i attatt

Soliditet,kap. 1-4 BRLreglerna i 2medförenligtärsätt omsom
i övrigtochbankstandardgodoch ävengenomlysbarhetriskhantering,

bank.ledningeninflytandeväsentligt överlämplig utöva ettär att av en
blirnämnda kravende övervägan-innebördengällerdetNär sammaav

lämplig-Innebördenavsnitt 12.4.tillsynen sevidaktuelladen avsom
skallhuvudsakfortsättningsvis i ägarestörrebör atthetskravet envara

föreslåromdöme Kommitténvisaochansvarskännande gottvara
delen.i denändringinte någon

innebördenharavsnitt 11.1.3iredogörelsenframgårSom ovanav
ursprungligen hafråntidenförändratssundhetsbegreppet över attav

stabilitet tillekonomiska ettbankernassikte på atttagit numera avse
banksalla aspektergäller idetkvalitetskravallmänt stort settnär enav

rörelse.
bankverksamhet""sundbegreppeninnebärförslagKommitténs att

bedöm-slopasverksamheten"utveckling"sundrespektive somav
hänvisning till 2ochoktrojprövningenvid ersättsningsgrunder enav

soliditet,bestämmelsernagrundläggandededvs.kap. BRL,1-4 om
bankstandard.godgenomlysbarhet ochriskhantering,

inteändringarnaföreslagnastrider debedömningkommitténsEnligt
området.påEG-rättenmot

hänvisas tillsundhetsbegreppetredogörelseutförligFör av-aven
11.1.3.snitt

bankerTillsyn12.4 av

tillsynskall haFinansinspektionen över attKommitténs förslag: en
författningarandrabankrörelselagen,enligtdrivsrörelsebanks som

instruktioneroch internastadgarbankensbanker,reglerarsärskilt
banklagstiftningen.grund isinharsom

88 138.l995/96:173,Jfr s.prop.
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Finansinspektionens huvuduppdrag tillsyn iär enlighetutöva medatt
den föreslagna bestämmelsen, innebär inspektionen skall haattsom
tillsyn bankrörelse bedrivsöver i enlighet med bankrörelselagen,att
andra författningar särskilt reglerar banker, bankens stadgar ochsom
interna föreskrifter har sin grund i banklagstiftningen.som

Soliditetsparagrafen i hög grad tillsynsarbetet. ställerstyr Den stora
krav tillsynen. kunnaFör bedöma banks Soliditet krävsatt in-atten
spektionen har ingående kännedom rörelsen i just den banken.en om
Härför krävs inspektionen tillräckligt följeratt verksamhetennära i
banken och har kompetens dra korrekta slutsatser tillståndetatt iom
banken grundval den information hämtas in.av som

Inspektionen har olika möjligheter skaffa sig information till-att om
ståndet i bankerna; de bankerna skyldigarapporter är attgenom som ge

till inspektionen, platsbesök, möjligheten anlitaattgenom genom en
eller flera revisorer for bedömning viss fråga vid tillsynen seav en

härom i avsnittnärmare 132.1, bankernas årsredovisningargenom
underhandskontakter mellan inspektionen och bankernassamt genom

ledning och personal.
fortlöpandeFör solid måste banken identifiera,att ochmätavara

kontrollera de risker den exponerad för och för banken skallär kun-att
detta måste verksamhetengöra genomlysbar. Finansinspektio-na vara

kontroll inom för kravet på soliditet kommer därför samti-nens ramen
digt inbegripa kontroll riskhanteringen och genomlysbarhetenatt en av
i den enskilda banken. För kunna uppfylla kraven på soliditet, risk-att
hantering och genomlysbarhet måste bankerna ha tillfredsställande in-

kontrollsystem.terna
Finansinspektionen bör inrikta tillsynen på bankens ochstyrsystem

informationssystem.
det gällerNär skall inspektionen kontrollera styrelsenstyrsystem att

har god kontroll bankens samlade rörelse.över Det viktär största attav
inspektionen övervakar styrelsen har samlat och verk-att ett grepp om
ligen kan för bankens rörelse övergripande plan. Styrel-ta ettansvar

5 Bankstödsnämnden konstaterar i Erfarenheter bankkrisen tillrapportav en-
regeringen den oktober17 1994 den intema styrningen och kontrollenatt är

Ävenavgörande betydelse för varje banks överlevnadsförmåga, 14.av se s.
inneRRV på liknande tankebanor verket anför.är "Det enligt rim-när RRVär

ligt utgå från instituten i dag regel bör ha incitament ha tillfreds-att att attsom
ställande kontrollsystem. Finanskrisen har sannolikt skärpt krav påägamas att
kontrollen i instituten god. Detta utesluter inte behovetär statligsynsätt av
kontroll kontrollen bör utformas utifrån uppfattning institutensmen en om
riskbenägenhet och egenkontroll. Inspektionen bör med detta i förstasynsätt-
hand utveckla kompetens och metodik kompletterar insti-gör atten som man

efter kontroll. Sesträvan RRV:s 69.tutens rapport,egen s.
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kapitalsituationriskexponering ochbankenskontrollmåste ha översen
identifiera ochtidigt stadiumförutsättningarför dess att ettatt upp-
skall så godarisksituationeroönskadeproblem ochmärksamma vara

däremot någotarbetsformernormalfallet styrelsensmöjligt. l ärsom
affars-strategiska ochskall bestämma Densjälvabankerna över.som

bedömningarverksamheten,mässiga planeringen t.ex. av omsomav
region,bransch ellerinom visskunderskall påbanken satsa an-en

verksamheten intebankerna så längeenskildagivetvis dekommer
självabankernarörelsereglerna.konflikt med Detikommer är som

bankensenskildadenföretagsekonomiska besluten. Detfattar de är
förutsätt-valutahandel, underhårdaredenval satsart.ex.eget om

härför.kapitalochden harning systematt nog
utformning in-berorinformationssystemVad angår systemens av

kapitalsituationen. Sys-rörelse och påhelabankensriktningen även
bankens rörelseindividuellaanpassade till denalltsåbörtemen vara

har infor-kontrollera bankenhärFinansinspektionen måsteoch ettatt
inspektio-bank. kräverjust denna Dettamationssystem attpassarsom

bankverksam-olika rörelsegrenarmed alla deförtrogenvälär somnen
har medhuruvida enskild bankbedömaoch kanomfattahet kan etten

godtagbart informationssystem.rörelseprofilsintill justhänsyn
väsentligtgivetvisriskhanteringsperspektiv detFrån är attett

internaför denmetoder och rutinerriktlinjer ochklarabankerna har
avsnitten ochkapitel under 4.1 5,i 4häromkontrollen se närmare

tillsyn.föremål förvilket också skall vara
tillsynen liggatyngdpunkten iuppfattning börkommitténsEnligt

identifi-förenskilda bankensdenövergripande analys attsystemaven
förenade medsärskilda riskerkontrollera deoch ärmäta somera,

enskilda bankensbedömning dentotalochbankverksamhet aven
ställning.

banksektornTillsyn12.5 över

i uppdragskall haFinansinspektionenKommitténs förslag: att
banksektorn.utvecklingsundverka för aven

informationtillgång tillFinansinspektionentillsynsverksamhet fårsinl
unik inblickinspektionensinienskilda bankernade tur engersomom

rörelseregler in-förslaget tillinteföljerbanksektorn.i hela Det attav
situation,institutensbedömningsamladskallspektionen göra aven

riskexponeringtotalabankernassåvitt gällerexempelvis gentemot en
finns möjlig-det knappasteftersomnaturligtocksåviss sektor. Detta är
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för inspektionenhet ingripa med formella sanktioner i fall där denatt
har uppfattningen utvecklingen inom hela banksektorn eller iatt en

banker inte tillfredsställande det inte finns grundär attgrupp av men
påstå läget i enskild bank allvarligt. dockDet angelägetär äratt atten
Finansinspektionen följer utvecklingen inom banksektorn helhetsom
och därvid bildar sig uppfattning utvecklingen ligger i linje meden om
intentionerna bakom banklagstiftningen. tillsynsregelUtöver taren som
sikte på förhållanden i enskilda banker bör det enligt kommitténs me-
ning finnas anvisning till Finansinspektionen följa utveck-atten om

inomlingen hela banksektorn. alltså inte fråga kravDet riktatär ettom
till bankerna anvisning till Finansinspektionen vad till-utan en om
synsarbetet skall inriktas på. Anvisningen innebär inspektionen skallatt
följa och analysera utvecklingen på den svenska finansiella marknaden

finansiella föroch de utländska marknaderna hur utvecklingenatt se
påverkar de svenska bankerna kollektiv. innebär Finans-Detta attsom
inspektionens och Riksbankens verksamhetsområden i viss mån sam-
manfaller. mellansamråd myndigheterna kan bidra till effektiva-Ett en

tillsyn stabiliteten i bankerna.re av
inte meningen Finansinspektionen skall kunna ingripaDet är att mot

enskild bank under åberopande den föreslagna regeln. Inspektio-en av
skall dock kunna vidta åtgärder slag. naturligEn åtgärdannatnen av
Finansinspektionens sida i fall förhållandetfrån där inte begränsar sig

enskild bank inleda samtal detill med berörda bankerna ellerär atten
med branschorganisationen. samtalen visar sig fruktlösa ellerOm det
eljest påkallas kan det finnas anledning för inspektionen uppmärk-att

förhållandena.°°regeringen på kan också finnas lägenDet närsamma
offentlighetdet lämpligt åt förhållandena.är att ge

och kompetens den12.6 Resurser som

framtida tillsynen kräver

kommitténs direktiv det önskvärt kommitténI "värderarsägs äratt att
hur angelägna olika tillsynsuppgifter Vidare kommitténsär." sägs att

frågor"överväganden i dessa bör bakgrund analysgöras mot av en av
vilka fordras för tillsynsarbete i enlighet med kom-att ettresurser som

förslagmitténs skall kunna utföras. Kommittén bör i det sammanhanget

19°Finansinspektionen har sådan skyldighet i dag. Enligt andra stycket7 § 3en
verksförordningen skall nämligen myndighetens chef fortlöpande1995:1322
följa och den verksamheten och konsekvenserna de för-prövaupp egna av
fattningsföreskriñer och särskilda beslut verksamheten vidta derör samtsom
åtgärder behövs.som
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till-siguttalaocksåambitionsnivåönskvärd utan ominte bara ange en
inspektionen."förresursnivåoförändradvidinriktningsynsarbetets en

ställningharendastkommittén taså attuppfattasfårDirektiven att
kommitténområdenpåangelägenhettillsynsuppgiftersolikatill som

Kommitténñnansieringssektorn.ochbankområdetsak, dvs.iöverser
organisa-tillsynensrörandefrågorvissatillåterkommaöverväger att

slutbetänkandet.iområdenpå dessainriktningochtion
ingåendemöjlighet vägahasig inte attKommittén ange-meranser

försäk-tillsynensåsom övertillsynsområden,andra t.ex.lägenheten av
följeruppgifterdeinsiderövervakningen,och motringsmäklare avsom

meningkommitténsenligtdockövrigt. Detiförslag ärkommitténs
arbetsuppgifter i görsinspektionens stortönskvärt översynatt aven

harområdentillskall koncentrerassyftetmed det somatt resurserna
tillsynmåndenIfinansiellai det systemet.stabilitetenförbetydelse

stabilitetenförbetydelse ärbedömsinteverksamheter avöver varasom
myndighet. De närmarenågonden läggasbörnödvändig annan

föremålblibörallmäntsådant synsättföljeröverväganden ettavsom
ordning.utredning iför annan

tillsyneninriktningdenochrörelsereglernaföreslagna somDe
iFinansinspektionen änkravväsentligtställer störreföljer därav

inspek-påkravinnebärriskhanteringsreglerna ettochSoliditets-dag.
ställning. Ban-bankersenskildasamlad bildsigskapationen att aven

frånföljasbehov näraibedömas attskedenvissakan i nogker avvara
ochtydligarebliruppdragetframtidadet merGenomdag till dag. att

heltfallet kommernärvarandeför ärvadmedjämförtrenodlat som
be-inspektionenhos attexisterande kompetensenredannaturligt den

uppfattningbilda siginspektionenpå attKravetkompletteras.höva en
bedömsbankerdeföljaochställning närmarebanksvarje att somom

tillriskhanteringssystemenbankdet, kravet attbehöva anpassaen
utformningen syste-bankenmöjligheten för styraoch att avrörelsen

spektrumvidaresig ibankerför ettmöjligheten att engagerasamtmen
följandebl.a.bedömning,kommitténsenligtfordrar,verksamheterav

kompetens.
teoretiskabankverksamhetpraktisksåvälKunskap mersomom-

verksamhet.finansiellutvärderingförmetoder av
ställningsamladebankersenskildasåvälanalyseraFörmåga somatt- på detpåverkanförändringarsdessaochomvärldeniförändringar

banksystemet.svenska
olikafråninformationsigtillgodogöraochutvärderaFörmåga att-

riskhanteringssystem.typer av
verksamheterflerautvärderaochöverblicka typerFörmåga avatt- helhet.bankrörelserkomplext sammansattaoch somäven mer
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Tillsynen måste hålla jämna med utvecklingen isteg bankerna. Detta
innebär inte med nödvändighet inspektionen själv iatt alla lägen måste
ha motsvarande kompetens bankerna. Det emellertidär viktigtsom att

från inspektionens sida kan tillgodogöra sig,man analysera och bedö-
information och framställningar från bankernama kansamt avgöra när

situationen sådanär kompetens behövs.att extern
Finansinspektionen måste få tillgång till personal kan tillförasom

och förstärka kompetensen inom de berörda områdena. Vidare måste
det finnas för utbildningutrymme förstärkaatt den redan be-genom
fintliga kompetensen. Detta kommer enligt kommitténs mening att
medföra ökade lönekostnader. Myndighetens maskinella utrustning kan
behöva förbättras och förnyas.

Enligt kommitténs bedömning kräver den föreslagna inriktningen på
tillsynen bankernaöver Finansinspektionen tillförsatt ökade finansiella

såväl under förändringsarbetets inledningsskederesurser på sikt.som
Härtill kommer den tilltagande internationaliseringen och den snabba
tekniska utvecklingen på de finansiella marknaderna. Samarbetet inom
EU kan förväntas dra allt kostnader,större såväl för inspektionens del-
tagande i utvecklingen det regelverket för in-av gemensamma som
spektionens samarbete med Ävenutländska tillsynsmyndigheter. dessa
omständigheter i sig ställer krav på ökade finansiella resurser.

fårDet ankomma på ledningen för Finansinspektionen i samrådatt
med regeringen på lämpligt genomföraett sätt de förändringar be-som
hövs för uppnå det kommitténatt utpekade målet det gäller till-närav

bankerna.över Hur mycket inspektionensyn helhet behö-resurser som
tillföras beror på vilka prioriteringar mellan olika tillsynsuppgifterver
regering och riksdag gör.som

Här kan inskjutas krishantering bankeratt kan kräva särskildaav
personella och finansiella Kommittén återkomma tillresurser. attavser
regelverket rörande banker med finansiella problem i slutbetänkandet.

Det finns rad faktorer betydelseär det gäller Finans-nären som av
inspektionens möjligheter rekrytera personalatt med den aktuella kom-

En sådan faktor kanpetensen. inspektionen uppfattasattvara som en
lärorik arbetsmiljö kan fungera språngbräda till andrasom som poster.
Erfarenheter från inspektionen kan komma till vid arbete inomnytta
näringslivet. Arbetet vid inspektionen kan inblickar i många olikage
företag inom den finansiella sektorn och därmed erbjuda erfarenheter

vitt skilda verksamheter, riskhanteringssystem, företagskulturerav och
liknande. Vidare kan förtrogenhet med det på förvaltningsrätten grun-
dade arbetssätt råder inom inspektionen värdefull på fierasom vara

dels kansätt; kunskapen bidra till bankernas förståelse för inspektio-
arbetssätt, dels underlättar det kommunikationennens mellan inspek-

tionen och bankerna. idealtI tillstånd uppnåsett växelverkan mellanen
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Utbyteakademiska världen.och dennäringslivinspektionen, av perso-
olika sektorer-fall mellan desådantsker ierfarenheterdärmednal och

na.
uppfattasförvaltningarstatligainomarbetenExempel att som

bådekarriär finnsplanerarför demmeriterande också en annansom
olika tillsynsmyn-inomarbeteSverige. USAoch i Iutomlands synes

karriärfortsattmerit förfinansiella områdetdetdigheter på enenvara
tillkan lockaslovandeinnebärvilketnäringslivet,inom att personer

Även Sveri-konkurrenskraftig. ifulltintelönentjänstgöring ärtrots att
sin konkurrens-stärkaförmåttmyndigheterexempel påfinns somge

Riksbankenexempletkanske främstaavseende. ärnämnda Detkraft i
stärka sinförmåttlångsiktigtochmedvetetett programgenomsom
uppfattasRiksbankenakademiker.främstkonkurrenskraft bland yngre
i den pri-lägrenågotlönenarbetsplats änattraktiv äräven omensom

sektorn.vata
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Finansinspektionens31

ochkontrollmöjligheter
bankertillsynenvidingripanden av

Inledning13.1

möjligheterlagregleradeFinansinspektionensbehandlaskapiteldettaI
tillstån-informationskaffa sigtillsynsuppdragetför ominomatt ramen

regle-följerintebankingripabankernaenskilda samti dedet enom
särskiltbestämmelserandraeller debanlkrörelselageni somringen
möjlig-lagregleradeickeInspektionensverksamhet.bankersreglerar
enskildmedfrågortillsynsuppdragsittkraft tai enheter uppatt av
mellandialoginte. Dennadäremotbehandlassamtalsvägen,bank, t.ex.

ibetydelsefullt inslagocksåemellertid ettbankernaoch ärinspektionen
tillsynsarbetet.

med finan-bankertillsynenvidgällakanreglersärskilda avDe som
Kommitténinte.behandlaskonkursbanker ioch avserproblemsiella

slutbetänkandet.ifrågortill dessaåterkommaatt

kontrollmöjligheterFinansinspektionens13.2

ordningGällande.2.113

verk-bankernasgranskamöjligheterolika attharFinansinspektionen
bankenfastbörjantillslås attDärkap. BRL.i 7vilkasamhet enanges

där-verksamhet ochsinupplysningardeinspektionenskall lämna om
kap.begär 7inspektionenomständighetersammanhängandemed som

förstödinspektionenbestämmelseBRL. Dennastycketförsta§ gerl
bankema.enskildadefrånupplysningarnödvändigainbegäraatt

Finansinspektionenbemyndigande,regeringenseftereller,Regeringen
återkom-bankupplysningarvilkaföreskriftermeddela enfår somom

RegeringenBRL.2 § 1kap.7inspektionentillskall lämnamande
medkanFinansinspektionenbemyndigande,regeringenseftereller,

° 191.1992/93:89Se s.prop.
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stöd denna regel utfärda generella föreskrifter bl.a. skyldighetav om
för bankerna lämna ekonomiska rapporteratt

Vidare får inspektionen genomföra undersökning hos bank nären
inspektionen det nödvändigt 7 kap. 1 § andra stycket BRL.anser

Ytterligare möjligheter bestämmelser upprättandeges genom om av
särskild balansräkning. bankaktiebolagensFör del åligger det enligt
huvudregeln bolagets styrelse ofördröjligenatt och låta reviso-upprätta

granska särskild balansräkning så det finns skälrerna en snart att anta
bolagets kapital understigeratt häfteneget det registrerade aktieka-av

pitalet 13 kap. 2 § ABL. detNär gäller sparbanker och medlemsban-
ker föreligger denna skyldighet det finns anledning ban-att anta attom
ken inte kan uppfylla kravet på kapitaltäckning enligt kapitaltäcknings-
lagen 7 kap. 4 § BRL. bankaktiebolagFör respektive sparbanker och
medlemsbanker gäller alltså olika krav för skyldighetenatt att upprätta
särskild balansräkning skall inträda.

Finansinspektionen skyldig förordnaär eller flera revisoreratt atten
med övriga revisorer delta i revisionen bank. Revisorn har tillrättav en
skäligt arvode för sitt arbete banken kap.7 5 § BRL. Den in-av av
spektionen förordnade revisorn skall ingå i revisorskollektivet och till-

med övriga revisorer i banken granska bolagets årsredovis-sammans
ning och bokföring styrelsens och den verkställandesamt direktörens
förvaltning skriva under revisionsberättelsen.samt åliggerDet vidare
inspektionen utfärda instruktion för revisoratt förordnatsen som av
inspektionen. återfinnsDenna i Finansinspektionens allmänna råd för
revisorer förordnade Finansinspektionen FFFS 1998:5.av

När det nödvändigt får Finansinspektionen sammankallaanses en
banks styrelse. Har styrelsen inte sig efter begäranrättat från in-en
spektionen kalla till får inspektionenatt stämma, utfärdaextraom en en
sådan kallelse. Företrädare för inspektionen får vidnärvara stämman
och vid sådant styrelsesammanträde inspektionenett harsom samman-
kallat delta i överläggningarna kap.7samt 6 § BRL.

Överväganden13 .2.2

Kommitténs förslag: Finansinspektionens skyldighet förordna revi-att
för inspektionenersätts rätt detta. Arvode tillgöra revi-attsorer av en

betalas den bank tillsynensorerna av som avser.

92 Se 192.a. prop. s.
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Bakgrundl3.2.2.1

framtideniinspektionenfråganväcktharFinansinspektionen attom
revisorer.förordnaskyldighetinte attskall ha rätt menen

revisionbestämmelsernaförhuvuddragiredogörsföljandedetl om
kap. ABL.finns i 10aktiebolagirevisionBestämmelserbanker.i om

kap.gäller 3medlemsbankerochsparbankerirevisiongällerdetNär
BRL.

§kap. 1revisor 10minstfinnasskall detbankaktiebolagl enett
revisorer 3minst tvåskall hamedlemsbankerochSparbankerABL.

fleraSkall detväljs utsesRevisorerna stämman.BRL. re-kap. §1 av
föreskrivasstadgarnarespektive attbolagsordningenifår detvisorer,

skall sätt änalla,dock inte annatdem, utsesfleraeller genomaven
bank-iRevisornBRL.kap. §3 1 ettABL,8 §kap.10påval stämma

§ ABL.kap. 11godkänd 10ellerauktoriseradskallaktiebolag vara
auk-skallbolagsstämmanrevisorerde utsettsMinst varaavsomaven

medlemsban-ochsparbankeriRevisorerBRL.kap. 15 §toriserad 9
ekonomiskaochredovisningerfarenhetochiinsiktdenskall haker av

verk-bankensomfångetochtillmed hänsyn artenförhållanden avsom
ÄvenBRL.kap. 3 § närfullgörande 3uppdragetsförfordrassamhet

revisorerdeskall utsesassociationsformergäller dessa somdet aven
gällerbankaktiebolagBRL. I§auktoriserad kap. 43stämman varaav
med-ochsparbankerABL. Ikap. 20 §år 10i fyrarevisorsuppdraget

vidare 3tillstidbestämdförsåvälrevisornkanlemsbanker utses som
revisionsbolagregistreratkanrevisorTill även ettutsesBRL.kap. 1 §

BRL.3 §kap.3§ ABL,kap. 1810
revisorförordnarlänsstyrelsenpåkallakan somaktieägare attEn en

s.k.revisionen,ideltaskallrevisorernaövrigamed detillsammans
förutsätterförordnande attEtt§ ABL.kap. 9minoritetsrevisor 10 en

möjlig-därom. Dennaförslagbiträderaktieägarnaminoritet ettviss av
denmedmedlemsbankerochsparbankergällerdetfinnshet näräven

3Finansinspektionenförordnasdåminoritetsrevisornskillnaden avatt
BRL.kap. 2 §

före-särskildafölja dedenneskalluppdragrevisornsgällerdetNär
stadgarlag,striderde inte motmeddelatsskrifter stämman omavsom

gällerDettaBRL.kap. 8 §3ABL,kap. 4 §revisionssed 10godeller
Finansin-änharrevisorer utsettsförendastemellertid annanavsom

skall däremotrevisor oavsettinspektionsförordnadEnspektionen.
inspek-utfärdatsinstruktionerdeföljaanvisningar avsomstämmans

uttyckligendettaframgårbankaktiebolaggäller endet avtionen. När
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regel i kap.9 15 § BRL. För sparbankers och medlemsbankers del
framgår det indirekt regleringen i kap.3 8 § BRL.av

Finansinspektionensl l § allmänna råd för revisorer de all-sägs att
råden allmäntmänna hållnaär och inspektionen därutöveratt kan läm-

instruktioner avseende särskilda områden granskningenna börsom
omfatta.

deI allmänna rådens 2-5 behandlas§§ revisionens genomförande.
Därav framgår bl.a. följande. Revisorn arbetar Finansinspektionens
uppdrag och fullgör tillsammans med övriga i banken utsedda revisorer
uppdraget granska banken i den omfattningatt följer godsom av re-
visionssed. Revisorn bör särskild uppmärksamhetägna bankens in-

kontrollsystem. Revisorn börterna särskiltäven uppmärksamma hante-
ringen de i verksamheten förekommande riskerna hur riktlinjerav samt
och instruktioner tillämpas. Revisorn bör kontrollera banken haratt

rutiner säkerställerupprättat rapportering till Finansinspektio-attsom
korrekt och sker i enlighetär med lagar och andra föreskrifter.nen
deAv allmänna rådens 6-8 framgår vad revisorns rapporterings-

skyldighet omfattar, vilket innebär bl.a. följande. Utöver den rapporte-
ringsskyldighet gäller enligt vissa författningar bör revisorn omgå-som
ende till inspektionen de erinringar revisorernarapportera fram-som
ställer till styrelsen eller verkställande direktören enligt kap.lO 35 §

ellerABL kap.3 12 § dvs.BRL, synpunkter på förhållanden revi-som
vill framföra till bolagsledningen sådanär desorn art attmen som av

normalt inte till aktieägarna eller allmänheten.rapporteras Revisorn bör
vidare avlämna revisionen till inspektionenöverrapporten senast tre
veckor efter det revisionen har slutförts föratt räkenskapsåret. Den år-

93 I 1997/982166 konstateras i skälen för regeringens förslag s.136prop. att
Finansinspektionen det bör finnasansett uttrycklig bestämmelseatt atten om

inspektionsförordnad revisor skall följa inspektionens instruktioner. Enligten
vad i skälen för regeringenssägs förslag borde det dock naturligen följasom

den omständigheten inspektionen skall utfärda instruktionatt revisornav atten
också skall följa den. Lagrådet anförde dock i fråga vadävenatt om som av
lagstiftaren naturligt kan det många gånger bra till undvi-anses vara attvara
kande missförstånd eller pedagogiska skäl meddela uttryckliga bestäm-av av
melser och förordade därför regeln i 9 kap. 15 § infördesBRLatt 9 kap. 20 §

i lagrådetsBRL yttrande s. 240 f.. I skälen for regeringens förslag dess-sägs
det givet Finansinspektionenutom äratt förordnad revisoratt bör följaen av

bolagsstämmans föreskrifter de inte strider inspektionens instruktionmotom
s. 136.
94 Eftersom Finansinspektionen förordnade revisorer förekommer iav även
andra institut, kreditrnarknadsföretag, talas i det.ex. allmänna råden genomgå-
ende institut. harHär dock för enkelhetens skull "institut byttsom ut mot
bank.
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föränd-väsentligaförredogörelseinnehållabl.a.börliga rapporten en
förhållandenandraverksamhet ellerorganisation,bankensiringar som

bristerväsentligaför rö-riskexponeringbankensinverka på samtkan
i övrigt.förvaltningochredovisningkontroll,internabankensrande

sådana iaktta-inspektionenlöpande till rapporteraskallRevisorn även
till-i dessinspektionenforbetydelsekandärutövergelser avvarasom

banken.översyn
vadförinomFinansinspektionen,förekommer ävenDet att ramen

stämmovald eller itillrevisorsuppdragnormaltiligger an-ett ensom
inspektionendetillspecialuppdragrevisor,utseddordning avgernan

frågavissstudera närmare.revisorernaförordnade att t.ex. en

revisorförordnamöjlighetFinansinspektionens attl3.2.2.2

revi-inspektionsförordnadedenredogörelsen ärframgårSom ovanav
samti-revisorskollektivetimedlemmarnaövrigademedjämställdsorn

han fåtteftersommed demjämförtsärställningintarhandigt ensom
medenlighetidettautföraskallochFinansinspektionenuppdragsitt av
bl.a.instruktionernaKommitténinstruktioner. attnoterarinspektionens

särskildskallrevisionen,genomför ägnahanrevisorn,innebär näratt
förbetydelseomständigheter sta-ärsådanauppmärksamhet åt som av

kon-internariskhantering,nämligenbanken,enskildai denbiliteten
tillämpas. Deninstruktioner rapportochriktlinjerhurtrollsystem samt

inspektionentill utgörskall överlämnahäravgrundvalrevisornsom
informationskällor ärbland flerauppfattningkommitténs somenligt en

tillståndet i denbedömamöjligheterinspektionens attförbetydelseav
idragitkommitténriktlinjermed deenlighetibanken uppenskilda som

be-skälbedömningkommitténsenligt attdärförfinnsDetavsnitt 12.4.
inspektionsförordnade revisorer.medordningenhålla

börrevisorninspektionsförordnadedentillarvodegällerdetNär
eftersombankenbekostasalltjämtmeningkommitténsenligtdetta av

lämnarevisorernaövrigade attskyldighet enharrevisorn somsamma
därutöverrevisornAttrevisionsberättelsen.irevisionenförredogörelse

föranleder inteFinansinspektionentillsärskildaskall lämna rapporter
uppfattning.till någonkommittén annan

för deinnebärrevisorerinspektionsförordnademed en-Systemet
samtidigtrevisionenförkostnadernaökning sombankernaskilda aven

irevisorerförordnarinspektionentillsynenförvikt attdet störstär av
anledningnågonstorlek ellersinbanker annansådana avgenomsom

for-revisorerdvs.finansiella atti det systemet,störningarorsakakan
där-inspektionenOmoch risk.väsentlighetkriteriernautifrånordnas
vissirevisorförordnavilldenväljamöjlighetfick enatt enemot om

väsentlig-kriteriernautifrånvilka detibankerdeskulleeller intebank
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het och risk liten betydelseär för tillsynen inspektionen förordnarav att
revisor avlastas kostnaden härför, små sparbanker.en t.ex. Kommittén

föreslår därför skyldigheten for inspektionenatt förordna revisorer iatt
banken slopas och förersätts inspektionenrätt detta.göraav en att
Kommittén utgår från inspektionen utnyttjar dennaatt valmöjlighet
med beaktande kriterierna väsentlighet och risk.av

13.22,3 Finansinspektionens möjlighet anlita utomståendeatt

lnom för den löpande tillsynen kan frågor uppstå där Finansin-ramen
spektionen behöver kompetens. kanDet gällaextra inspektionen vidatt
bedömningen viss fråga vid tillsynen enskild bank antingenav en av en
behöver tillgång till kompetens huvud inte finnsöver inom in-som
spektionen eller behöver förstärka redan befintlig kompetens, dvs. helt
enkelt behöver fler mantimlnar. Inspektionen kan behöva anlita t.ex. en
advokat, ekonom, forskare eller någon med kunskap ärannan som av
betydelse för bedömningen den aktuella frågan. frågaDet ärav om
situationer där inspektionen för begränsad tid behöver ha tillgång tillen

kompetens.extra
sådanEn lagreglerad möjlighet finns i kapitaltäckningslagen. I 7

kap. 14 § KTL Finansinspektionensägs för bedömningatt om av en
viss fråga vid tillsynen enligt den lagen behöver anlita någon med sär-
skild fackkunskap, skall kostnaden för detta betalas det institutav som
tillsynen avser.

Kommittén förutsätter det inte finns några hinderatt för F inansin-
spektionen liksom tidigare uttryckligtatt lagstöd anlitautan någon ut-
omstående i samband med den löpande tillsynen. inspektionenDen an-
litar omfattas för alla praktiska fall sekretess gäller förav samma som
inspektionen.

95 Se häromnärmare Hans Corell mil., Sekretesslagen, Kommentar till 1980
års lag med ändringar, 3:1, 80-83.u. s.
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bankerIngripanden13.3 mot

ordningGällande133.1

Tillbanker.ingripa attmöjligheter motolikahar attFinansinspektionen
verkställighetförhindramöjlighetFinansinspektionen attmed harbörja

för-någonellerbankrörelselagenstrider annanbeslut motett somav
medde-föreskriftverksamhet,bankers motreglerar somfattning som

be-bolagsordningen. Harellerförfattningsådan motstödmedlats av
banken göra rät-förelägga attinspektionenfårverkställtsredanslutet

BRL.15 §kap.möjligt 7dettelse ärom
till-skyldighetFinansinspektionen attharsituationerspecifikavissal

återkallanämligenåtgärd,ingripande attbetydligtgripa meren
återkallelsegrunder.olikaåttaBRL16 §kap.oktrojen. I 7 anges

bedrivs,intebankrörelsesituationer närfallenförstafyraDe avser
föreskriveninomregistreringföranmältsharintebankennämligen när

harbeslutavslagitselleravskrivits etthar somanmälantid eller genom
har bör-registreringefterårinomintebankenkraft, ettvunnit laga när

ok-frånavståsigförklaratdessförinnanellerbankrörelse,drivajat
ban-slutligen,och, närrörelsesinhelaöverlåtitharbankentrojen, när

bankrörelse.drivitintetid årsammanhängande ettunderken aven
visatharbankenfalletdetåterkallelsegrunden attfemteDen avser

antingenoktrojenverksamhetsådanolämplig avser,utövasig somatt
eller§ BRLkap. 15i 7bestämmelseöverträda avsessomatt engenom

på sätt.annat
bankens ka-återkallasskalloktrojeninnebärfalletsjätte att omDet

rörelsenkrävdes starta-närbeloppminstadetunderstigerpitalbas som
blevdendetfrånmånaderinom atttäcktsharinte trebristenochdes

banken.känd för
full-intebankenfalletdetåterkallelsegrunden attsjundeDen avser

vidtagitinteochinsättningsgarantilagenenligtskyldighetersinagjort
bankenförelagthar attinspektionendetfrånårinom atträttelse ett

kanoktrojbankensförklaringmed attskyldigheter annarssinafullgöra
återkallas.komma att

skalloktrojeninnebäråterkallelsegrunden attsistaochåttondeDen
vissauppfyllerintestyrelsebankensiingår avnågonåterkallas somom

stad-respektiveoktrojprövningenmedsambandiställskravde som
inne-tillståndsprövningenvidgällervadtillKopplingenfästelsen. som

gäl-associationsformersamtligaföljande. Försammanhangi dettabär
insikterdeharintestyrelseledamotenåterkallasskalloktrojenler att om

ledningenideltardenkrävasmåste averfarenhetoch den somavsom
uppgift. Försådanförlämpligövrigtiheller äroch intebank enen
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bankaktiebolag och medlemsbanker gäller vidare oktrojen skallatt
återkallas styrelseledamoten i väsentlig mån harom åsidosatt sina skyl-
digheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter
eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet för exempel på den
misskötsamhet avsnitt l2.3.l. För återkallasom avses oktrojense att
på denna grund gäller ytterligare förutsättning inspektionensom att
först beslutat anmärka påatt ingår iatt styrelsen denne,personen men
sedan viss inspektionen bestämd tid löpt fortfarandeav finnsut, kvar i
styrelsen. Denna återkallelsegrund innebär det skeratt led-en
ningsprövning inomäven för den löpande tillsynen och interamen en-
dast i samband med oktrojprövningen respektive stadfästelsen se av-
snitt l2.3.l.

När det gäller de fjärde och femte återkallelsegrunderna får inspek-
tionen, det tillräckligt,är meddela varning iom stället för återkallaatt
oktrojen.

Har Finansinspektionen underrättats tillsynsmyndighet iav en ett
land inom EESannat svensk bankatt föreskrifteröverträttom ien som

det landet gäller för banken får inspektionen enligt kap.7 17 § BRL
vidta de angivna åtgärderna banken förutsattovan mot någon deatt av
sanktionsgrundande omständigheterna föreligger.

Enligt 7 kap. 23 § BRL får Finansinspektionen förelägga vite om
den meddelar föreläggande eller förbud.

Finansinspektionen har möjlighetäven ingripa bl.a. bankeratt mot
med stöd kapitaltäckningslagen. Enligt kap.7 12 §av KTL skall in-
spektionen förelägga banken "att vidta lämpliga åtgärder" i situatio-tre

nämligen följande. Om banken har kapitalbasner, understigeren som
det minsta belopp krävs, banken inte uppfyller kapitaltäck-som om
ningslagens krav på övervaknings- och kontrollsystem eller inte ned-
bringar sina exponeringar till tillåtna nivåer. Meddelar inspektionen
föreläggande enligt kapitaltäckningslagen får inspektionen enligt kap.7
15 § KTL förelägga vite.

För allmän överblick hur Finansinspektionenen tillämpat de le-av
gala möjligheterna ingripa institutatt stårmot under inspektionenssom
tillsyn hänvisas till bilaga
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överväganden13

Inledning13.3.2.1

Finans-alltframförkritiserats,harsanktionssystemet avnuvarandeDet
möjlighetertillräckliga attinspektioneninteförinspektionen, att ge

banksåterkallaMöjlighetenändamålsenligt attsätt. eningripa på ett
allt-regelidet etteftersomaldrigpraktikeni somutnyttjas ansesoktroj

ingripandelångtgåendeför
innebäraframtida attdet systemetbörmeningkommitténsEnligt

överträdelsertillsynsinsatsersinainrikta avkanFinansinspektionen
utnyttjadärmedochslagallvarligaresystemstabilitetssynpunktfrån

fåbörInspektionen större utrymmeeffektivare sätt.påsina ettresurser
situationvisslämplig iåtgärd ärvilkenbedöma eni dag somattän

in-böringripande. Därutövervidförfogandesitttillmedelfå flersamt
vissaiingripaunderlåtamöjlighet attuttrycklig atthaspektionen en

nuvarande.detflexibeltblir änsanktionssystemsådantfall. Ett mer

bankeringripandenbestämmelser motGrundläggandel3.3.2.2 om

ingripa näråläggsFinansinspektionen att enförslag:Kommitténs
andrabankrörelselagen,medenlighetibankrörelsebedriverbank inte

ellerbolagsordningbankensbanker,reglerarsärskiltförfattningar som
Inspektio-banklagstiftningen.grund isinharföreskrifterinterna som

fårförstadetingripa. Förmöjligheterdifferentierade attfår mernen
möjlighetförutom attöverträdelser,allvarligamindrevidinspektionen

verk-förbjudaochtidvissåtgärd inomvidtaföreläggandeutfärda att
anmärk-meddelamöjlighetocksåhädanefter attbeslut,ställighet av

tillämpningsområdeutsträcktfår somvarningandra ettdetFörning.
dettaanvändasskallVarningoktrojen.återkallelse omtillalternativ av

under-möjlighetuttrycklig attfårInspektionen äventillräckligt. enär
ursäktlig ellerellerringaöverträdelsen ärnämligeningripa,låta omatt

rättelse.vidtarbankenom

skallFinansinspektionenföravgörandeblirförslagetenligt omDet som
överensstämmel-iinte stårpå sättbanken ettingripa somär agerarom

bedömssåOmbanker.förgällersärskilt vararegelverkdetmed somse
åtgärdermedbatteritilltillgångha ett urinspektionen attfallet kommer

framståringripandeslagsvälja det somkaninspektionen somvilket

tillståndåterkallatFinansinspektionenfall därredovisat96 finns ettbilaga 2I
16.värdepappersrörelse,1991:981lagen se s.enligt om
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ändamålsenligt i detmest enskilda fallet. Förslaget är täckaavsett att
alla överträdelser bestämmelser särskilt reglerar bankersav verk-som
samhet de fallutom regleras särskilt enligt vadsom be-närmaresom
skrivs i avsnitt 13.3.2.3. Två återkallelsegrundande situationer försom
närvarande särskiltär angivna i kap.7 16 § BRL, nämligen dels när
bankens kapitalbas understiger det minsta belopp krävs och bristensom
inte har täckts inom viss tid, dels banken intenär har fullgjort sina
skyldigheter enligt insättningsgarantilagen se avsnitt 13.3.1 täcks av
förslaget till denna allmänna regel ingripanden banker. Special-motom
regleringen dessa situationer slopas därför.av

När det gäller frågan vilka ingripanden Finansinspektionenom som
bör välja vid olika regelöverträdelser bör inspektionen arbeta utifrån
kriterierna Överträdelseväsentlighet och risk. regel har tillav en som
syfte stabiliteten i bankenatt skall upprätthållas bör i princip föranleda

ingripandesträngareett brottän bestämmelsemot mindre bety-en av
delse för stabiliteten.

Det dramatiska ingripandetmest givetvis återkallelseär oktrojen.av
Det självklartär sådant ingripandeatt inteett får ske starka skäl.utan
Skillnaden i förhållande till vad gäller förutsättningar försom nu som
återkallelse oktrojen för det förstaär det överlämnasav att till Finansin-
spektionen välja vilken sanktionatt skall följa på överträdelsesom en
från bankens sida, vilket innebär det blir inspektionenatt avgör närsom
omständigheterna sådana Ävenär oktrojen skall återkallas.att denom
nuvarande regleringen inte har innebära varjeansetts överträdelseatt av

bestämmelse reglerar bankers verksamheten skall medförasom åter-
kallelse oktrojen dess syfteär emellertid inteav Finansinspektio-att ge

de valmöjligheter blir följden kommitténsnen förslag. Densom and-av
skillnaden överträdelsensär allvarlighetattra denavgör kommerom

i återkallelsenivå. Vad åsyftas hur allvarligupp är överträdelsensom är
från systemstabilitetssynpunkt. För närvarande knyts återkallelseen

oktrojen till banken visat sig olämpligav sådanom utöva verksam-att
het oktrojen vilket enligt förarbetena innebärsom avser, verksam-att
heten inte drivs på kansättett sunt.som anses vara

Varning blir alternativ till återkallelseett oktrojen. Tanken ärav att
varning skall meddelas förutsättningarnär för återkallelse oktrojen iav
och för sig föreligger varning i det särskilda fallet framstårmen som en
tillräcklig åtgärd. Omständigheter kan varninggöra framstårattsom

tillräckligt kan inom bankensom att inte kan befarasvara man upprepa
överträdelsen och för bankenatt därför god ellerärprognosen att man
från bankens sida inte förstod bättre överträdelsennär skedde. Eftersom
återkallelse oktrojen i framtidenäven kan bliav sällsyntantas åtgärden

97 Se 1992/93:89 203.prop. s.
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markeramöjlighetlagstadgad attdettaFinansinspektionen sättfår en
ok-allvarligöverträdelse ävenuppfattarinspektionen omsomenatt

sådanviktigtdetsynvinkel attbankens äråterkallas. Ur enintetrojen
varning.beslutmedfalletblirvilketöverklagagår ommarkering att

vilkaangåendeutbildaspraxisvarningsinstitutet attinnebärVidare en
Därigenomåterkallelsegrundande.sigoch föri äröverträdelser som
princip inteiöverträdelservilkafördras somkommer gräns att uppen

förutsemöjligheternadetta attinnebärdel attbankernasFörtolereras.
handlingsalternativ ökar.olikakonsekvenserna av

förmöjlighetlegaldennaanmärkning utgörgällerdet enNär
allvarligtmindreöverträdelseringripaFinansinspektionen mot avatt

vidinspektionenbakgrundskall atthärom motFörslagetslag. avses
möjlig-sådansaknarnärvarandeföröverträdelserallvarliga enmindre

s.k.närvarandeförfallsådana utiskickar press-Inspektionenhet.
ingripandenlagreglerade ärickesådanamednackdelmeddelanden. En

anmärk-Besluthärom.beslutöverklagamöjlighet omsaknasdet attatt
bankernasförrättsäkerhetenökarvilketöverklagbaradäremotblirning

anmärkninginstitutetkringutbildaskommerpraxis attdel. Den som
tillåtnaderasgällervadbankernaförvägledningtjänavidarekan som

handlingsutrymme.
förslagkommitténsenligtliggeranmärkningnivåPå somsamma

verkställighetförbjuderFinansinspektionen avingripande attgenom
tid. Des-åtgärd vissvidta inombankenföreläggerrespektive attbeslut
anmärk-meddelatillalternativ attingripandemöjligheter utgörtvåsa

någotsåvälinnebärakanåtgärd attvidta somföreläggande attning. Ett

Finansinspektionen attförBRLkap. 9 §i 7möjlighet98 fannsTidigare en
inspektionenbankiverksamhetenfrågai somerinringarde enmeddela om

hadeintestadgar över-ellerlagsituationer närsådanapåkallade förfann
harerinringutlösakundemissförhållandenexempel ensomSomträtts.
tillmedverkadekreditgivningvidsträcktalltförbankenb1.a. att genomangetts

inteErinringarfastigheter.elleraktierispekulation varosundspridning av
intebankenpåpekandenförpliktandeickeendast sombeslutöverklagbara utan

slopadeserinringarmeddela genomMöjlighetenefter. attsigbehövde rätta
SFS1993kraft den 1iträddebankrörelselagen marsiändringar som

härtill b1.a.anslutningidepartementschefensadeförarbetena1992:1613. I
ochdiskussionerinformelladeii dag,redanharFinansinspektionenföljande.

möj-har,fortlöpandeinspektioneninstitutandraochbankermedsamråd som
kommakunnadärutöverbehovNågot attkänna.tillmeningsin avlighet att ge

inspektio-förnödvändigtinte attjagpåpekandenformaliserademed ansermer
lagen145. I1992/93289uppgift,sinfullfölja s.kunnaskall prop.se -nen

vilka1979:748,fondkommissionslagen nu-ochfrnansbolag1988:606 om
ingripa attinspektionenför attmöjligheter genomfannsupphävda,ärmera

institutet.anmärkningrikta mot
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banken redan har gjort skall ändras i någon riktning åtgärdattsom en
inte tidigare vidtagits skall ombesörjas.som likhetI med vad redansom

gäller skall förbud eller föreläggandeett kunna förenas med vite.
För sanktionssystemetatt skall bli så möjligtnyanserat börsom

Finansinspektionen ha uttrycklig möjlighet underlåtaen att ingripaatt
överträdelsen ringa ellerär ursäktlig ellerom banken vidtar rättelse.om

Rättelse kan dock enligt kommitténs mening inte utgöra godtagbaren
eftergiftsgrund i sådana fall från systemstabilitetssynpunkt fram-som
står allvarliga.som

13.3.2.3 Ingripanden i särskilda fall

Kommitténs förslag: En banks oktroj skall alltjämt återkallas ban-om
kens ledning inte uppfyller vissa de krav ställs i samband medav som
oktrojprövningen respektive stadfästelsen. Det Finansinspek-är attnya
tionen får möjlighet meddelaatt ivarning stället för återkalla ok-att
trojen, detta tillräckligtär eller, åsidosättandetom kraven ärom av av
mindre allvarligt slag, meddela anmärkning.

ingripandeEtt med stöd förevarande regel kan gälla antingenav en per-
lämplighet har i sambandprövatsson, med bankensvars bildande men

visar sig inte uppfylla lagens kravsom ellersenare någon ärsom ny-
tillträdd i ledningen och inte kan lämplig. Det kommit-äranses attnya

föreslårtén inspektionen i denna situationatt skall kunna meddela var-
ning i stället för återkalla oktrojenatt under förutsättning inspektio-att

bedömer detta tillräckligt. Om åsidosättandetnen kravensom ärav av
mindre allvarligt slag skall inspektionen meddela anmärkning. Det för-
hållandet inspektionen föratt meddelastannar anmärkningatt eller var-
ning skall emellertid inte uppfattas banken därmed kanatt låtasom sa-
ken bero. I beslut anmärkningett eller varning får nämligenom anses
ligga uppfordran till banken den olämpligaatt ersättaen ellerpersonen
vidta någon lämplig åtgärd. Syftet med förevarandeannan regel är att
få banken till kraven på lämplighetatt att uppfylls samtligase av perso-

ingår i ledningen. Efter det anmärkningner som elleratt varning med-
delats måste inspektionen följa ärendet och bevaka banken fårupp att

ledning uppfyller lagens krav.en som
När det gäller de särskilda återkallelsegrunder regleras i 7 kap.som

16 första§ stycket l-4 BRL föreslår kommittén endast ändring-smärre
vilka berörs i författningskommentaren till kap.7ar 22
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Förseningsavgift3.3.2.4l

detid lämnaiunderlåterbank attEn upp-förslag:Kommitténs som
skalldenföreskrivitsBRLkap. § att5stöd 7medlysningar avsom

Är underlåten-kr.000med 100förseningsavgiftpåförasskalllämna en
ellerbelopplägretillbestämmasavgiftenfårringaellerursäktligheten

fattasförseningsavgiftBesluttillfaller avAvgiften staten.efterges. om
Finansinspektionen.

upplys-generelltbankernahar13.2.1avsnittiför enredogjortsSom
efterellerRegeringen,Finansinspektionen.tillförhållandeiningsplikt

meddelaharFinansinspektionen rätt attbemyndigande,regeringens
inspek-tillskall lämnabankupplysningarvilkaföreskrifter som enom

förstaenligt 56 §fåttinspektionenharbemyndigandesådanttionen. Ett
ininspektionenbemyndigande begärdettastödMedBRF.stycket 5 av

verk-bankernasiriskerolikaförbankernafrån attspeciella rapporter
storafråga rapporterkan t.ex.Detbelysas. omskallsamhet omvara

skallRapporternakapitaltäckningsrapporter. gesellerexponeringar
viktigatidpunkter. Rapporterna ärbestämdainspektionenvissavid av

tillsynsuppdrag.sittfullgördeninspektionen närförinformationskällor
uppfatt-kommitténsenligtstabilitetstänkandedettillMed hänsyn som

fåkommer atttillsynen rapporternapåinriktningen enpräglaskallning
framtiden.roll iviktigareän

detframförtssidaFinansinspektionens attfråndetEmellertid har
före-inomlämnarinte rapporterinstitutinträffarsällanalltför attinte

be-medel förverkningsfulla attsaknarinspektionentid ochskriven att
rapportering.försenadivra

förbetydelseavgörande attdetmeningkommitténs ärEnligt av
enlighetitillsynsuppdragutföra sittkunnaskallFinansinspektionen

tillkommerdragit rapporternakommittén attriktlinjerdemed upp
Är försämrasförsenadetid.föreskriven rapporternainominspektionen

detbankerna sättirörelsenfölja sommöjligheterinspektionens att
inspektionenviktigtdärför attavsnitt 12.4. Det ärbeskrivit ikommittén

tid.ibank inte rapporterartillgåmotmedel näreffektivt atthar enett
ofta harordningsförseelsenormalfalleti sorts somFörsening är en

fallsådanaFörorganisationen.inågonstansfelhanteringgrund isin
reaktionadekvatförseningsavgift är somkommitténbedömer att en

förse-medEttbankledningen. systemtillsignaltydligockså enger
Finansinspektio-förlätthanterligtadministrativtblirningsavgifter mer

skullebankvitesföreläggande. Omtillgriparegelmässigt enän attnen
föreläggakunnainspektionendockbörrapportsig attmotsätta enge

fallupprepadeVidmed avrapporten.kommavitevidbanken att



504 Finansinspektionen kontrollmojligheter SOU 1998:160........ ..

försening eller bristande ansvarstagande i ledningen kan det bliäven
aktuellt tillgripa anmärkning elleratt varning.

Ett lämpligt avgiftsbelopp enligt kommitténsär bedömning 100 000
kr. Avgiften skall Finansinspektionentas ut och tillfalla Enav staten.
möjlighet till eftergift bör finnas. Om förseningen ursäktligär eller
ringa får inspektionen jämka avgiften, vid behov ända ned till noll.

Förslaget innebär således riksdagen drar föratt tillämp-upp ramen
ningsområdet för förseningsavgifter. Detta område kommer därefter att
preciseras regeringen eller, efteratt regeringens bemyndigande,genom
Finansinspektionen föreskriver vilka upplysningar som avses.

Ägarprövning13.4 m.m.

l3.4.1 Gällande ordning

En prövning lämpligheten hos dem skall äga aktierstörreav postersom
eller andelar i bank skall ske dels i samband med frågan be-en att om
viljande oktroj respektive stadfästelse stadgarna för medlems-av av en
bank bankenprövas skall bildasnär se avsnitt 123.1, dels vid förvärv

aktier eller andelar i redan bestående bank. Reglernaav ägar-en om
prövning i samband förvärvmed aktier eller andelar i redan be-av en
stående bank fick sin nuvarande utformning ändringargenom som

Ändringarnaträdde i kraft den juli1 1996. innebar skärpning deen av
bestämmelser gällde tidigare. Av förarbetena framgår bestäm-som att
melserna ägarprövning vid förvärv aktier eller andelar i be-om av en
stående bank skall ha innebörd vid oktrojprövningenw ochsamma som

det i båda fallen bör ställasatt förhållandevis krav förstora ägareen
han skall lämpligatt En naturlig utgångspunkt sadesanses vara vara
reglerna ägarprövningatt skulle så effektivaom attvara pass personer

olämpliga ha inflytande banksatt över verksamhet långtsom såvar en
möjligt förhindrades ha kvalificerat innehavatt ett aktier eller ande-av
lar i sådant företagett

l kap.7 10 § BRL regleras vilka förvärv tillståndspliktiga.ärsom
Där slås fast direkt eller indirekt förvärvatt ett aktier eller andelar iav

bank medför förvärvarens sammanlagda innehavatten som utgör ett
kvalificerat innehav bara får ske efter tillstånd Finansinspektionen.av
Detsamma gäller förvärv innebär kvalificerat innehav ökasatt ettsom

"° Se 1995/962173 68.prop. s.
1°° lbid.
20 lbid.
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kapitaleteller 5033överstiger 20,ellertill procentdet uppgårså avatt
blirbankeneller såandelaraktier ellersamtliga attröstetalet föreller
detsåkvalificerade innehavsittöka attdotterföretag. Den attavsersom

gränsvärdenaangivnadenågotöverstigerinnehavetsammanlagda av
huvudregelnförvärvet Enligttillstånd tillansökaalltsåmåste om

medFörfarandet ägarpröv-förvärvet.föremeddelatshatillståndskall
detredan innanskeskallprövninginspektionenspåning bygger att
harfullbordat förvärvetOmrättsligtförvärvet ärifrågavarande sett

till-ansökaskall förvärvarenuniversalfång,gjorts t.ex. omarv,genom
erhållits.andelarnaaktierna ellerefter detmånaderstånd inom attsex

förbedömningsgrunderna ägarpröv-återfinns§ BRLkap. 117l
kvalifi-haskalldenkravolika ettställsningen. Det typertre somav

skallförvärvstillstånd inteinnebärkravetförstainnehav. Det attcerat
motverkaframtiden kommeri attosäkertdet ägaren enär omges om

skallandra kravetdetEnligtverksamhet.bankensutvecklingsund av
inflytandeväsentligtlämpligövrigt utövai ettattförvärvaren även vara
huvudsakiförarbetenaenligtinnebärbank. Dettailedningenöver en

omdöme.och visaansvarskännandeskall gottstörre ägareatt varaen
i sigmisskötsamhetallvarligvissinnebärkvalifikationentredje attDen

olämplig haskall ettatttillräcklig förskall att varaansespersonenvara
iförvärvareninteTillstånd fårbank.iinnehavkvalificerat omgesen

eller inäringsverksamhetiskyldigheteråsidosattmån harväsentlig
Somallvarliga brott.eller begåttangelägenheterekonomiskaandra

oktroj-vidbedömningsgrundermotsvarandeåterfinns härframgår som
avsnitt 12.3.1.medlemsbanker seochbankaktiebolagförprövningen

bankenmellanförbindelsers.k.tillledaskulle näraförvärvetOm
tillståndförförutsättning attytterligaregälleroch någon somannan

Bestämmelsenbanken.tillsyneffektivhindrarinteförbindelserna aven
svåröverskådlig företags-ingår ibankhindraavsedd attär att enen

andra§i kap. 31förbindelsermedVad nära angesavsessomgrupp.
styckena BRL.tredjeoch

vilkentid inomvissföreskriva ettvidarefårFinansinspektionen en
längeför hurdradärigenomkan gränsochgenomförasskallförvärv en

svävande.hållaskanförvärvet
kvalificeratden avyttra ettBRL att12 §kap. ärEnligt 7 avsersom

därige-dettainnehavkvalificerat attdelsåellerinnehav ettstor aven
angivna§ BRLi kap. 10de 7någonunderstigakommer att avnom

detta.Finansinspektionenunderrättaskyldig att omgränserna

m 194.1992/93:89Se s.prop.
m 200.Se prop. s.a.
m 138.l995/96:l73Se s.prop.
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kap.I 7 13 § BRL regleras banks underrättelseskyldighet tillen
Finansinspektionen avseende förvärv och avyttring kvalificeradeav

Äveninnehav. i andra situationer då bank får kännedom näraatten om
förbindelser har uppkommit mellan banken och någon skall ban-annan
ken anmäla förhållandet till inspektionen.snarast

detNär gäller juridiska ägarprövningen ställföreträ-personer avser
dare för den juridiska Efter det juridisk har fåttattpersonen. en person
tillstånd ha kvalificerat innehav kan företagets ledningatt ett ändras.

FinansinspektionenFör skall kunna fråganatt lämplighetpröva hosom
dessa i ledningen för företaget, åligger det företaget enligtnya personer

kap.7 13 § BRL anmäla förändringar ledningen tillatt snarast in-a av
spektionen.

kap.I 7 14 behandlas§ BRL Finansinspektionens möjligheter in-att
gripa dem har kvalificerade innehav. Bestämmelsernamot innebärsom
till börja med den har kvalificeratatt innehav aktieratt ettom som av
eller andelar kan komma sitt inflytande påantas utövaatt sättett som
motverkar sund utveckling verksamheten i banken, får Finansin-en av
spektionen besluta inte vid får förägaren fleratt stämma aktierrösta
eller andelar innehavän inte kvalificerat.motsvarar ett ärsom som
Detsamma gäller har gjort sig skyldig tillägaren sådan allvarligom
misskötsamhet beskrevs Vidare gäller kvalificeradattsom ovan. om en
innehavare har underlåtit ansöka tillstånd, får inspektionen be-att om
sluta vid inte får företrädaägaren aktiernaatt stämman eller andelarna
till den del innehavet omfattas tillståndsplikt. Motsvarande regelav
gäller automatiskt någon i strid med beslut inspektionen harettom av

kvalificerat innehav aktier eller andelar. Slutligen fårett inspektio-av
förelägga den har kvalificerat innehav så delett att avyttra stornen som

sina aktier eller andelar innehavet därefter inte kvalificerat.att ärav
kanDet det genomgående fråga sanktionernoteras att är inteom som

riktar sig själva banken drabbar enskild aktie- ellermot andels-utan en
ägare.

kap.Av 7 framgår14 § BRL Finansinspektionen hos tingsrät-atta
får begära förvaltare förordnas företräda de aktierten elleratt atten

andelar enligt regleringen i kap.7 14 § inte fårBRL företrädassom av
Bestämmelsen infördesägaren. "med hänsyn till de olägenheter som

undantagsvis kan följa förbud för förvärvade aktier ellerröstaattav
andelar".2°5

I kap.7 14 b § reglerasBRL den situationen bank haratt näraen
förbindelser med någon och det förhindrar effektiv tillsynannan en av
banken. Om sådant fall uppkommer får inspektionen föreläggaett äga-

till de aktier eller andelar medför förbindelsernaatt är nära attren som

2 Se 1995/961173 81.prop. s.
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fallet.inte längresåeller andelarna äraktiernadelså attavyttra stor av
beslutmedbeslutdettakomplettera attfår ettInspektionen även om

andelar.aktier ellerför dessafår påinte stämmaröstaägaren

Överväganden.4.213

det kanägarprövningen krävs attVid antasattKommitténs förslag:
motverkarbanken inteinnehav ikvalificerathakommerden ettattsom

kap. 1-4 §§.med 2förenligtdrivs ärrörelse sättbankens ettatt som
Finansinspektio-förförutsättningarnaändring attMotsvarande görs av

vidkvalificerad innehavare stämmanbeslutaskall ha atträtt att ennen
innehavandelaraktier ellerfler ettföreträda än motsvararfårinte som

slopas.sundhetsbegreppetnuvarandekvalificerat. Detinte ärsom

bedömningsgrun-gällerdetföreslårkommittén närändringarDe som
förstatill densighänförBRL§i kap. 11ägarprövningen 7förderna

för-kandetskallhädanefter antas attärprövasVadgrunden. omsom
pådrivsrörelsebankens sättmotverka ettinte kommer attattvärvaren

risk-soliditet,BRLkap. 1-4i 2reglernamedförenligtär omsom
skallBedömningenbankstandard.godochgenomlysbarhethantering,
verk-utvecklingsundhänvisning tillmedskeinte längrealltså aven

banken.isamheten
hardeningripaFinansinspektionens moträttgäller attdetNär som

inspektio-fårbankenandelar iellerinnehav2°° aktierkvalificeratett av
kommaeller kaninnehavaren antasingripa utövarhädanefter omnen

utvecklingmotverkarpåinflytandesitt sättett avenutöva somatt
BRL.kap. 1-4i 2reglernaenligtbankeniverksamheten
bankrörelselagenfrånsundhetsbegreppetförSkälen utmönstraatt

11.1.3.avsnittiutvecklatshar
föreslagitkommitténändringardekonsekvensFörslagen avär aven

auktori-medsambandiskall skeägarprövningför dengrunderna som
förkommittén argumentskäl angettbanken. Desationen somsomav

Kommitténsammanhang.i dettaåberopaskanändringen ävenden
avsnitt 123.2.tilldeldärför i dennahänvisar

innehav.kvalificeratuttrycketinnebörden2°° angåendeavsnitt 123.1Se av
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Överklagande13.5

Möjligheterna överklaga Finansinspektionens beslut ingripandenatt om
banker enligt kap.7 BRL liksom de beslut inspektionenmot kansom

fatta med stöd bankrörelselagen i övrigt regleras för närvarande iav
kap. BRL7 24 § Finansinspektionens beslut får överklagas hos all-

förvaltningsdomstol. Enligt huvudregelnmän skall överklagande ske
till länsrätten, vissa beslut får överklagas direkt till kammarrätten,men
bl.a. beslut återkallelse oktr0j.2° Denna ordning motiveras, enligtom av
vad i propositionen, samhällsekonomiskasägs skäl detatt görsom av
nödvändigt frågorsådana slutligt så möjligtatt prövas snart som
Kommittén vill här framhålla den förutsätter mål ingripandeatt att om

banker med stöd kap.7 BRL generellt kommer handläggasmot attav
skyndsamt.

kommittén föreslagnaDe ändringarna i tillsynskapitlet bör föran-av
leda vissa ytterligare, främst redaktionella, ändringar överklagande-av
reglerna vilka framgår författningskommentaren till kap.7 32 §av
BRL.

207Lydelse enligt 1997/98: 86.lprop.
m Se härom 81.närmare a. prop. s.
20°lbld.
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förRörelseregler14

kreditmarknadsforetag

Inledning14.1

fmansieringsom-skyddsintressenaigenomkommitténkapitel går71
skallverksamhetstorlekoch påföreslår vilkenrådet typsamt somav

rörelse-frågan vilkakapitlet skallhärreglering. detIunderkastas om
behandlas.kreditmarknadsföretagengälla förskallregler som

rörelseregler börvilkakapiteli 9-11behandlarKommittén som
rörelseregler-övervägandenaBakom defor banker.gälla närmare om

redovi-och 6den i kapiteli grunden 5liggerför bankerutformningnas
och i detbetalningssystemetstabilitet iintressetanalysensade avav
skyddsin-kapiteli 7genomgångeni Avfinansiella stort.systemet av

iövervägandena mångtframgårfmansieringsområdetpå atttressena
bankområdet.på Denområdetdet härlikartademycketoch är som

mind-systemriskernabedömerkommitténskillnadenfrämsta är att som
bank-förloppsnabbafmansieringsområdet. Deallvarliga på somre

sprider sigi institutekonomiska problembli följdensidan kan ettattav
i lika högfinns intebetalningsväsendetifinnskopplingarvia de som

bedömning föranle-sådankap. 7. Enfinansieringsområdet segrad på
vissgrundreglering dels påingripandemindre attder något enaven

skyddsintressenahårdare vadskall reglerasinteverksamhet äntyp av
tillsynenskoncentreraintressetgrundföranleder, dels på att resurserav

finansiellai detstabilitetenförsärskilt viktigaområdentill är sys-som
temet.

kommerkreditmarknadsföretagflestade allra attEftersom vara
rörelsereglerna förpraktikenimening måstekreditinstitut i EG-rättens

i banksam-kravsådana EG-rättenskreditmarknadsföretagen attvara
därigenom deområdenuppfylls. På flera yttreordningsdirektiven är

bl.a. startka-gällerdettagivna EG-rätten,regleringenförgränserna av
för tillåtnaochexponeringarkapitaltäckning, gränsernapital, stora

kapitelbehandlas iEG-bestämmelseraktieinnehav. Dessa
delar de-alltså ilagstiftningsarbetetför ärUtgångspunkterna stora

och harkapitel 9 llbankområdet. Ipåområdetdet härpå somsamma
rörelseregleriochbehandlatsutförligtutgångspunkter omsattsdessa
härrimligtframställningsmässigtinte attför banker. Det är upprepa

dettaGenomgången ikapitel ochi 9 ldetstyckenlånga sagtssomav

17 18-6265SOU1998:160
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kapitel koncentreras därför till skillnaderna i förhållande till bank-
rörelselagen.

Det lagen 1992:är l 610 ñnansieringsverksamhet gäller förom som
de företag bedriver ñnansieringsverksamhet. Tillstånd bedrivasom att
finansieringsverksamhet kan enligt lagen till svenska aktiebolagges
och ekonomiska föreningar till utländska kreditinstitut.samt

Med kreditmarknadsföretag aktiebolag och ekonomiska före-avses
ningar har tillstånd bedriva finansieringsverksamhet.att Lagensom
innehåller bl.a. bestämmelser tillstånd, rörelseregler och reglerom om
tillsyn.

14.2 Soliditet

Kommitténs förslag: Ett kreditmarknadsföretag skall avpassa
rörelsens inriktning och omfattning till företagets kapitalstyrka.

I gällande finns för kreditmarknadsföretagenrätt regler minstaom
startkapital, kapitaltäckning och, beroende på associationsform, olika
regler tvångslikvidation. Vidare finns bestämmelseom säger atten som
"ett kreditmarknadsföretags verksamhet skall bedrivas så allmänhe-att

förtroende för kreditmarknadentens upprätthålls och i övrigt så att
verksamheten kan sund." Sundhetskravet får innebära bl.a.anses anses
krav på risknivån i rörelsen tillatt kapitalstyrkan och kravanpassa
skälighet i behandlingen kunderna.av

Kommittén föreslår den allmänna "sundhetsregeln"att skall avskaf-
fas. Bestämmelsens krav ekonomisk "sundhet" bör preciseras dels

inriktas på förhållandet mellanatt rörelsens och omfattninggenom art
och företagets kapitalstyrka, dels krav riskhantering ochgenom ge-
nomlysbarhet l4.3. När det gäller det krav skälighet i behandling-

kunderna komma till uttryck i bestämmelsenen av som anses anser
kommittén de allmänna konsument- och kundskyddsreglernaatt till-är
fyllest 14.4.

förDen banker föreslagna soliditetsregeln 2 kap. 1 § BRL innebär
krav på bankerna risknivånett i denatt samlade rörelsen tillanpassa

kapitalstyrkan så bankens förmåga fullgöraatt sina förpliktelser inteatt
Dettaäventyras. långtgående krav.är Det liggerett till grund för de

andra rörelsereglerna buffertkapital, riskbegränsning och riskhante-om
ring. Vidare bestämmelsen upphov till krav på Finansinspektionenger

sig i bankerssätta rörelseratt på sådant den kan bedömaett sätt att
bank uppfyller soliditetskravet. vissaI lägen kan kravet innebäraom en
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ställning.banksföljakontinuerligt måsteiinspektionen stort sett enatt
villuttryck förkanBestämmelsen statenattettses som

underavvecklasskallekonomiska problemmedbankerundvika att
kostna-samhällsekonomiskabetydandemedfördetformersådana att

tillsynennedläggasmåstekonstateraskander. Det att stora resurser
soliditetsregel.underkastade sådaninstitutstyperde är ensomav

under-inte skallverksamheterkommitténhosgrundtanke är attEn
utgångspunkt imednödvändigtvadregleringhårdare äränkastats som

Eftersomverksamheten.föridentifieratsharskyddsintressende som
finansierings-karaktärnågotochmindresystemriskerna är annanav

nödvän-intedetkommitténbedömer ärbankområdetpå attområdet än
föreslagnaför bankernadenhakreditmarknadsföretagenfördigt att

fullgöraförmåganbedrivas såskallrörelsen attattbestämmelsen attom
bördenbestämmelseEninte typenförpliktelserna äventyras. reser-av

Därigenomstabiliteten.förviktigastinstitutstyperde ärför somveras
kommit-områdendetillkoncentrerastillsynsinsatsernaocksåkan som

stabilitetssynpunkt.viktigastbedömertén ursom
ställasbördet ett ut-ovanstående ärföljd attEn resonemangav

intekravetkreditmarknadsföretagensoliditetskrav atttryckligt men
kravbanker. Ettställs pådet attlångtgåendelikabör somsomvara

betydelsekapitalstyrkan haromfattning tillochrörelsens artavpassa
kapi-situationerfinnsbestämmelser. närDetövrigaförgrundsåsom

intekapitalkravdirektaställerandra reglerochtaltäckningsregler som
Vidarebetydelse.regel harhållenallmäntdåtillräckliga ochär meren

bestämmelsemedbehövligthänseendesystematisktdet somär enur
kapitalstyr-tillomfattningochrörelsensställer krav artatt anpassas

riskhante-bestämmelserinnehåll tillbestämmelsesådankan; omgeren
genomlysbarhet.ring och

kredit-vilketdetendastbestämmelsen ettsättriktasFormellt mot
buffertkapitalvisst givetmedrörelse;sinbedrivermarknadsföretag ett

riskfyllda iförvissarörelse påsin ärbedriva sättinteföretagetfår som
riskBuffertkapital ochstorlek. ärbuffertkapitaletstillförhållande
frånavståstället förutbytbara. I ettbemärkelse attemellertid i viss

ökaväljaföretagskanpå attrörelsen ägaredrivavisst ettsätt att
buffertkapitalet.

vaddefinitioninriktadteknisktmedändamålsenligtinteDet är aven
bedömningfriarebuffertkapital ettkan utanutgöra avenansessom

bedömningallsidigadenägnadkapitalstyrkaföretags attär somgemer
möjlighetenavvisatdärförharKommittén atteftersträvar.kommittén

ochkapitalbaseneller stannatkapital parameteranvända egett.ex. som
emellertidsigkapitalstyrka. Detordet sägeranvändaenkeltheltför att

harkapitalstyrkaföretagsbedömning storviddetsjälvt ettatt aven
har.företagetkapitalhurbetydelse egetstort
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Även andra omständigheter, såsom företaget har soliditetspå-t.ex. att
verkande garantier olika slag utställda till sin förmån, kan dock till-av
låtas spela vid den helhetsbedömning skall göras.som

Både storleken och risknivån i rörelsen måste efter ka-avpassas
pitalstyrkan. En omständighet det krävs kapitalstyrkagör att störresom

företaget finansierarän är sig med omedelbart uppsägbaraannars om
medel. Förtroendet för företaget kommer då i förgrunden och för-mer
mågan med hjälp god kapitalstyrka klara likviditetskriseratt blirav av
avgörande. Generellt kan längre finansieringsägas företagatt harett
desto mindre kapitalbehovet allt lika.är Det inte endastärannat
finansieringen företaget kapitalkravet. Rörelsens inriktningstyrav som
och sammansättning avgörande betydelse.är Det rörelsens samla-ärav
de risknivå skall utslagsgivande för kapitalkravet. Exempelsom vara
faktorer allt lika innebär ökat kapitalkravannat rörelsenett ärsom att
innehåller tillgångar kan hög variation i avkastningen ochsom attge
rörelsen ensidigt inriktad, dvs. kraftigt beroendeär utvecklingen in-av

viss sektor ekonomin.om en av

14.3 Riskhantering och genomlysbarhet

Kommitténs förslag: kreditmarknadsföretagEtt skall identifiera,
och ha kontroll de riskermäta dess rörelseöver förknippadärsom

med. Rörelsen skall vidare bedrivas och organiseras sådantett
företagets ställning kan överblickas.sätt att

Av skäl bankområdetpå se 9.4.2 och l1.1.2 detärsamma som av
väsentlig betydelse kreditmarknadsföretag har kontroll riskerna iatt

Ävenrörelsen. vad gäller kravet genomlysbarhet skälen desammaär
bankområdet se 9.5 och 11.1.1.som

Många kreditmarknadsföretag har och kan förmodas komma haatt
ganska ensidig inriktning sin rörelse; de sysslar i huvudsak endasten

med verksamhet. sådan koncentrationEn i verksamhetentypen av
innebär något annorlunda läge både vad riskhanteringenett ochavser
genomlysbarheten jämfört med diversifierad rörelse.en

För riskhanteringens del innebär det möjligheten utjämnaatt att
riskerna mellan olika verksamheter minskar och det kan sägasatt vara

viktigt i olika avseenden ha kontroll denextra på helt dominerandeatt
Åverksamheten. andra sidan det förmodligen i någonär mening mind-

krävande ha kontroll på enhetlig rörelse på rörelseatt änre en en som
innehåller flera vitt skilda verksamheter. Oavsett inriktningen på rörel-

dock kravet identifiera,är och kontrollera riskerna oef-att mätasen
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koncentre-starktrörelsesak ärnågot ärtergivligt. En att somenannan
vidriskerspeciellaförekonominsektor ärviss utsatttillrad någon av

påfrestningar be-sådanklaraMöjlighetensektorn.i den attnedgång
rörelsenirisknivån14.2. Förjfr. avgörakapitalstyrkan attstäms av

riskhanteringssystem.godakrävs
be-fordringarbestår ärdeltilltillgångarrörelse storEn somavvars

defi-värderaskunnaför är närmastinformationprivatroende att perav
dock integenomlysbarhet avsettärgenomlysa. Kravetsvårnition att

för-praktikeniskulledetrörelsen;påinriktningsådanförhindraatt en
Verksam-rörelse.sinbedrivakreditmarknadsföretag attmångahindra

för-genomlysbarhetensådantbedrivs sättinte attdockfår ettheten
sådanariskhanteringssystemen är attviktigtdetVidare attsvåras. är

Slutli-möjligt.godasågenomlysning ärförförutsättningarna somen
kapitalstyrka;kravetgenomlysbarhetgradenpåverkar enavgen

kapital.fordrarrörelsesvårgenomlysbar mer

Sundhetsregeln14.4

ochriskhanteringsoliditet,kravDeförslag:Kommitténs ge-
fårkreditmarknadsföretagställas påbörnomlysbarhet merensom

behandla-14.3och14.2deutformningändamålsenlig ovangenom
regel-allmännasundhetsregeln. Detbestämmelserna ände genom

förskyddtillräckligterbjuderdet utgörsanktioner ettoch deverket
kreditmarknadsföretag. Dentillkunderövrigaoch nu-konsumenter

avskaffas.därförskall"sundhetsregeln"varande

kreditmarknads-"ettbestämmelse säger attfinnsgällandel rätt somen
förförtroendeallmänhetenssåbedrivasskallverksamhet attföretags

kanverksamhetenövrigt såoch iupprätthålls attkreditmarknaden an-
innebärverksamhetsundkravetförarbetenasund." I sägs att enses
arbets-organisation,derastillskallkreditmarknadsföretagen attseatt

långsiktigatillräckligtochbaserasoch beslutmetoder noggranna
exponeringderastill gent-måstede attVidarebedömningar. sägs att se

likvidite-ochrimligainom attligger gränserriskerolika typeremot av
sund verksam-i kravetSlutligentillfredsställande. sägs att enärten

främstoch dåkundernas,tillskälig hänsynkravliggerhet att taett
intressen.konsumenternas,

ställa kravlämpligtintedetmening attkommitténs är en-Enligt
kreditmarkna-förförtroendetbeaktaverksamheti sinskilda företag att

möjlighetharinte attenskilda företagetdeteftersomhelhetden som
organisation,påkravengällerdetmarknaden. När ar-helapåverka
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betsmetoder, riskbegränsning och riskhantering har de fått än-en mer
damålsenlig utformning kommitténs förslag till inledandegenom
bestämmelser i rörelsekapitlet se 14.2 och 14.3.

Frågan återstår därmed det kravär skälig behandlingsom om av
kunderna ligga i "sundhetsbestämmelsen" bör komma tillsom anses
uttryck i särskild bestämmelse för kreditmarknadsföretag. bank-Fören

föreslår kommittén bestämmelse god bankstandard 1 1.1.3.erna en om
Huvudsyftet med denna bestämmelse grundlägga allmänhetensär att
förtroende för bankmarknaden 9.6. Allmänhetens förtroende för
bankmarknaden viktigt flera skäl. Det bl.a.är vikt för all-är attav av
mänheten skall anförtro bankerna uppgifter viktiga för denärsom per-
sonliga ekonomin. Vidare minskar det riskerna för misstroatt mot en
bank sprider sig till andra banker. Båda dessa mindreärargument
framträdande kreditmarknaden.på inteDet vanligt kunder be-är äratt
roende kreditmarknadsföretag för delar denett personligastoraav av
ekonomin. skäl tillEtt förtroendekriser riskerar sprida sig mellanatt att
olika banker de har mycket likartad verksamhet;är bankomrädetatt kan
fortfarande betraktas relativt homogent vad gäller produkter ochsom
service. Kreditmarknadsföretagen däremot vitt skildaomspänner typer

verksamhet, vilket risken för förtroendekris förgör fö-att attav etten
med viss verksamhet skall sprida sig till företagretag med heltett an-

verksamhet mindre. Olikheterna det ocksåär svåraregörnan att ut-
veckla enhetlig standard.en

Kommittén den här aktuella lagstiftningen skall inriktasattanser
systemskydd och konsument- och kundskyddsaspektermot skallatt

tillgodoses den speciella skyddslagstiftningen for dessa kate-genom
gorier.

förhållandeI till konsumenter finns omfattande skyddsbestämmelser
i konsumentkreditlagen 1992:830. innehåller,Lagen förutom all-en

bestämmelse god kreditgivningssed,män bestämmelser mark-om om
nadsföring och information, kreditavtalets utformning, och avgif-ränta

kontantinsatser, betalning skuld förtidi bestämmelserter, samtav om
upphörande i förtid kreditavtal. Lagen tvingande till konsu-ett ärav

fördel.mentens
detNär gäller kunder inte konsumenter finns bl.a. lagenärsom

1978:599 avbetalningsköp mellan näringsidkare, innehållerom som
vissa tvingande skyddsregler detta område. Enligt förslag i Dsett
1998:45 "Reformerade försäkringsrörelseregler" skall sammanslut-en
ning näringsidkare eller enskild näringsidkare fårätt attav en ges av-
talsvillkors skälighet prövade Marknadsdomstolen detpå fi-ävenav
nansiella området. Förslaget genomföras ändring i la-avses genom en

1984:292 avtalsvillkor mellan näringsidkare innebär attgen om som
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Finans-under tillsynstårverksamhetförgällalagen skall även avsom
inspektionen.

avtalsvillkor ilagenmarknadsföringslagen,lagardemångal omav
näringsidkare,mellanavtalsvillkorlagenkonsumentförhållanden, om

förhål-reglerarkonsumentkreditlagenochprisinformationslagen som
informa-bestämmelserfinnskundochmellanlandet avnämare om

tionsgivning.
kon-till stärkasyftarregelverkallmäntsåledes attfinnsDet ett som

området.finansiella Somställning detkundersandraochsumenters
framför allt små-förkundskyddetmöjligtdetkapitelpåpekas i attär
emellertid kom-börskyddetstärkningstärkas. Dennaföretagen bör av

interegelverket ochallmännai detändringartill stånd ge-genomma
fmansieringsrörelse. En över-i lagenbestämmelsespeciell omennom

ordning,ibehov skevidregelverket bördet allmänna annansyn av
lagstiftningvid dendetsammainteskyddsintresset äreftersom somsom

aktuell.här är

verksamhetIcke-finansiell14.5

inomrörelse dvs.kreditmarknadsforetagsEttKommitténs förslag:
omfattningbegränsadiendastfårjuridisk personföretaget som

verksamhet.icke-finansiellinnefatta

drivaendastkreditmarknadsföretagordning fårgällandeEnligt ett
sambandnaturligtharverksamhetochfinansieringsverksamhet ettsom

bestämmelse sägerhuvudregel har fogats attTill dennadärmed. somen
i rörelse-vadiakttagande sägsfår, medkreditmarknadsföretag somav

räknasverksamheterdesigblandi övrigt, ägnareglerna annat som
bank-med andrautformatsharListanverksamhetslistan.s.k.i denupp

tjänstertillåtnaobligatorisktförteckningsamordningsdirektivets över
banker,finns förmed denförebild och överensstämmer sesomsom

värdepappers-vidmedverkanpunkternaförutomavsnitt 1.2.2,l att om
finnsintevärdepappersrörelseochrembursverksamhetemissioner,

med.
finansiellbedrivafåprincip endastiKreditmarknadsföretagen anses

andraochfinansieringsverksamhetsigskallverksamhet. Det röra om
serviceverk-vissaaktiviteter,andra t.ex.tjänsterfinansiella ävenmen

före-fåverksamhetfinansiellmedförenligasamheter, är ansessom
komma.

slut-självklaringendetavsnitt 9.5.2analysen i ärframgårSom av
icke-finansiellbedrivabankerförmöjligheten attbegränsasats att
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verksamhet. Gränsen mellan finansiell och icke-finansiell verksamhet
i många fallär svår dra se ll.2.3 och denatt heller inte någonger

omedelbar vägledning för bedömning hur genomlysbarheten på-en av
verkas olika verksamheter. Jämfört med bankerna har kreditmark-av
nadsföretagen bredare verksamhetsfalt ochett det finns inte anledning

söka stävja utveckling däratt de söker ytterligare bredda sin rörelseen
med ytterligare verksamheter. Det emellertidär överordnad betydel-av

kravet på genomlysbarhetatt upprätthålls. I detta syfte finnsse det skäl
begränsa möjligheten bedrivaatt icke-finansiellatt verksamhet. För

bankerna har kommittén föreslagit de endast i begränsad omfattningatt
skall få bedriva icke-finansiell verksamhet 9.5.2. Kommittén föreslår

begränsning skall gälla föratt kreditmarknadsföretagen. När detsamma
gäller frågor rörande mellan finansiellgränsen och icke-finansiell verk-
samhet storleksbedömningar hänvisas tillsamt avsnitt l 1.2.3.

14.6 Innehav aktier och andelarav

Kommitténs förslag: Ett kreditmarknadsföretag får inte ha kva-ett
lificerat innehav aktier eller andelar i enskilt företagettav mot-som

15 kreditmarknadsföretagetsän procent kapitalbas. Ettsvarar mer av
kreditmarknadsföretags sammanlagda kvalificerade innehav får inte
uppgå till 60 kapitalbasen.än innehavEtt kvalif-procent ärmer av

det tiocerat eller kapitaletrepresenterar ellerprocentom mer av
eller möjliggörrösterna väsentligt inflytandeett ledningenöver av

företaget. De angivna gäller inte förgränserna innehav i företag, vil-
ka kreditinstitut ellerär finansiella institut eller företag verk-vars
samhet har direkt samband med kreditmarknadsföretagets finansiella
verksamhet eller tjänster knutna till kreditmarknadsföretagetsavser
finansiella verksamhet eller försäkringsföretag. Gränserna får över-
skridas det belopp varmed innehavet överskrider de angivnaom
gränstalen täcks med kapitalbas och avdrag för motsvarandeegen
del kapitalbasen sker vid beräkning kapitaltäckningsgraden.av av

bådaOm överskrids skallgränserna det belopp täckas företagetsav
kapitalbas det deär tvâ beloppstörsta varmed respektivesom av

överskridits.gräns

Artikel 12 i andra banksamordningsdirektivet innehåller vissa begräns-
ningar för kreditinstitut inneha aktier och andelar. innehålletatt För i
artikel hänvisas12 till avsnitt 9.4.5 och 11.2.5.

begränsningarDe för innehav aktier och andelar finns i arti-av som
kel 12 den förutgör vad praktisktyttre möjligt föreslåär attramen som
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kommerallmänhetide atteftersomkreditmarknadsföretagen varaför
möjligtteoretiskt överväga attvisserligen attkreditinstitut. Det är

meningkreditinstitut i EG-rättensintekreditmarknadsföretag utgörsom
tillå-banksamordningsdirektivenvadinnehavtill änfåskall störrerätt

tveksamtdetskulle, förutom ärföretag attför dessaundantagEttter.
regelverk.krångligtbetydligtskapamotiverat,sakligt ettdet är merom

praktisktalternativsådant ärintedärför genom-Kommittén ettattanser
förbart.

de be-bedömningendendel gjort attbankernasförharKommittén
till-exponeringarochkapitaltäckning storaregelverkenfintliga om

andraiartikel 12ireglernainförlivandesvensktmed ett avsammans
solidi-såvältillgodoseförtillräckligtbanksainordningsdirektivet attär

andelar.och Detaktiergällervadgenomlysningsaspekternatets- som
kreditmarknads-vad gällerbedömningskälingafinns göraatt annanen
alltså iblirandelsinnehav settstortochaktie-förReglernaföretagen.

kreditmarknadsföretag.ochför bankerdesamma
föran-regelverken,tvåmellan debehövsskillnadenendaDen som

de allmännafrån grän-undantagfinnsbankernafördet ettleds attav
i företaginnehavförgällerinteså varsutformat gränsernaattserna

tjäns-ellerbankverksamhetmedsambanddirektharverksamhet avser
hänvi-undantagsbestämmelsebankverksamhet. Entill somknutnater
kredit-föranvändainteemellertidgår"bankverksamhet" atttillsar
direktbestämmelsen ärföreslagnabankernaförmarknadsföretag. Den

för-direktiveniUndantagsbestämmelsendirektivtexten.hämtad från
möjlighetbankerendastintekreditinstitutönskananleds att geav en

juridis-olikaiverksamhetenfinansiellatraditionelladenorganiseraatt
huvudregel.direktivetsibegränsningarnaträffaska attutan avpersoner

ibankernaeftersom störredelför bankernas attkonstaterarKommittén
riske-verksamhet såicke-finansiellisigfåskallutsträckning engagera

precision.ibrista"bankverksamhet"till atti lagtextenhänvisningrar en
vadmellan utgörskiljelinjenvidarekonstaterar att somKommittén

mellandraskommatordepraktiken attiinte,och"bankverksamhet"
verksamhet.icke-finansiellvadoch utgörfinansiellvad utgör somsom
innebärkreditmarknadsforetagen, attöverförtsådant synsätt,Ett

blirverksamhetfinansiellmedi företagandelsinnehav un-elleraktie-
Även företagiinnehavbegränsningarna.allmännadefråndantagna

finansiell verk-sådanstödjasyftedirekthar attverksamhet somvars
frånundantasskallliknande,ellerdatabearbetningsamhet, t.ex. genom

begränsningarna.allmännade
delförläggakankreditmarknadsföretaginnebär enFörslaget ettatt

träf-juridisk atttill utanverksamhetfinansiellasin personannanenav
andelsinnehav. Det-ochaktie-begränsningarnaallmännadefas avav

verksam-finansielladenstöd fördirekttillverksamhetgällersamma
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heten. Däremot undantas inte innehav i företag med icke-finansiellrent
verksamhet utan samband med den finansiella verksamheten i kredit-
marknadsföretaget från de allmänna begränsningarna.

Vad med kreditinstitut och finansiellt institutsom framgåravses av
l kap. förstal § stycket 5 respektive lagen6 finansieringsverksam-om
het.

l 4.7 Kredithanterin g

l4.7.1 Dokumentation m.m.

Kommitténs förslag: kreditmarknadsföretagsEtt beslut om
skall dokumenteras på sådantengagemang ett underlagetsätt att att

för beslutet framgår och beslutets tillkomst redovisas.

frånEn tidigare behandlade frågor i viss män fristående fråga i vadär
mån beslutsunderlaget och beslutsprocessen dokumenteras. Det i ochär
för sig svårt tänka sig väl fungerandeatt att organisation fören
kreditutvärdering och riskhantering inte innefattar fullgod doku-en
mentering. Erfarenheterna från den finanskrisen visar emeller-senaste
tid dokumentationen i mångaatt fall bristfällig och ibland grän-var

till obeñntlig. Sådana brister indikerar naturligtvissen i första hand att
hanteringen brister försvårar också Finansinspek-av engagemang men

Äventionens tillsynsarbete. tyngdpunkten i framtiden förskjutsom mot
kontroll de övergripande fungeraratt kan det isystemen vissaav fall bli
aktuellt kontrollera enskilda krediter,att för samlimite-t.ex. att se om
ringsbestämmelser efterlevts. I fall, såsom efterextrema den senaste
krisen, kan bristande dokumentation leda till brottsutredningar ochatt
skadeståndsprocesser försvåras.

Kommittén det finns fog föratt lagfåst krav beslutettanser att
skall dokumenteras på sådantom engagemang underlagetett sätt föratt

beslutet och beslutets tillkomst redovisas. Med be-engagemang avses
slut kredit ingå avtalsamt leasingatt eller factoringom ellerom om
beslut liknande förpliktelser för företaget.om

De för bankerna föreslagna bestämmelserna rörande kreditport-
följens sammansättning och kreditprövningens organisation finner
kommittén inte erforderligt införa för kreditmarknadsföretagen.att
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ävskrediterJ14.7.2

avskaf-skalljävskrediterBestämmelsenförslag:Kommitténs om
kreditmarknadsförening-förkreditmarknadsbolag ochförbådefas,

bestämmelsernaställetiskallkreditmarknadsbolag omFörar.
frånundantaggälla. Somaktiebolagslagen§kap. 7penninglån i 12

kredit-gälladockskallbestämmelsen attdenföreskrivs ivad som
verkställandestyrelseledamot,tillpenninglånkanmarknadsbolag ge

bolag iiellerbolagetanställd i annatettochdirektör sammaannan
skerdetnämndatillnärståendevissatillkoncern ompersonersamt
Förnormalt tillämpar.kreditmarknadsbolagetvillkorpå somsamma

i lagenprincipernaallmännaskall dekreditmarknadsföreningar om
nå-finnsdet inteinnebärvilkettillämpas,föreningar attekonomiska

låneförbud.generelltgot

Bakgrund

och lagenbankrörelselagenijävskrediterBestämmelserna omom
inför-Bestämmelsenlikadana.huvudsakifmansieringsverksamhet är

vil-kreditmarknadsbolag,lagenområdepå detta genomdes omgenom
ochfördesfmansbolagslagenochkreditaktiebolagslagen sammanken

de sistreglerades ibolagfor dehade,Dessförinnanomarbetades. som
aktiebolagslagenilåneforbudetbehandladenedandetlagarna,nämnda

moti-ochtillbakgrundenigenomkommitténgår1l.5.4avsnittgällt. I
föreslårbankområdetslagetdet här samtbestämmelseför avenven

bankerna.förutformningomfattandemeren
kap.låneförbud 12generelltgällerallmänhetaktiebolag i ettFör

verkställandeochstyrelseledamotaktieägare,tillför lånABL§7
Vissanärstående.uppräknadetill demvissaaktiebolagidirektör samt

ifinnsVidarebolaget.iaktieägaresmåtillför lånbl.a.finnsundantag
gälde-syfteilånlämna attaktiebolagförförbud attparagraf ettsamma

elleri bolagetaktier annatförvärvaskallnärståendehonomellernären
undantag.Även vissafinnsförbuddettafrånkoncern.bolag i samma

frånkreditmarknadsbolagundantarfinansieringsverksamhetLagen om
§ ABL.kap. 7hela 12tillämpningen av

styrel-bestämmelse säger attvidarefinnsaktiebolagslagenI somen
rörandefrågahandläggafårintedirektörverkställandeellerseledamot

frågahandläggafår hanhellerbolaget. Inteoch ommellan honomavtal
väsentligtharfråganhan itredjeochbolagetmellanavtal omman,

ABL.10 §kap.bolagets 8stridandekan motintresse, varasom
for kre-gällerföreningar somekonomiska1987:667lagenl om

medlemmar,förbegränsningar sty-ingafinnsditmarknadsföreningar
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relseledamöter, verkställande direktör eller andra låna från förening-att
lagenl finns dock bestämmelse helten. denen motsvararsom ovan

behandlade i kap.8 10 § ABL 6 kap. 10 § FL.
Aktiebolagskommittén har i betänkandet "Vinstutdelning i aktiebo-

lag" SOU l997zl68 föreslagit regler för lån till aktieägare ochnya
ledamöter bolagsorganen. Kommittén anför reglerav lån frånatt om
bolaget till den aktuella kretsen bör del lagens kapital-ses som en av
skyddsregler och den bärande tanken bör förbjuda sådana lånattvara

riskerar försvaga skyddet föratt borgenärskollektivet.som Aktiebo-
lagskommittén föreslår därför det nuvarande låneförbudetatt ersätts av

bestämmelse med innebörd aktiebolag fåren lämnaatt penninglån till
den aktuella personkretsen under förutsättning de utlånade medlenatt
skulle ha kunnat betalas i form vinstutdelningut och betryggandeattav
säkerhet ställs för lånet. Betänkandet bereds för närvarande inom Justi-
tiedepartementet. Aktiebolagskommittén har i betänkandet Aktiebo-
lagets kapital SOU 1997:22 behandlat penninglån i syfte gäldenä-att

eller denne närstående skall förvärva aktier i bolaget.ren

Överväganden

Banker böra undantas från det aktiebolagsrättsliga låneförbudetanses
eftersom det främmande ledande i bankenatt inte skallanses personer
kunna anlita bankens kredittjänster. frånvaroI någon specialbe-av
stämmelse för dessa lånevillkor skulle allmänna soliditets-personers
regler och liknande t.ex. angående riskhantering, intern kontroll,
kreditportföljens sammansättning och begränsastora engagemang
möjligheten till alltför lån förmånliga villkorstora till den aktuella
kretsen. Kommittén konstaterar i avsnitt l 1.5.4 de allmänna reglernaatt
i tillfyllestärstort soliditetsperspektivett finner också detur attmen
behövs speciella jävsregler förtroendeperspektiv.ett Kommittén fin-ur

detta förtroendeargumentatt inte har sådan bärkraftner vad gäller
kreditmarknadsföretagen motsvarande bestämmelseatt bör behållasen
för dem.

frånvarol kreditjävsbestämmelse eller specialbestäm-av en annan
melse gäller för kreditmarknadsbolagen det aktiebolagsrättsliga låne-
förbudet för kreditmarknadsföreningarna finns ingenmen motsvarande
bestämmelse. Som konstaterats på banksidanäven allmännaär solidi-
tetsregler och liknande i tillräckliga förstort begränsasett möjlig-att
heten för den aktuella personkretsen låna på sådantatt ett sätt attpengar
det kreditmarknadsföretagensäventyrar soliditet. Till detta kommer det
skydd de associationsrättsliga jävsbestämmelsernasom Dettautgör.
innebär det inte heller behövsatt någon speciell lånebestämmelse för

tillgodose soliditetsintressetatt i kreditmarknadsföretag.



523kreditmarknadsföretagförRörelseregler601998: lSOU

regler-associationsrättsligaallmännadegällabörgrundprincip attSom
dem.frånskälgoda göra avstegfinns attintedetgällabör omna

bestämmel-allmännafrån defortsättningsvisdärförutgårKommittén
föreningar. Kom-ekonomiskaoch lagenaktiebolagslageni omserna

Aktiebolags-införandebedömningen ettden attvidare avmittén gör
ställningstagande rö-kommitténsinnebärinteförslag attkommitténs

behöver omprövas.låneförbudetrande
låneförbudetaktiebolagsrättsligadetskäl för attärSom ettnämnts

främman-detkreditmarknadsbolag attförupprätthållas ansesskallinte
kredit-bolagetsanlitakunnaskallintebolagetiledandede att personer

styrelse-aktieägare,endastgäller nämntsLåneförbudettjänster. som
detdessa. Närtillnärståendedirektörverkställande samtochledamöter

inte-finnserbjuderkreditmarknadsbolagtjänsterandradegäller som
des-avtalhinderaktiebolagslagen- attieller omgällandei rättvarken

allmännanärstående. Deellerställningledandeimedingås personersa
styrel-rimligtdet attKommitténdock.gällerjävsbestämmelserna anser

intekreditmarknadsbolagidirektörverkställande ettochseledamöter
tilllånaförföretagkonkurrerande att t.ex.tillsigvändabehövaskall

verkställandeellerstyrelseledamöterhellerbostad. Inteförvärv enav
kredit-koncern ettiingårföretag somandraidirektör sammasom

Förföretag.konkurrerandetillsigvändabehövaskallmarknadsbolag
anställ-denintelåneförbudingetfinnsi koncernenanställda omövriga
låneför-frånUndantagetkoncernbolag.iaktieägare ettsamtidigtde är

pålånarätt attundantagnadesåutformas gespersonernabörbudet att
Även detillämpar.normaltkreditmarknadsbolagetvillkor somsamma

medformeräktenskapsliknandeundereller levergiftaär sammansom
aktiebo-frånundantagEttundantas.böraktuellai dennågon gruppen

avseenden.i dessadärförbör görasbestämmelserlagslagens
hela 12tillämpningenfrånundantagdet avKommittén attnoterar

fmansieringsverksamhetlagen§10i kap.3görsABLkap. 7 § omsom
förvärvförbolagetfrånlånaförbudethellerinte atteffektendenhar att

utgårKommitténkreditmarknadsbolag.förgällerbolagetiaktierav
kap. 7 §12ochundantaget attmedavsikteninte anserdetta ärfrån att

kreditmarknadsbolag.förgälladel böri dennaABL även
gällaskallABLlåneförbud ireglernaföreslårKommittén att om

penninglånfördockundantag görskreditmarknadsbolag. Ettföräven
kreditmark-anställd iochdirektörverkställandestyrelseledamot,till

dem,tillnärståendeellerkoncernibolagiellernadsbolag annat samma
till-normaltkreditmarknadsbolagetvillkorsker pådet somsammaom

iutvecklastolkasnämnda kravet attär avsett av-sistdetHurlämpar.
1.5.4.snitt l

hin-ingakommitténkreditmarknadsföreningarnagällerdet serNär
föreningarekonomiskalageniprincipernaallmännadeför omder att
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tillämpas. Enligt denna saknas generellt låneförbudett eftersom detta
associationsrättsliga skäl inteav erforderligt.ansetts Kommittén gör

utifrån sina utgångspunkter bedömningen de skyddsregleratt som
kommittén föreslår för kreditmarknadsföretags soliditet tillräckligaär

låneförbud för kreditmarknadsföreningar.utan
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auktorisationochTillsyn15 av

kreditmarknadsföretag -

ochkontroll-Finansinspektionens
ingripandemöjligheter

Inledning15

till-dvs.kreditmarknadsföretag,tillsynenbehandlaskapiteldetta avl
har fåttföreningarekonomiskaochaktiebolag somsvenskaavsynen

avsnittIfmansieringsrörelse.drivatillstånd attFinansinspektionens
be-legaldefinitionenföreslagnadenför avkommitténredogör7.5.1

ñnansieringsrörelse.greppet
sambanddetförredogjort nära som12.1avsnittiharKommittén

ochrörelsereglerochtillsynmellanråderuppfattningkommitténsenligt
bedrivas.börbankertillsynenhurförriktlinjerdragit avdetutifrån upp

Ändamålet bakomsammanhang.i dettagällandesiggörsynsättSamma
inriktningenpräglabörkreditmarknadsföretagavseenderörelsereglema

företag.dessatillsynenpå av
sär-behov attfinnsdet genomett avkonstaterat attharKommittén

funktionsförmägakapitalförsörjningssystemetsskyddareglerskilda
samtidigt påslåskanverksamheter utskyddsvärdamångadärför att

institut seandrasigmeddrakaninstitutifallissemang ettgrund attav
depekaexaktmöjligt utpraktiskt attinteemellertidDetavsnitt 7.3. är

inteverksamhetvilkassmittkällor-potentiellainstitut utgörsom
verksamhet.dessasreglerasärskiltochsigskyddsvärd ibehöver vara -

tillsyftarregler attskapamedsignöja attdärför somfårLagstiftaren
för ka-betydelseärtjänstererbjuderinstitut avsomdeåtminstone som
i andrafallissemangmotståndskraftiga motskallpitalförsörjningen vara

dessaEftersom system-störningar.makroekonomiskaochinstitut mot
kommerbankområdetfinansieringsområdet änpåmindrerisker är

dettaannorlundadelvisblitillsynendärmed attochrörelsereglema
banker. Motbeträffandegällaföreslagitsvadmedjämförtområde som

tillkapitel främsti dettagenomgångenkoncentrerasbakgrund härav
tillsynochkreditmarknadsföretag avtillsynmellanskillnaderna av

banker.
grundläggande rö-dedetbankergäller ärdetnärPå sätt somsamma

kre-tillsynenpåinriktningenprägla avkommer attrelsereglema som
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ditmarknadsföretag, nämligen bestämmelserna i kap.3 1-3 lagen om
finansieringsrörelse kapitalstyrka, riskhantering och genomlysbar-om
het. Med hänsyn till systemriskemaatt mindreär och någotav annan
karaktär på finansieringsområdet på bankområdetän får dessa bestäm-
melser i viss mån annorlunda innebörd på bankområdet,en än vilket
kommer utvecklas i detatt följande.närmare

Eftersom beviljande tillstånd driva finansieringsrörelseatt förut-av
bedömningarsätter ligger den löpande tillsynen behandlassom nära till

börja med auktorisationatt kreditmarknadsföretag i avsnitt 15.2.av
Därpå i avsnitten 15.3 och riktlinjerna15.4 för tillsynenanges kre-av
ditmarknadsföretag och finansieringssektorn. I avsnitten 15.5 och 15.6
redogörs för Finansinspektionens kontroll- respektive ingripandemöj-
ligheter på detta område. I avsnitt behandlas15.7 reglerna ägar-om
prövning inom för den löpande tillsynen och slutligen berörsramen i
avsnitt 15.8 överklagandemöjlighetema i korthet.

Kommittén behandlar endast tillsynen svenskaöver kreditmarknads-
företag. Kreditinstitut och finansiella institut så dessa institut de-som
finieras i kap.1 l § första stycket och5 lagen6 finansieringsverk-om
samhet auktoriseradeär i EES-landett Sverigesom annat än ut-men

verksamhetövar här filial eller direkt tillhandahållan-genom en genom
de tjänster, s.k. gränsöverskridande cross borderav verksamhet, står i
första hand under tillsyn hemlandets tillsynsmyndighet. Finansin-av
spektionen har dock, i hänseenden det gällernär utländskasamma som
banker, vissa skyldigheter ingripandemöjlighetersamt det gällernär
dessa institut, avsnitt 12.1.se

De särskilda regler kan gälla vid tillsynen kreditmarknads-som av
företag med finansiella problem och i konkurs behandlas inte i detta
sammanhang. Kommittén återkomma till dessaatt frågor i slut-avser
betänkandet.



527kreditmarknadsföretagauktorisationochTillsyn av1601998:SOU ........

kreditmarknadsföretagAuktorisation15.2 av

dendelskrävs atttillståndsprövningenVidförslag:Kommitténs
kap.i 3kravenuppfyllakomma attkanrörelsen antasplanerade

kapitalstyrka,påfinansieringsrörelsetill lagförslaget§§l-3 om
denkandet attdels antasgenomlysbarhet, somattochriskhantering

motverkarinte attföretagetiinnehavkvalificeratha ettkommer att
1-3kap.med 3förenligtärsättdrivsrörelse ett somföretagets

slopas.sundhetsbegreppetnuvarandeDet§§.

iåterfinnsgällande rättenligttillståndsprövningenförGrunderna
närPå sättkreditmarknadsföretag. somsammalagen§lkap.2 om

ledningsprövningochägarprövningbl.a.sker enbeviljasskalloktroj en
i des-Prövningtillståndsprövningen.förinom12.3.1avsnittse ramen

avsnittensetillsynenlöpandedenunderskerhänseenden ävensa den-huvuddragiövrigti ärTillståndsprövningen15.7.ochl5.6.2
innebärDetta attbeviljas.skalloktrojsker närden somsomsamma kanrörelsenplaneradedenskall prövabl.a.Finansinspektionen om

verksamhet.sundkravenuppfyllakomma enattantas
s.k.nuvarandedenvadförredogjortkommitténhar14.4avsnittl

finansieringsverksamhetlagen§4kap.i lsundhetsbestämmelsen om
därskälDeslopas.skall an-krav somdettaföreslagitoch attinnebär

i dettagällandesigsundhetsbestämmelsen ävengöravskaffaförförs att
ochverksamhet""sundtillhänvisningarnagällerdetsammanhang när

föreslårKommittén attföretaget".iverksamhetenutveckling"sund av
detillhänvisningaroch ersättasslopasbörhänvisningar avdessa

lagtillförslaget1-3kap. omi 3rörelsereglernagrundläggande
fmansieringsrörelse.

pla-denhuruvidadeldenna äribedömasskallhädanefterVad som
kapitalstyrka,uppfylla kravenkomma attkanrörelsennerade antas

dekandet atthuruvida antasgenomlysbarhet samtochriskhantering
kommerinte atti företagetinnehavkvalificerathakommer ettattsom

Dekrav.dessamedenlighetirörelsenutvecklingmotverka aven
dettainnebörd igivetvisharrörelsereglerna sammagrundläggande

och15.3 ävenavsnittensetillsynenlöpandedenvidsammanhang som
14.3.och14.2
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15.3 Tillsyn kreditmarknadsföretagav

Kommitténs förslag: Finansinspektionen skall ha tillsyn över att
finansieringsrörelse drivs enligt lagen finansieringsrörelse,om andra
författningar särskilt reglerar kreditmarknadsföretagsom före-samt

bolagsordningtagets eller stadgar.

Finansinspektionens uppdrag är tillsynatt utöva i enlighet med den fö-
reslagna bestämmelsen, innebär inspektionenatt skallsom ha tillsyn

fmansieringsrörelseöver att bedrivs i enlighet med lagen finansie-om
ringsrörelse, andra författningar särskilt reglerar kreditmarknads-som
företag företagets bolagsordningsamt eller stadgar.

Soliditetsregeln eller regeln kapitalstyrka i 3 kap. l § lagenom omñnansieringsrörelse i högsätter grad sin prägel på tillsynsarbetet. Den-
bestämmelse visserligenär intena lika långtgående det gällernärsom

banker ställer ändå höga krav på Finansinspektionenmen detnär gäller
dengöra friaatt bedömning företagsmer kapitalstyrkaettav somkommittén förordar se häromnärmare avsnitt 14.2. För kunnaatt av-

göra rörelsens och omfattningom art är avpassad till kapitalstyrkan
måste inspektionen ha ingående kännedomen rörelsens samladeom
risknivå. Längden på företagets finansiering rörelsens inriktningsamt
och sammansättning blir här utslagsgivande.

När det gäller kraven i 3 kap. 2 och 3 lagen fmansieringsrö-om
relse på riskhantering och genomlysbarhet det förhållandetger att
många kreditmarknadsföretag i huvudsak sysslar med endast typen avverksamhet upphov till i viss mån annorlunda situationen jämfört med
bankrörelse i regel diversifierad.ärsom Det tordemer någotvara
mindre krävande ha kontrollatt enhetlig rörelse änen rörelseen

omfattar flera skilda verksamheter.som
Vad angår riskhanteringen gäller grundläggande krav församma

kreditmarknadsföretag för banker, dvs. företagetsom att måste kunna
identifieramäta, och kontrollera riskerna. Det bör framhållas detatt är

vikt Finansinspektionenatt tillserav företaget haratt kontroll på den
dominerande verksamheten i de kreditmarknadsföretag harsom en en-sidig inriktning på sin rörelse. Möjligheten jämna riskernaatt mellanut
olika verksamheter då inteär så En rörelsestor. starktärsom expo-
nerad viss delmot ekonomin blir vidareen sårbarav för ned-mer en
gång inom just den sektorn rörelseän med riskspridning.störreen ln-
spektionen måste ha kännedomnära företagetsen riskhanterings-om

för kunnasystem att risknivånavgöra i rörelsen.
Beträffande kravet genomlysbarhet kan fmansieringsrörelse,en

tillgångar till delvars stor fordringar,utgörs svårav genomly-attvara
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kontrollera attpåsiginrikta attdärförmåsteFinansinspektionensa. genomlysninggodsåtillåter somriskhanteringssystem enföretagets
möjligt.

ochriskhanteringkravenmedsamverkarSoliditetsregeln
eko-delvisstillrörelsenkoncentrerad är avenJugenomlysbarhet. mer

kapital-kravetskärpervilketrörelsen,sårbar ärdestonomin, mer
kapital.fordrargenomlysasvår merÄven attrörelse ärstyrkan. somen
varand-medförbundnaalltså närarörelsereglerna ärgrundläggandeDe

utifrånbedrivas ettdärförbörkreditmarknadsföretagTillsynen avra.
helhetsperspektiv.

ñnansieringssektomTillsyn över15.4

uppdragi attskall haFinansinspektionenförslag:Kommitténs
finansieringssektorn.utvecklingsundförverka aven

FinansinspektionenfårkreditmarknadsföretagentillsynsinGenom av
goddärmedochföretagenenskilda endekännedomingående omen gäl-detnärPå sättfmansieringssektorn. somsammahelaöverblick av

unikadennainspektionen tarangeläget varaattdetbanker ärler
finansie-inomutvecklingenuppfattningsigbildaroch omkunskap en
finansie-lagenbakomintentionernamed omlinjeiliggerringssektorn

behandladeavsnittföregåendeidendärför, utöverbörDetringsrörelse.
införasföretagen,enskildai detillståndetpåsiktetillsynsregeln tarsom

fi-helainomutvecklingenföljainspektionen atttillanvisning omen
nansieringssektorn.

före-dentillämpningenochinnebörden avdenAngående närmare
banker ianförtsdäromvad av-sig ombestämmelsen gör somslagna

kreditmarknadsföretag.gällerdetgällande näräven12.5snitt

kontrollmöjligheterFinansinspektionens15.5

Finansinspektionenerbjuder sammafinansieringsverksamhetLagen om
hämtatillsynsuppdragetkraftibankrörelselagen att avmöjligheter som

företagen.enskildadeitillståndetinformation om
begärafrämst rätt attoch upp-förstmöjligheter utgörs avDessa

första§1kap.5kreditmarknadsföretagenskiltfrånlysningar ett
bemyn-stödmedfmansieringsverksamhet, rätt att avlagenstycket om

generell rapporte-föreskriftermeddelaregeringen om enfråndigande
finansieringsverksam-lagenl§2kap.5företagen omförringsplikt
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het och rätt genomföraatt undersökning hos kreditmarknadsföretagett
inspektionennär det nödvändigt 5 kap.anser l § andra stycket lagen
finansieringsverksamhet.om

Ytterligare kontrollmöjligheter finns kreditmarknadsföretagsgenom
skyldighet under vissaatt omständigheter låta upprätta särskild ba-en
lansräkning 13 kap. 2 § ABL, 5 kap. 4 § lagen ñnansieringsverk-a om
samhet, Finansinspektionens förordnarätt att revisor med övrigaatten
revisorer delta i revisionen kreditmarknadsföretagettav 5 kap. 5 §
lagen finansieringsverksamhet och,om detnär nödvändigt,anses
sammankalla styrelsen i kreditmarknadsföretagett 5 kap. 6 § lagen omfinansieringsverksamhet.

Kommittén föreslår inte några ändringar de aktuella kontrollmöj-av
ligheterna. Det kan ändringennoteras att det gällernär Finansinspek-
tionens möjlighet förordna revisoreratt i bank, dvs. inspektionensatten
skyldighet förordnaatt revisorer i alla banker slopas och ersätts av en

för inspektionenrätt dettagöra seatt avsnitt l3.2.2.2, inte behöver
övervägas detnär gäller kreditmarknadsföretag. Som framgår har in-
spektionen redan i dag rätt, inte skyldighet,en förordnamen atten enrevisor i kreditmarknadsföretag. förarbetenaI motiverades denna be-
stämmelse på följande "Medsätt. hänsyn till de verksamheteratt somkommer kräva tillståndatt kan mycket skiftande karaktärvara av och
omfattning kan det inte förutsättas förhållandenaatt i varje kreditmark-
nadsföretag sådanaär de kräveratt inspektionen förordnad revi-en av
sor."2°7

På sätt detnär gäller bankersamma kan Finansinspektionensom
vidäven tillsynen kreditmarknadsföretag vid behovav anlita utomstå-

ende expertis se häromnärmare avsnitt l3.2.2.3.

m Se 1992/93:89 226prop. s.
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kreditmarknadsföretagIngripanden mot15.6

ingripandenbestämmelserGrundläggande om.6.115
kreditmarknadsföretagmot

ingripa när ettåläggsFinansinspektionen attförslag:Kommitténs
finan-lagenenligtrörelsesindriver omintekreditmarknadsföretag

kreditmark-reglerarsärskiltförfattningarandrasieringsrörelse, som
fårInspektionenstadgarna.eller merbolagsordningennadsföretag,

inspektio-fårförstadetingripa. Förmöjligheterdifferentierade att
utfärdamöjlighet attförutomöverträdelserallvarligamindrevidnen verkställig-förbjudaochtidvissinomåtgärdvidtaföreläggande att

anmärkning.meddelamöjlighetockså atthädanefterbesluthet av
tillämpningsområdeutsträckt somfår varning ettandradetFör

flnansieringsrörelse,drivatillståndetåterkallelse atttillalternativ av
möjlighetuttryckligfårInspektionen äventillräckligt. endetta ärom ellerringaöverträdelsen ärnämligeningripa,underlåta omattatt

rättelse.vidtarkreditmarknadsföretagetellerursäktlig om

kreditmark-ingripanden motbestämmelsernagrundläggande omDe
fmansieringsverk-lagenoch 1716kap.i 5 omåterfinnsnadsföretag

tilltillgånghari dagFinansinspektionen sammainnebärDe attsamhet.
Ingripandegrunderna ärbanker.tillsynenvidsanktionssystem avsom

13.3.1. In-avsnittbankrörelse segällerdetnärdesammavidare som
fmansieringsverk-lagen§24kap.enligt 5möjlighet omharspektionen

förbud.ellerföreläggandemeddelardenviteföreläggasamhet omatt
bankergällerdetmöjlighet närharFinansinspektionen somsamma

kapital-12 §kap.7stödmedkreditmarknadsföretag avingripa motatt
13.3.1.avsnittsetäckningslagen

Finansinspektionenhurgenomgångdenerinrar avKommittén om
understårinstitutingripa motmöjligheterna somattlegaladetillämpat

bilagaiåterfinnsinspektionentillsyn somav
tillsynsinsatsernadvs.banker, attgällerdetskäl närSamma som

allvarligastesystemstabilitetssynpunktfråndetillskall koncentreras
flexibeltsanktionssystemet mergörasträvan attöverträdelserna samt

före-kommitténdebakomliggerändamålsenligt, avdärmedoch mer
ingripan-bestämmelsernagrundläggande omdeändringarnaslagna av

kreditmarknadsföretag.den mot
överträdel-allatäckaavsedda attbestämmelserna ärföreslagnaDe

verksamhetkreditmarknadsföretagsreglerarsärskiltregler somser av vadenligtregleradesärskilt somalltjämtföreslåsfallde varautom som
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framgår avsnitt 15.6.2. Det kanav eftersomnoteras kreditmarknads-att
företag hädanefter skall få insättningarta emot se avsnitten 6.6 och
8.4 innebär det förhållandet,t.ex. företagetatt inte fullgjort sina skyl-
digheter enligt lagen 1995:1571 insättningsgaranti,om Finansin-att
spektionen blir skyldig ingripaatt företagetmot med stöd den före-avslagna regleringen.

När det gäller innebörden de olika sanktionernaav och hur de är av-sedda tillämpas hänvisasatt till vad för bankernas del anförtssom där-
i avsnitt 13.3.2.2.om

15.6.2 Ingripanden i särskilda fall

Kommitténs förslag: Ett kreditmarknadsföretags tillstånd skall
i fortsättningenäven kunna återkallas företagets ledning inteom

uppfyller de krav ställs i samband medsom tillståndsprövningen.
Det Finansinspektionenär att fårnya möjlighet meddelavarningatt i
stället för återkalla tillståndet,att detta tillräckligtär eller,om omåsidosättandet kraven är mindre allvarligtav slag,av meddela an-märkning.

Beträffande detta förslag hänvisas till vad kommittén anfört härom när
det gäller banker i avsnitt 13.3.2.3.

Övriga särskilt reglerade återkallelsegrunder i huvudsak hängersom
med kreditmarknadsföretagsamman att ett inte kommit igång med att

driva sådan rörelse tillståndet eller intesom drivit sådanavser rörelse
under viss tid kvarstår i oförändrade.stort sett Detta berörs ytterligare
något i författningskommentaren till 7 kap. 23 § lagen finansie-omringsrörelse.

15.6.3 Förseningsavgift

Kommitténs förslag: Ett kreditmarknadsföretag underlåter iattsom
tid lämna de upplysningar föreskrivits med stödsom kap.5 6§av
förslaget till lag finansieringsrörelse skallom påföras förse-en
ningsavgzft Ärmed 100 000 kr. underlåtenheten ursäktlig eller ringa
får avgiften bestämmas till lägre belopp eller efterges. Avgiften till-
faller Beslutstaten. förseningsavgift fattasom Finansinspektio-av
nen.
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generellkreditmarknadsföretagharavsnitt 15.5framgår enSom av
eller,RegeringenFinansinspektionen.upplysningsskyldighet gentemot
med-harFinansinspektionen rätt attbemyndigande,regeringensefter

kreditmarknadsföretagupplysningar ettvilkaföreskrifterdela somom
inspektionenharbemyndigandesådantEttinspektionen.tilllämnaskall

finansieringsverk-1993:1586förordningen§ 4stöd 1med omfått av
samhet.

speciellaFinansinspektionenbegär rap-bankernaPrecis avsom
regelbun-fådärigenomförkreditmarknadsföretagen att enfrånporter
skälverksamhet. Avföretagensi somriskerna sammabelysningden av

försenings-medkommitténföreslår systematt ettbankergällerdetnär
för-beivrafordelkreditmarknadsföretagens attförinförsavgifter även

13.3.2.4.avsnitttillvidarehänvisarKommitténrapportering.senad

Ägarprövning15.7 m.m.

kandet attkrävsägarprövningen antasattVidförslag:Kommitténs
kreditmarknadsforetagetsmotverka attkommerinte attförvärvaren

förslaget1-3kap.med 3förenligtärdrivs sättrörelse ett som
förut-ändringMotsvarande görsfinansieringsrörelse. avtill lag om

beslutaskall ha attFinansinspektionen rätt att enförsättningarna att
el-aktierflerföreträdafårintevid stämmaninnehavarekvalificerad

kvalificerat.inteinnehav ärettandelar sommotsvararler än som
slopas.sundhetsbegreppetnuvarandeDet

denellerbolagdettillståndsprövningenframgår15.2 att avavsnittAv
innefattar ägarpröv-bl.a.finansieringsrörelsedrivavillförening som

för ban-gällervadmedlikhetiÄgarprövningen innehåller, somning.
inne-kvalificeratskall haden ettkravolikaker, somtypertre av

förstadetförärVad prövaskreditmarknadsföretaget.hav i som
motverkakommerframtideni att enosäkert ägarendethuruvida är om
förvärvarenandradetförverksamhet,företagets omutvecklingsund av

ledningeninflytande överväsentligt avlämplig utöva ettövrigti attär
gjortinteförvärvarentredjedetföroch attkreditmarknadsföretagett

idettafalletså ärmisskötsamhet. Om ärallvarligvisstillskyldigsig
skallinteförvärvettilltillståndför ges.tillräckligtsig att

till-löpandedenförinomägarprövningenBestämmelser ramenom
lagenb11-15i kap.5återfinns omkreditmarknadsföretagsynen av
vadmedi settstort somöverensstämmerfinansieringsverksamhet. De

m 15.2.avsnittSe
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gäller för banker. För beskrivning innehållet ien reglernaav ägar-om
prövning hänvisas till avsnitt l3.4.1.

De ändringar kommittén föreslår detsom när gäller kraven vid
ägarprövningen hänför sig till det första kravet. Vad hädaneftersom
skall prövas det kanär den blivandeantasom att inteägaren kommer

motverkaatt utveckling verksamheten i kreditmarknadsföretageten av
förenligär med reglerna i 3 kap.som l-3 förslaget till lag finan-om

sieringsrörelse kapitalstyrka, riskhanteringom och genomlysbarhet.
Förutsättningarna för Finansinspektionens ingriparätt att denmot somredan har kvalificerat innehavett i företaget ändras i följd härav
motsvarande Inspektionensätt. får ingripa innehavaren ellerutövarom
kan kommaantas sitt inflytandeatt utöva på sättett motverkarsom en
utveckling verksamheten i företaget enligt deav angivna reglerna.

Ägarprövningen möjlighetensamt ingripaatt den harmot ettsom
kvalificerat innehav inte längreär kopplad till vad som anses vara en
"sund utveckling" verksamheten i kreditmarknadsföretaget.av De före-
slagna ändringarna följdär kommitténs förslag tillen ändringav av
kraven vid den ägarprövning sker i samband med tillståndspröv-som
ningen se avsnitt 15.2. När det gäller de skälennärmare för slopaatt
kopplingen till sundhetsbegreppett hänvisar kommittén till detta avsnitt
med däri gjord hänvisning.

Överklagande15.8

Enligt 6 kap. l § lagen finansieringsverksamhet överklagasom Finans-
inspektionens beslut återkallelse tillstånd och varningom direkt tillav

Övrigakammarrätten. beslut ingripanden, föreläggandet.ex.om ett om
rättelse, överklagas till länsrätten med krav prövningstillstånd vid
överklagande till kammarrätten.

De ändringar överklagandebestämmelsernaav kommittén före-som
slår framgår författningskommentaren till 6 kap.av l § lagen finan-om
sieringsrörelse.

Kommittén förutsätter mål ingripandeatt med stöd kap.om 5av
förslaget till lag finansieringsrörelse generellt kommerom handläg-att

skyndsamt.gas



5351998:160SOU

ÖvrigtV





5371998:160SOU

garanteradeickeInformation16 om

medel

Inledning16.1

skyddsintressenafrämstadebetalningsväsendet är ettStabilitet i av
förutförligtdiskuteras gränsernakapitel 6området. Ifinansielladet
detdefinitiontillframlederDiskussionenskyddsintresse. avdetta en

Definitionenbankrörelsedefinition. attområdet; angerskyddsvärda en
betalningsförmed-bestårverksamhetbedrivafårbankerendast avsom

mottagandemedkombinationibetalsystemgenerella me-avi s.k.ling
dagars30mindremed änfordringsågarenförtillgängligadel ärsom

andrahindra änskälfinnsdet inte attSamtidigt konstaterasvarsel. att
bankrörelsedefinitionenunderfallermedel un-banker emottaatt som

betalningsför-medkombinerasinteverksamhetenförutsättningder att
säkertbehovetdiskuteraskapitel ett8Igenerellai avmedling system.

bådeplaceramedborgarnaförmöjlighet attplaceringsalternativ, dvs. en
finnerkommittén attkanKortfattat sägas attform.likvidoch isäkert en

gällan-denuppfylltplaceringsalternativ ärsäkert genombehovet ettav
detmedochställningstagandennämndainsättningsgarantin. Genomde

konsument-behovethärmed ärkommittén presenterar avförslag som
uppfyllt.områdethärdetregleringsbehovetskydd samt

säkertfunktionfylla sin ettskallheltinsättningsgarantin somFör att
insättningar ärvilkaklartståkunderfördet ga-bör somsparalternativ

infor-regleraktualiserardet. Dettaintevilka är omochranterade som
medel.garanteradeickedemför emotmationsskyldighet tarsom

informationsskyl-åläggaskommerföretag attexempel påSom som
in-företag emottarförslag kan nämnaskommitténsenligt somdighet

betalsys-selektivas.k.ibetalningarförmedlarendastsättningar men
kontokortsverksamhet. Ett annatoch KF:si ICA:sskersåsomtem,

förmedlarallsinteinsättningarföretag emotexempel tar menär som
fö-ekonomiskaochsparlåneföreningars.k.mindresåsombetalningar,

huvudsakligenföreningarsparkasseverksamhet. Dessa tarmedreningar
sparlåneföreningEn tarmedlemmar.sinafråninsättningaremot egna

verksam-finansielldriverochkrediterochinsättningar renenemot ger
vanligtvissparkasseverksamhet harmedföreningar enEkonomiskahet.

före-Sparkasseverksamhetverksamhet.icke-finansiellhuvudsaklig
lantbrukskooperationen.ochbostads-konsument-,inomkommer
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Ytterligare exempel på företagett kommer omfattas infor-attsom av
mationsplikt företagär s.k. papperslösaut obligationersom ger som
inte avsedda förär allmän omsättning. Vissa här angivna företag ärav
redan enligt gällande skyldigarätt lämna informationatt l kap. 2 §c
bankrörelselagen 1987:617. liknandeEn informationsplikt finns i l 1
§ lagen 1995:1571 insättningsgaranti.om

Vid utformningen regler informationsskyldighetav spelar detom
svenska garantisystemet EG-rätten på dettasamt område väsentligen
roll. Om andra företag kreditinstitutän "insättningartar elleremot and-

återbetalbara medel från allmänheten" fordrasra enligt EG-rätten
artikel i3 andra banksamordningsdirektivet verksamhetenatt omfat-

viss reglering.tas bilagaI 3 finns analysav den innebör-närmareen av
den artikelav

Regleringen på detta område varierar betydligt mellan olika med-
lemsländer, bilaga flertaletI länder ärse rätten "deposits"att ta emot
förbehållen banker eller andra företag räknas kreditinstitutsom som
enligt EG-rätten. Danmark, Finland och Holland har lagstiftning ärsom
tillämplig företag inte kreditinstitutär enligtom EG-rättensom tar emot
"deposits" eller andra återbetalbara medel från allmänheten. Som
exempel på sådan lagstiftning kan detnämnas i Danmarkatt ställs krav

andra företagatt än pengeinstitut bedriver sparverksamhet ellersom
förbetalda kort skallut ha auktorisation ochger stå under tillsyn av-

F inanstilsynet ha visst minstasamt kapital.ett Finlandleget ärandels-
lag med sparkasseverksamhet, dvs. ekonomiska föreningar tarsom

insättningar från sinaemot medlemmar skyldiga informera insättar-att
omständigheter påverkar placeringarnasna om värde. Andra län-som

der, såsom Storbritannien, tillåter andra kreditinstitut,än kyrkor,t.ex.
välgörenhetsorganisationer och kooperativa föreningar, in-att ta emot
sättningar och andra medel underkasta demutan att särskild reglering.

Som framgår analysen i bilaga 3 finns det inga egentligaav tolk-
ningsdata för fastställa det andraatt banksamordningsdirektivets inne-
håll på den här punkten. Det bör understrykas det, i tillatt vadmotsats

gäller beträffande skyldighetent.ex. tillhandahållasom att försystem
garanti insättningar i kreditinstitut, frågaärav område inteettom som

harmoniseratär mellan medlemsländerna vilket frihet förstörreger
medlemsstaterna det gällernär tolka artikelatt Regelverket kan
uppenbarligen utformas på många olika Nu gällandesätt. regler om
prospektskyldighet och informationsplikt i lagen insättningsgarantiom

de i detta kapitelsamt föreslagna reglerna informationspliktom upp-
fyller enligt kommittén de krav ställs enligt EG-rätten.som
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Informationsplikt16.2

allmänhetenfrånsigerbjuder attFöretagförslag:Kommitténs som
ford-förtillgängligamedelåterbetalningspliktiga ärsomemotta

intemedlenskall,varselårsmindre om-med än ett omringsägaren
insättningsgaranti,lagenenligtinsättningsgarantinfattas omav

gäller.garantin inteinformera attom
marknadsföringvidsåvällämnasskall avInformationen

underinledsavtalsförhâllande samtinnan av-erbjudandet ettsom
ford-materialliknande rörochkontoutdragframgå somtalstiden av

ringsförhållandet.

informationspliktenAllmänt16.2.l om

placerings-vilkaförframgåklartdetmåstekommittén spararnaEnligt
intevilka görochinsättningsgarantinomfattas somalternativ avsom

formerundermedeldeviktigt emot somdärför tarattdet. Det är som
statligadeninformera attåläggssparformer attgaranterade omliknar

gäller.integarantin
marknadsföringvidhand lämnasförstaiskallinformationSådan

medel ingåsgaranteradeickemottagandeavtalinnanoch avett om
förutsättningar-enskilde vetdenangelägetdet att sparareneftersom är

underfortlöpandeocksåbörKundenval. av-sittträffarhaninnanna
gällerinte attinsättningsgarantin upp-genomerinrastalstiden attom

material rörliknandeochkontoutdrag somframgårhäromlysning av
fordringsförhållandet.

medelÅterbetalningspliktigal6.2.2

gällervillkormedel somföretag emot sammaklart tarDet attär som
in-skall åläggasinsättningsgaranti attlagenenligtinsättningarför om

informations-långthurFrågangäller. ärintegarantinformera attom
övrigt.forsigsträckaskallskyldigheten

tillgodohavandena ärdärinsättningaromfattarinsättningsgarantin
Tillvarsel.kortmedinsättarenförtillgängligaochbestämdanominellt

nuvarandedenliggerinsättningsgarantinavgränsningengrund för av
betydervarselkortbl.a.innebär attDettabankrörelsedefinitionen.

uppsägningstidharpå kontonInsättningarmånad. enmindre somän en
insättninggarantin. Enintealltsåomfattasmånadöverstiger avensom

frånundantagenfråntiden attinteövergår över varakontopå ett



Information540 icke garanterade medel SOU 1998:om 160

garantin till garanterad. De villkoratt ursprungligen gäller förvara som
kontot avgörande för gränsdragningen.är Alla slag konton i bankav
och i värdepappersbolag har tillstånd medel kontoatt ta emotsom
omfattas garantin insättningarna uppfyller angivna kriterier.av om

därKonton behållningen varierar med gällande ränteläge, dvs. sådana
konton i grundläggande mening har ekonomiska egenska-som samma

bankcertifikat omfattas dock intet.ex. garantin Till skill-per som av
nad från bankrörelsedefinitionen omfattar garantin inte endast behåll-
ning konto andra tillgodohavanden.ävenutan Som exempel på ett

tillgodohavandesådant kan utställdanämnas postväxlar nomi-ärsom
nellt bestämda och tillgängliga för med kort varsel.trassaten

inteDet lämpligt draär för informationspliktenatt gränsen exakt på
för insättningsgarantin.sätt Det uppenbar riskärsamma som att t.ex.en

konton har uppsägningstid 40 dagar eller där behållningenssom en
intestorlek nominellt bestämd förväxlasär med garanterade medel.

Samtidigt det så skildaär egenskaper sparformatt har jämförtmer en
med den garanterade desto mindre risk för förväxling det. När detär

gäller inlåning med lång uppsägningstidt.ex. säg år eller mer tordeett
risken för förväxling liten. Detsamma torde gälla för obligationervara

inte kontobaseradeär i formutan utsom ges av papper.
tekniskaDen utvecklingen kommer förmodligen det alltgöraatt

svårare informationutan hålla redaatt produkt omfattasom en av
garantin eller inte. Gränserna för vilka fordringar skall föranledasom
informationsskyldighet bör därför ganska väl tilltagna. Det där-ärvara
för lämpligtinte dra mellan inlåning,gränsen å sidan,att och place-ena
ringar till bunden såsom bankcertifikatränta, och obligationer, å andra
sidan.

Informationsskyldigheten skall dock inte inbegripa företag tarsom
förskottsbetalningar. Med förskottsbetalningemot betalningattavses

sker i förtid hela eller del köpesumman, betalningen köpav attav avser
viss bestämd eller tjänst förskottsbetalningen ochsamtav atten vara

köptillfället normalt ligger varandra i tiden.närasett
förskottsbetalningarFrågan aktualiseras med anledningom attav

insättningar på s.k. kundmedelskonton hos bl.a. företag inom dagligva-
ruhandeln för användning till framtida köp för-är attav varor anse som
skottsbetalningar enligt gällande rätt.° Sådana insättningar företer en-
ligt kommittén, på insättningar kontosätt hos värdepap-samma som
persföretag till framtida inköp värdepapper, vissa likheter med för-av
skottsbetalningar. finnsDet dock väsentlig skillnad mellan dessaen
insättningar och förskottsbetalningar. Insättningar kundmedelskon-på

2°° 1995/96:60Prop. 56 och 1995/96:NU7s. s.
O Prop. 1995/96274 102.S.
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användasavseddavärdepappersbolagi är attinsättningaroch somton
Insättningamavärdepapper.ellerinköpframtidavidbetalning varorav

dagligvaruhandeln med vissinomfall i företagivanligtvissker vart
förskottsbe-likhet meddärmed ikanInsättningamaregelbundenhet

finns dock inteköpet. Dettill självaanslutningske italningar sägas
för insättarenskyldighet använ-någon attförskottsbetalningarvidsom

finns skyl-inköp.framtida Däremotbetalaförmedelinsattada enatt
kundens begä-medelinsattaåterbetalaföretagberördafördighet att

kontantavrundning. medelInsattas.k.vissförekommerVidareran.
värdepappersbolagdagligvaruhandeln och ärinomföretaghospå konto

motsvarandevarsel påmed kort sättkundenförtillgängligasåledes
insättningsgarantin. Här böromfattasinsättningarandra avsomsom

tillståndharvärdepappersbolag tahos attinsättningar somnämnas att
Insättningarinsättningsgarantin.omfattasocksåmedelkunders avemot

medel ochgaranterademedförväxlasalltsåkankundmedelskontonpå
gälla.informationsskyldighetskalldärför

föranleda infor-skallmedelvilkamellanskiljelinjemöjligEn som
hänföra alladetskallinte ärvilka göra attochmationsskyldighet som

medenlighetåterbetalningsplikt imedmottagitsmedel resone-som
Tidsgränsenområdet.informationspliktigadettillkapitel 4imangen

medför månadställetiårviddockböruppsägning sättas ettför en
inteår kanuppsägningstid änmed längre ettmedeltillhänvisning att

insättnings-omfattasmedelmedförväxlingsbara avsomvaraanses
där-stämmerfordringstypervilkaDefinitionengarantin. avsessomav
tids-visserligen ingenartikel 3artikel Imedvälmed överens anges

intekommiténenligtemellertidbörårtidsgräns ansesEn ettgräns. om
sigerbjuderkrav Företag taartikelns attuppfyllaförför somsnäv att

kund-påkontobehållningensannolikt ett2 dettaförklaring till attärEn
kontobehållningenfårEnligt lagvisst belopp.tillmaximeratmedelskonto ettär

kronor.000högst 15uppgå till
praxis godtasifåkankundenm innebärKontantavrundning att summaen

betalningvidbelastaskontotmedsambandihandeni attdirekt avkronor300
produkter.företagets

irörande artikel 3uttalandeföljandeerinras2 börsammanhangdettal om
Empeltill EG-rätten,kommentarbanksamordningsdirektivet i o.a.,andra en

för dettastödavsnitt 3.7.1,Commentary",and EC Law syn-"Banking som ger
Councilsof theresultthelydelse. "However,följandeUttalandet harsätt.

which havewording,generalstipulatedprohibition mayveryaconcerns
deposits otherofreceiptthemind thatBearingeffects.unwarrented or

will belikely that therecomprehensivefunds term, manyrepyable a
prohibition." "Asof thewithin theunexpectedlyfalling a con-scope -cases

ofinterpretationoperationalgivewill haveMember States tothe ansequence
prohibition".the
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återbetalningspliktiga medelemot tillgängligaär för fordringsäga-som
med mindre års varsel skallän således,ett medlen interen omfattasom

insättningsgarantin, informera garantin inte gäller.av attom

l6.2.3 Information erbjudanden riktade tillom
allmänheten

lnformationsplikten bör i forsta hand åvila företag erbjuder sig attsom
återbetalningspliktiga medelta frånemot privatpersoner. Det är mer

tveksamt informationsplikten bör gälla vid erbjudanden enbartom som
riktas till företag. fårFöretag i princip ha bättre förutsättningar änanses
privatpersoner bedöma huruvida visstatt placeringsalternativett är

eller Såvitt gäller mindregaranterat företag kan dock behovet av
information i vissa fall lika för privatpersoner.stort iAtt lag-vara som
stiftningen skillnad mellangöra små och företag kanstora svårt.vara
Övervägande skäl talar därför för informationsskyldigheten,att mot-
svarande insättningsgarantin,sätt bör åvila företagsom tar emotsom
återbetalningspliktiga medel från privatpersoner eller företag. Företag

träffas EG-rättens definition kreditinstitut eller andra profes-som av av
sionella aktörer denpå finansiella marknaden får dock besittaantas
sådan särskild sakkunskap de inte behöver informeras.att

kanDet ifrågasättas informationsskyldighet erforderlig i deärom
fall då företag återbetalningspliktigatar medel frånemot vissen grupp
eller kategori privatpersoner eller företag. Som exempel kan nämnasav

företag inomnär koncern, eller liknande företagsgrupp, samordnaren
sin likviditetsförvaltning så företag förvaltar de andra företagensatt ett
överskott likvida medel. Ett exempel kunderna bestårärannat närav av
medlemmar i ekonomisk förening med särskilda medlemskriterier,en

personalen på viss arbetsplats.t.ex. dessaI fall torde det stå klart fören
kunderna insättningsgarantin inte gäller.att Om kunderna i stället
kommer från vid avgränsad krets t.ex. lantbrukare i södra Sve-en men
rige torde behovet information lika kundernastort närav vara som
består vid obestämd krets eller företag.av en men av personer

lnformationsplikten bör åvila företag i enlighet härmed. Detta kan
uttryckas informationsplikten skall gälla erbjudandenatt rik-som som

till allmänheten.tas
Kommittén har funnit det lämpligt använda allmänhetsbegreppetatt

på andra ställenäven för lagstiftningensatt avgränsa räckvidd. Det
gäller bl.a. kravet tillståndpå fmansieringsrörelsen riktar sig tillom
allmänheten 7.5.l. Allmänhetsbegreppet behandlas utförligt i avsnitt
7.5.4.
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Övervakning16.3

föreskri-lämnaunderlåterföretagOm attförslag:Kommitténs ett
enligtingripaKonsumentombudsmannenskallinformationven

Konsumentombuds-bl.a.innebärDetta attmarknadsföringslagen.
informations-fullgöravitevidföretagförelägga attkan ettmannen

plikten.
information be-föreskrivenlämnaunderlåterföretag attOm ett

konsumenterandratillenbart änriktaserbjudandenträffande som
full-vid viteföretagetförelägga attkunnaFinansinspektionenskall

informationsplikten.göra

sidanVidefterlevs.informationskravetangelägetnaturligtvis attDet är
myndighets-formermed olikalösningarnatraditionellade avav

konsu-övervakningeffektivadenbortglömmasfår inteutövning som
stårkonkurrenterbranschorganisationer samtochkonsument-menter,
sigtilllockatänkaskaninformeraunderlåterföretag attför. Ett som

åtnjutadärmedalternativ ochsäkrarevalthade ettkunder annarssom
Privatekono-konkurrenter.sinatillförhållandekonkurrensfördel ien

ochBevakningenmassmedia.iintressealltväcker störrefrågormiska
knappastråderintensiv. Detsparalternativ ärolikautvärderingen av
felaktigapåtjänstersinabjuderföretag uttvekannågon ettatt somom

Ävenbevakning.i sådanuppmärksammatblikommerpremisser att
Konsumenternassådanaoch t.ex.branschorganisationer somorgan

missförhållanden. Denpåtalasäkerhetallmed attkommerBankbyrå
vadeffektivmycketsäkerligen"marknadsövervakningen" ärnämnda

flestaallrainformationskravet. Deöverträdelserupptäckagäller att av
kom-kravenenligtinformerainteföruppmärksammas attföretag som

bristerna.tillsnabbtockså rättaattmer
sanktionsmöjlig-emellertidbehövspåtryckning enSom ytterstaen

skallKonsumentombudsmannendärförföreslårKommittén atthet.
in-fullgöravitevidföretag attföreläggaingripa ettkunna attgenom

kunnavidareskallKonsumentombudsmannenformationsplikten.
infor-ärendei rörerfordrasupplysningar ettdeframtvinga somsom

falldetdomstol för ettvid atttalanväckakunnamationsplikten samt
information.lämnaföreläggandeefter attsiginteföretag etträttar om

såvittKonsumentombudsmannenmöjligtmandatsådant är attEtt ge
tillhänvisningkonsumentertillriktaserbjudandengäller genom ensom

konsumentkreditlagen§jfr 81995:540marknadsföringslagen
in-lagen11 §1991:601,prisinformationslagen om§141992:830,

sådan1996:1006. Envalutaväxlingslagenoch §sättningsgaranti 5
informa-lämnaunderlåterföretag attbl.a.innebärhänvisning att som

1998:160SOU18-626518
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tion kan åläggas lämna den ifrågavarandeatt informationen i enlighet
med 15 § marknadsföringslagen. Vid sidan härav blir de hand-även
läggningsregler anknyter till den paragrafen tilllämpliga.2m.m. som

Såvitt gäller erbjudanden återbetalningspliktigaatt ta emot medel
från andra konsumenterän det medär hänsyn till Konsument-
ombudsmannens nuvarande verksamhetsområde inte möjligt ho-att ge

mandat. Däremot kan hänvisningnom tillsamma marknadsförings-en
lagens bestämmelser talerätt näringsidkare berörsom ge en som av
marknadsföringen eller sammanslutning näringsidkare eller kon-en av

möjlighetsumenter väcka talan vid domstolatt informations-attom
plikten skall fullgöras. Det emellertidär tveksamt sådan åtgärdom en

tillräcklig förär uppfylla kravetatt övervakning i artikel För att
tillgodose detta krav kommittén Finansinspektionenatt skall kun-anser

förelägga företag inte fullgörett informationspliktenna lämnasom att
föreskriven information. Ett sådant föreläggande skall kunna förenas
med vite. En sådan ordning den nuvarandemotsvarar möjligheten som
Finansinspektionen har vitesförelägga denatt inte fullgör sin skyl-som
dighet lämna prospektatt 6 kap. 3 § lagen§ handel med finansi-om
ella instrument.35 Ett alternativ kommitténannat inte övervägtsom

kannärmare, Konkurrensverketatt sådant mandat. Omvara ett dettage
lämpli ordningär bör iövervägas samband meden totalgare översynen

vilka tillsynsuppgifter i framtiden bör åvila Finansinspektionen.av som
Som kommittén inledningsvisnämnt i detta betänkande sådanär en

angelägen,översyn bör ske i sammanhang.annatmen

Z Se 1994/95: 123, bet 1994/95:LUl6 och rskr.prop. 1994/95:267.
215Skyldigheten lämna prospekt behandlas iatt avsnitt 16.4.2.
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Lagstiftningsåtgärder16.4

återbetal-såvittregleringBehovetförslag:Kommitténs avserav
prospektskyldighetregleromfattasmedelningspliktiga omavsom

försäkringsrörelselagen1975:1385,aktiebolagslagenenligt
clearingverksamhetoch samtbörs-1992:543lagen1982:713, om

tillgodo-kaninstrumentfinansiellahandel med1991:980lagen om
lagar.dessagenomses

vis-kreditmarknadsföretag,banker,fråninformationBehovet av
i alltinstitut kanutländskamotsvarandeochvärdepapperföretagsa
lageniinformationkravettillgodosesväsentligt genom

insättningsgaranti.1995:1571 om
institutföretagandraför äninformationsskyldighetRegler om

lagenlag,införas iskallinsättningsgaranti omenligt lagen en nyom
medel.återbetalningspliktigaavseendeinformationsplikt

upphöraskallbankrörelselagen§2i kap.lInformationskravet c
gälla.att

Inledning16.4.1

informeraskyldigaskall attföretagkonstateratsharTidigare att vara
frånsigerbjuderfall dedet attförgällerinteinsättningsgarantinattom

tillgängligamedelåterbetalningspliktiga ärallmänheten somemotta
in-innebärvarsel. Detta attårsmindremed än ettfordringsägarenför

medel påerbjudanden sättaomfatta attskallformationsplikten om
andraochobligationerköperbjudandenkonto aväven avsersommen

år.understigeruppsägningstid ettmedvärdepapperjämförbara somen
enligtföretagetmedeldylika ärsigerbjuder emotatt taföretagOm ett
lämnarespektiveprospektskyldiga upprättalagstiftning attnuvarande

i vadundersökaanledningdärförfinns attfall. Deti vissainformation
regler.gällandetillgodosettkanregleringbehovet genommån ansesav

Prospektkrav16.4.2

finnsvärdepapperjämförbaraandraellerobligationeremissionVid av
dvs.prospekt, ettskyldighet upprättalagstiftning attgällandeenligt en

betydelse vidhakanuppgiftersådanainnehållerunderlag somsom
in-förmedlaprospektmed ärSyftet attemissionen. ettbedömning av

beslut.sinagrundakunnaskallplacerarnavilkenpåformation
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Regler prospektskyldighet finns i aktiebolagslagen,om försäk-
ringsrörelselagen 19822713, lagen 1992:543 börs- och clearing-om
verksamhet och i lagen 1991:980 handel med finansiella instru-om

Aktiebolagskommitténment. har föreslagit bestämmelsernaatt om pro-
spekt i aktiebolagslagen och försäkringsrörelselagen skall upphävas
och bestämmelsernaersättas i lagen börs- och clearingverksam-av om
het i lagen handelsamt med finansiella instrument Aktiebolags-om
kommittén det olyckligtär aktiebolagatt och aktieägareanser att i så-
dana bolag emittera eller sälja fondpapperatt skallsom behövaavser
beakta prospektregler i flera olika lagar. Förslaget bereds för närvaran-
de i regeringskansliet.

Enligt aktiebolagslagen skall prospekt emissionsprospekt upprättas
publiktnär aktiebolag ellerett aktieägare i sådant bolag offent-etten

liggör eller till vidaresätt krets riktarannat inbjudan förvär-en att
aktier eller teckningsrätter i bolagetva de beloppom summan av som

till följd inbjudan kan komma betalas uppgår tillav att minst 300 000
kronor 4 kap. 18 §. Detsamma gäller vid inbjudan förvärva bo-att av
laget utgivna skuldebrev eller optionsbevis 5 kap. 16 eller§ vinstan-
delsbevis kap.7 4 §. Det de sistnämndaär förvärventre beroen-som,
de på hur villkoren utformade, kanär förväxlingsbara med medelvara

omfattas insättningsgarantin. Bestämmelsernasom emissions-av om
prospekt i försäkringsrörelselagen i allt väsentligtär lika dem i aktie-
bolagslagen. Ett emissionsprospekt skall bl.a. innehålla balans- och
resultaträkningar avseende de räkenskapsåren.tre Vidaresenaste skall
lämnas upplysning sådana för bedömning bolagets verksamhets-om av
resultat och ställning viktiga förhållanden och händelser i övrigtom av
väsentlig betydelse för bolaget vilka hänför sig till tiden efter utgången

de räkenskapsåren.tre senasteav
Enligt lagen börs- och clearingverksamhet skall prospektom

börsprospekt vid inregistreringupprättas fondpapper vid börs.av en
Vid emission fondpapper inte inregistreradeär eller föremålav försom
ansökan inregistrering vid börs skall utgivarenom prospektupprättaen
prospekt utanför börs enligt lagen handel med finansiella instru-om

Sådan skyldighet föreliggerment. dock endast emissionen riktadärom

m Fr.o.m. den januari1 1999 gäller reglerna prospektskyldighet i aktie-om
bolaglagen för bankaktiebolag,även 1997/98: 166.prop.
2 SOU 1997:22, 225 foch 231.s.
m Begreppet "vidare krets" sikte på antalettar erbjudandet,mottagare iav
praxis 200 personer.
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emis-följdtillbeloppdekrets och avsomtill öppen summan aven
minsttilluppgårerläggaskommaerbjudandet kan attellersionen

båda lagarna,i näm-detsammafondpapperMedkronor.000300 avses
ellerdelägarrätterandrasådanaobligationeroch samtaktierbl.a.ligen

instrument äromsättning. Ettallmänförutgivnafordringsrätter ärsom
sådantpå sätt attkonstrueratdet ettomsättning ärallmänför omavsett

Ävenvärdepappersmarknaden.påöverlåtaskansmidigtochenkeltdet
kontoregister utanADB-baseratiregistreras ettendastobligationer som

betraktasutgivarenvärdepapper somnågoterhållerinnehavaren avatt
fondpappenm

förbehövs attupplysningardeinnehållaskallbörsprospekt somEtt
utgivarensbedömningvälgrundadkunna avskall görainvesterare enen

för-rättigheter ärdeställningekonomiska samt somochverksamhet av
till-detbörsutanför ärprospektBeträffandefondpapperen.medenade

tillmed hänsynupplysningardeinnehållerprospektet som,räckligt att
bedöm-välgrundadförbehövsde instrument enfinansiella avses,som

informa-sådanpåexempelSomerbjudandet.elleremissionenning av
förvillkorenuppgifterklaraoch er-fullständiga omkantion nämnas

skallbörsprospekterbjudandet" Etttillbakgrundenbjudandet samt
lämnasskallbörsutanförprospektmedanbörsen ettgodkännas av

registre-Sedanregistrering.ansökanmedFinansinspektionen omtill
offentliggöras.prospektetskallskettring

för-skallprospektskyldighetföranledermedelförRisken att som
ti-fall. Somvissaiuppståendasttordemedelgaranterademedväxlas

obligationer utfalldeilitenförväxlingsrisken gest.ex.digare ärsagts
obligation ärOm av-form somiomsättning enallmänför papper.av

konto-ADB-baseratiregistrerasstället ettiomsättningallmänförsedd
prospektskallfallenbådaförväxlingsrisk. Idockföreliggerregister

inteobligationernainformera attskyldighet attNågon omupprättas.
in-sådanFråganinte. ärfinnsinsättningsgarantin enomomfattas av

prospektskyldig-reglernamedSyftetinföras.borde omformationsplikt
olikarisktagandevilketmedvetna er-bliskallkunderna omhet är att

viderhållerkundernainformationdenGenominnebär. sombjudanden
erbjudandena ärframgådettorde attprospektolikaoffentliggörande av

och dåhärtillhänsynMedrisktagande.formvissmedförenade aven
föranledermedelochmedelgaranterade sommellanförväxlingsrisk

behovintefinnsfallvissaiendastuppstå avtordeprospektskyldighet

Erbjudandenantalobestämt personer.krets" ettm "öppenBegreppet avser
l991/92:113omfattas s.kretsbegränsad prop.seinomtill enpersoner

216.
143.1990/91214222°Se s.prop.

217.22 1991/922113Prop. S.
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bestämmelse tydliggören medelsom att föranleder prospektsom
skyldighet inte omfattas insättningsgarantin.av

16.4.3 Nuvarande informationskrav

Informationskravet lageni insättningsgarantiom

Svenska banker, utländska bankföretag svenska värdepappersbo-samt
lag eller utländska värdepappersföretag har tillståndsom att ta emot
kunders medel på konto enligt lagenär insättningsgaranti skyldigaom

informera dematt har gjort ellersom insättninggöraattavser en ombl.a. "den garantin gäller för insättningar hos institutet"som ll §. I
förarbetena tydliggörs informationsskyldighetenatt gäller "oavsett ominsättningen omfattas det svenska garantisystemet ellerav inte".m Om
kommitténs förslag utvidga tillämpningsområdetatt för lagen in-om
sättningsgaranti till insättningar hos kreditmarknadsföretag genomförs
kommer kreditmarknadsföretagäven omfattasatt informationskravetav
i den lagen se avsnitt 8.2. Om institut underlåterett fullgöra infor-att
mationsplikten gäller marknadsföringslagen, vilket innebär bl.a. att
Konsumentombudsmannen kan förelägga institut vid viteett lämnaatt
föreskriven information.

Reglerna informationsskyldighet i lagenom insättningsgarantiom
uppfyller delvis behovet information från företagav omfattassom av
den lagen. Att informationsskyldigheten gäller fordranoavsett om en
omfattas det svenska garantisystemet ellerav inte bör dock tydligare
framgå lagtexten. Reglerna bör också kompletterasav så det fram-att
går information skallatt lämnas såväl vid marknadsföring erbju-ettav
dande innan avtalsförhållandeett inledssom framgå kontout-samt av
drag och liknande material fordringsförhållandet.rör Reglernasom bör
vidare kompletteras så åtgärder kan vidtasatt företag underlåterettom

lämna informationatt vid erbjudanden riktas enbart till andrasom än
konsumenter. Se författningskommentaren, avsnitt 19.6.

informationskravet bankrörelselageni

Som tidigare kan insättningarsagts på konto hos företag inom detalj-
handeln företagens kunder, s.k. kundmedel,av förväxlas med insätt-
ningar Ävenomfattas garantin. insättningarsom på kontoav hos mind-

sparlåneföreningar föreningensre medlemmar kan förväxlasav med
garanterade medel. Sparlåneföreniitgar ekonomiskaär föreningar som

m Prop. 1995/96:60 125.s.
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kundmedelutlâningsverksamhet. Företag emotoch tarin-bedriver som
bankrörelselagenkap. 2 §enligt lsparlåneföreningar äroch mindre c

marknadsföring be-ochskyltningannonsering,vidskyldiga annanatt
intekontobehållningeninformerakontotjänsten attträffande om-om
innanföretagskall sådana ettinsättningsgarantin. Därutöverfattas av

övrigainformation ochsådanlämnaskriftligenslutskontoavtal upp-
företa-konsumentsynpunkt. Omfrånbetydelsekangifter vara avsom

Konsumentombudsmannenkaninformationskravetefterleverintegen
vitesforeläggande italanväckainformationenframtvinga att omgenom

Marknadsdomstolen"
vad bestäm-tillgodoserbankrörelselageniInformationskravet en

dockgäller endastinnehålla. Denbörinformationsskyldighetmelse om
konsumentför-tillbegränsadocksåDenföretag.angivna ärvissaför

återbetal-avseendeinformationsskyldighetReglernahållanden. om
vidaresåledesbörbankrörelselagen ettimedelningspliktiga ges

tillämpningsområde.

avseendeinformationspliktlagEnl6.4.4 omny
medelåterbetalningsplikti ga

delvis kan till-regleringbehovetframgåravsnittföregående attAv av
informationsskyl-ochprospekt-reglernuvarandegodoses omgenom

kredit-banker,tillgodosettregleringbehovetDärmeddighet. är omav
tillståndharvärdepappersbolag emotatt tamarknadsföretag, me-som

medelföretag,utländskamotsvarande emottarellerkonto somdel på
företagfalletinsättningsgarantin. Detsamma äromfattas gerinte omav

prospektskyldighet.föranledermedelandraellerobligationer somut
omfattasintemedelandraellerobligationerföretag avsomOm utger
instrument,finansiellahandel medenligt lagenprospektskyldighet om
allmänföravseddinteobligationen ärföljdtillexempelvis om-attav
komplette-dockfordrasutgivareninlösenbar hosendastsättning utan

andra fö-regleringkompletterandefordrasLikasåreglering.rande om
bankrörelselageniinformationskravetomfattassådanaänretag avsom

allmänheten.medel frånåterbetalningspliktigaemottar
in-princip hanterasikaninformationsskyldighetBestämmelser om

bankrörelse-ide förslagstiftning;befintlig attför genomramenom
i lagenellerfinansiella instrumentmedhandel omi lagenlagen, om

tillämpningsområdetomfattasbörmedelinsättningsgaranti. De avsom
deinte sättdefinierasinformationspliktregler somför sammaom

regelverk.nämndaomfattasomfattas/kommermedel att ovanavsom

m l0l.1995/96274Prop. s.
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grund häravPå förefaller det mindre ändamålsenligt föra före-att nu
slagna regler informationsskyldighet i något angivnaom regelverk.av
Det ändamålsenligamest informationspliktenatt reglerassynes ivara

särskild lag, lagen informationsplikt avseendeen återbetalnings-om
pliktiga medel.
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rörandereglerAssociationsrättsliga17

buffertkapitalet

Inledningl17.

dettabuffertkapital ärbankers attprincipenbakomGrundtanken om
förlus-motståndskraften mottillbidraskall kunnalägenallakapital i

buf-återbetalamöjligtskall attintedetinnebärter att varaDetta t.ex.
ansträngd.ställningekonomiska ärbankenstill närfertkapital ägarna

bedri-kanbankvilkaiassociationsformerdesamtligaförGemensamt
buffertkapitalet motutgörbundnadet somdet ärytterst egnaär attvas

för-motståndskraften motökarkapitaletÄven friadetförluster. egna
eftersom detbankentillknutethårtlikaintekapital ärdettaluster men

utdel-förtillgängligtnormalt ärreglernaassociationsrättsligadeenligt
bankägarna.tillning

utsträckningvilkenibestämmerreglerassociationsrättsliga somDe
varierarbuffertkapitaldesskapital utgördetdisponerafårbank somen

redogörel-kortföljerNedanvalts.associationsform envilkenmed som
kravetdehuroch möterreglerassociationsformernasolikadeförse
för bank-buffertskall tjänalägenallaikapital ensombankens egetatt

en.

Bankaktiebolag17.2

bankaktiebolagslagenhar1999januari upp-ldenfrånverkanMed
bankaktiebo-förreglernaassociationsrättligagrundläggandeDehävts.

bankaktie-försärreglerVissaaktiebolagslagen.iåterfinnslag numera
uteslutande in-harsärregler nästanbehållits. Dessadockharbolagen

bankrörelselagen.iförts
enligt be-endasttillbetalas ägarnamedel får utbankaktiebolagsEtt

vidutbetalningaktiebolagslagen,ivinstutdelningstämmelserna om
ochöverkursfondenellerreservfondenaktiekapitalet,nedsättning av

aktiekapitalÅterbetalning samtlikvidation.bolagets avvidutskiftning

samlingsbegreppär ett somlagteknisk utantermingen224Buffertkapital är
ekonomiskamotståbankenhjälper attkapitalalltforanvänderkommittén som

kapital.alltdvs.påfrestningar, eget
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utbetalning medel i reservfonden och överkursfondenav till ägarna är
beroende godkännande.rättens Rätten skall föreav beslut inhämta ytt-
rande från Finansinspektionen. De andra fonderna ingår i detsom
bundna kapitalet får inte delas Vinstutdelningegna fårut. något för-
enklat uttryckt inte överstiga det fria kapitalet och inte heller skeegna
med så belopp utdelningenstort medatt hänsyn till bankens eller kon-
cernens konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt står i
strid med god affarssed se 12 kap. 2 § tredje stycket aktiebolagslagen,
den s.k. försiktighetsregeln.

Det skall anmärkas det friaävenatt kapitalet i bankaktie-ettegna
bolag ingår i bankens kapitalbas enligt lagen 1994:2004 kapital-om
täckning och exponeringar istora Kreditinstitut och värdepappersföre-

Delar bankens kapitalbastag. skulle därmedav tillgängliga förvara
utdelning till aktieägarna. denl mån sådan utdelning medfören att
bankens kapitaltäckning kommer underskridaatt den lägsta tillåtna in-
nebär utdelningen banken bryteratt bestämmelserna imot kapitaltäck-
ningslagen. Finansinspektionen har möjlighet förbjuda verkställighetatt

beslut strider författningarmot reglerarav som bankers verksam-som
het. Denna möjlighet kan alltså tillämpas på vinstutdelning le-en som
der till kapitalkraven enligtatt kapitaltäckningsreglerna underskrids.
Vidare torde den kunna tillämpas den föreslagna generella regelnom

soliditet överskrids.om
Kommittén bedömer de lagliga möjligheternaatt i bankaktiebo-att

lag dela kapital i sådanut omfattningeget det kapitalbuf-äventyraratt
ferten måste bedömas små. Detta gäller särskilt den kom-som om av
mittén föreslagna generella soliditetsregeln införs. denl mån sådan ut-
delning ändå sker bedömer kommittén kan kommaatt mottagarna att
bli återbäringsskyldiga enligt 12 kap. 5 § aktiebolagslagen eftersom
utdelningen i sådant fall måste stå i strid med den angivnaanses ovan
försiktighetsregeln.

17.3 Medlemsbanker

En medlemsbanks medel får enligt lagen 1995:1570 medlems-om
banker betalas till medlemmarnaut endast i form överskottsutdel-av
ning, återbetalning medlemsinsatser medlemnär avgår, återbetalningav

frivillig medlemsinsats den obligatoriskautöverav insatsen utan av-
gång, utbetalning vid nedsättning medlemsinsatsernas belopp ochav
utskiftning vid bankens likvidation. Med överskottsutdelning menas
återbäringar och liknande grundas på rörelsens resultat hasom utan att
räknats i det redovisade resultatet gottgörelse utdelningsamt grun-
dad redovisat årsresultat vinstutdelning. Förutom vissa specialreg-
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detfinnsvinstutdelningarochgottgörelserpåstorleken enler styrsom
medfår ske såinteöverskottsutdelningregelgenerell säger attsom

koncernensellerbankenstillmed hänsynutdelningenbelopp attstort
i strid medstårövrigtiställningellerlikviditetkonsolideringsbehov,

affärssed.god
intemedlemsbank har annatharmedlem utträtt omEn enursom -

fåavgångeneftermånaderinomstadgarnaiföreskrivet rätt att sexär -
överstigaintedockfårBeloppetmedlemsinsatser.inbetaladesinaut

bortseende frånmedberäknatkapitaletdetandelmedlemmens egnaav
uppskrivningsfonden ochvinster,orealiseradeförfondenreservfonden,

januarikraft den lträdde ilagändringGenomförlagsinsatser. somen
med hänsynskekandetendastbetalas närinsatsbelopp utfår1998 ett

kapi-1994:2004i lagenkapitaltäckning ombestämmelsernatill om
värdepappers-ochkreditinstitutförexponeringarochtaltäckning stora
medlemmensfrånårinomkonkursigår ettbankenfalldetFörföretag.

forbehövsdetmåni denåterbetalningsskyldig attdenneblirutträde
skulder.bankenstäcka

insatsned denstadgarnaändra sättamedlemsbank kan attEn genom
följdtillfåkanvilketmed, attbankendelta iskallmedlemvarjesom
emeller-måstestadgeändringEnbetalasskallinsatser ut.erlagdaredan

beslutochFinansinspektionen ettellerregeringen omstadfästastid av
beslutet regi-detefterårförrän attverkställas ettfår inteutbetalning

Finansinspektionen.hosstrerats

Sparbanker7.41

fårverksamhet,sparbanksupprätthållaförpåkallatdet attOm enär
bildabeslutasparbanksstämma att1987:619,sparbankslagen enenligt

Garantifonden fårandra.ellerhuvudmänbidraggarantifond avgenom
kapitaltäckningsreg-tillmed hänsynskekandetendaståterbetalas om

lerna.
återställatillanvändashand atti förstaskallvinstsparbanksEn

de skallvilkatillbelopptill degarantifondeventuellochgrundfonden
tillskalldetta avsättasförgår åtintevinsten endeluppgå. Den somav

sparbanks-fårbestämmelsernanämndadehinderreservfond. Utan av
jämförligadärmedellerallmännyttigatillgåvorbeslutastämma om

ställning ochsparbankensändamålet,tillhänsynmeddetändamål om
nämndaforfårStyrelsenskäligt.kanövrigtiomständigheterna anses

ställningsparbankenstillmed hänsyntillgångaranvändaändamål som
betydelse.ringaär av

återbäringförbehållfinnasreglementesparbanks avi omkanDet en
Återbäring skebaradockfårdärav.del reserv-omellergrundfonden
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fonden uppgår till belopp tioett gånger grundfonden.motsvararsom
Återbäring får inte ske eventuell garantifond inte återbetalats ellerom

Sparbanken till följd återbäringen inte skulle kunna uppfylla kra-om av
kapitaltäckning.vet

Ränta på grundfonden eller garantifonden får inte betalas ut om
ivinsten rörelsen därigenom inte räcker för få fonderna iatt upp ur-

sprunglig storlek. Ränta på garantifonden får inte betalas detut om
därigenom uppkommer sådan förlust kapitaltäckningen bliratt otill-en
räcklig. Ränta grundfonden får inte betals det därigenomut om upp-
kommer förlust.

Sammanfattningsvis kan möjligheternasägas betalaatt buf-att ut
fertkapital från sparbank i sådan omfattning det kapi-äventyraren att
talbuffertens storlek liten. Vissa justeringarär lagtexten bör dockav

På vissa ställengöras. utbetalningarsägs inte fåratt detgöras om
kapitaltäckningen kap.äventyrar se 5 1-4 § §. Hänvisning bör på des-

ställen också till den kommitténgöras föreslagna allmänna soli-sa av
ditctsregeln. Kommittén återkommer till dessanärmare frågor i författ-
ningskommentaren.

17.5 Speciellt medlemsbankerom

l7.5.1 Medlems återbetalningtillrätt insatser ochav
reservfondsavsättningar

Reglerna utbetalningar från medlemsbanker kan isägasom stortvara
tillfyllest med undantag för reglerna rörande avgående medlemmar.
Reglerna utformade påär sådant buffertkapitaletssättett storlekatt
och kapitalbasen kan minska orsakutan medlemmarän attannan

banken.lämnar
Medlemsavgångarna kan i sin bero banken innetur iäratt en

period med resultat, det vill då buffertkapitaletsäga behövssvaga som
bäst. Något tillspetsat kan insatskapitaletsägas i medlemsbankatt en

bli föremålkan för uttagsanstormning. Regeln återbetalningen om av
medlemsinsatser har samband med den kooperativa principen med-att
lemmamas rättigheter och skyldigheter beror deras deltagande i fö-
reningen. För den nämndamöta riskenatt har lagstiftaren beslutatovan

speciella regler för reservfonder i medlemsbanker. Eftersomom reserv-
fonden framstår medlemsbankens enda egentliga bundna ka-som egna
pital har lagstiftaren valt till denna fond byggsatt snabbareattse upp

vad krävs för bankaktiebolag.än som
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bestämmelsernafinnsmedlemsbanker om av-lagen6 §8 kap.l om
tjugo-minstskall avsättasreservfondenTillreservfond.tillsättningar

inte gårvinstenutsträckningi denför åretnettovinstenfem procent av
Upp-gottgörelser.ingårvinsten ävenIförlust.balanseradtäckatill att

vid utgång-utlåningbankenstiominst procenttillreservfonden avgår
inteavsättning gö-någonbehöverräkenskapsåretföregåendedetaven

ras. tioskall avsättabankaktiebolag pro-kan attjämförelse nämnasSom
täckatillåtgårinte attvinstenutsträckningi dennettovinstencent av reservfondentillsfortsättaskallAvsättningarnaförlust.balanserad

aktiekapitalet.tjugo procent avmotsvarar
SOU1995/96:74,proplagstiftningsärendentidigareiharDet

framkom-1996/9721141996/972163, även prop.och1996:31 seprop.
medlemsban-ireservfondsavsättningarpåkravenvissa attmit att anser

orättvisorskaparreglernaanförtshar attVidarealltför stränga.ker är
nämligen byg-måsteReservfondenmedlemsgenerationer.olikamellan

tillutdelningförtillgängligamedelmed voreannarssomuppgas
tiotillnått procentstorlek avfondensförrän uppIntemedlemmarna.

med-gårDenavsättningsskyldigheten. somsomupphörutlåningen
denutdelningmycketlika somintefår sombyggsfondenlem när upp

effektDennabehöver göras. syneslängreavsättningaringaingår när
feno-Sammaskall göras.reservfondsavsättningarlängeoundviklig så

denlösessådanaaktiebolag. liuppkommakunnaövrigtförtordemen vinstutdel-avståtvingatsaktieägarevanligtvis somattdock engenom
högrefåkanfonder ettbankensuppbyggnadförförmåntill avningar

delabörjatbanken utdetefterförsäljning attvidaktiersinaförpris en
inträdesbiljetten,förkostnadenvarieraså sägaattväg, attDennavinst.

koope-itankegrundläggandeEnmedlemsbanker.iståtorde inte öppen
obegränsatstår öppetmedlemskapnämligen attverksamhet ärrativ

medlemskapför samtkvalificerarvissinomeventuellt somgruppen
ekonomiskatillberättigaskall sammamedlemsinsatserlika storaatt

därmed i prin-bortfallerandrahandsmarknadförIntressetförmåner. en
till vilkenföreningarkonsumentkooperativasåvittsynnerheticip, avser
sannolik-medochhänföras, storkanmedlemsbankernuvarandegrupp kommitténspåpekasslutligen att per-skall urDetframtida.het även

medlemsgenera-mellanorättvisoreventuellarörandefrågorspektiv är
underordnadstadgarna,ilösaskunnatorde avlämpligenvilkationer,

stabilitetshänsyn.tillförhållandeibetydelse
beroendebundenhetinsatskapitaletsfråganinte göragår omDet att

detminstintevisas attDettastorlek. avreservfondsavsättningarnasav reservfond alls.någonbyggtintemedlemsbanker upptänkaskan som
buffertkapital.insatskapitaletberoende somheltbanksådan är avEn
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De två frågeställningarna bör därför behandlas för sig och i ochvar tur
ordning.

17.5 Insatskapital i medlemsbanker

Kommitténs förslag: Avgående medlemmar medlemmarsamt som
deltar i banken med överinsatser skall kunna få sina insatserut tidi-

månader eftergast avgång. Utbetalningsex skall kunna ske endast
gång kvartal och först efter Finansinspektionensen per tillstånd. En

medlemsbank skall fortsättningsvisäven kunna i stadgarna
föreskriva längre frister eller regler medför återbetalningatt intesom
alls skall ske.

Som nämnts huvudregelnär i lagen medlemsbanker avgåendeom att
medlemmar har fårätt sina inbetaladeatt ut medlemsinsatser inom sex
månader. Inget hindrar medlemsbank reglera fråganatten annorlunda i
stadgarna. En sådan reglering kan innebära allt från avgåendeatt med-
lemmar har rätt omedelbart fåatt sina insatser tillut de inte alls kanatt
få dem.ut

Från den januari1 1998 gäller dock den begränsningen in-att ett
satsbelopp i medlemsbank får betalas endasten det kanut ske medom
hänsyn till bestämmelserna kapitaltäckning i lagen 1994:2004om om
kapitaltäckning och exponeringarstora för kreditinstitut och värdepap-
persbolag kapitaltäckningslagen. Skälet till denna lagändring attvar
den förut gällande bestämmelsen i lagen medlemsbanker med-om om
lemmarnas återfårätt inbetaldaatt insatser riskerade komma i kon-att
flikt med kapitaltäckningslagen. I regeringens proposition betonas att
lagändringen inte avsedd bindaatt Banklagskommitténvar i sinaupp
framtida överväganden skyddet för det primära kapitaletom samt re-
servfondsbestämmelserna se 1996/972163 33prop. s.

Uppenbarligen det inteär tillfredsställande bank har sådanaom en
stadgar insatskapitalet kanatt minska vid medlemsavgångar, låt attvara
den omtalade begränsningsregeln i vissnyss mån hejdar de negativa
effekterna härav. Särskilt tydligt detta i deär fall banken inte har arbe-

någontat reservfond. Det står klartupp lagstiftningenatt bör lägga hin-
der ivägen för bankatt sådana stadgar.antar Den återståendeen frågan

vilkenär tvingande lagstiftning bör införas. Vid denna bedömningsom
sig skildagör aspekter gällande.

Ett absolut hinder avgåendemot medlemmaratt får sina insatserut
medför instrument föratt ett medlemmarna påverka bankensatt ledning
försvinner. För uttrycka detatt populärt kan möjlighetensägas att att
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medlemmar rätt attordningEnförsvinner.fötternamed gersomrösta
styrmöj-kraftigdemavgångvidinsatsersinafå enomedelbart gerut

ord-sådanledning. Enbankenshosliggerbeslutpåverkalighet att som
vadpåverka änmöjlighet attmedlemmarna störrekanning sägas ge

fötternamedaktieägarefall röstardet gerFöraktieägare.förgällersom
förmöjlighetförsämraddärmedochaktiekurssänkttillupphovdet

psykologisktocksånyemissioner ettmedsigfinansiera menbanken att
ledningen.påtryck

in-sinafåmedlemmaravgående utattmedgerinteordningEn som
andrahandsmarknadfungerandefinnshellerintedetdäroch ensatser

ledningen.förändringstrycknågottillupphovinteinsatsernaför ger
medlems-försvåraredetmedföra ärockså atttordeordningsådanEn

detfinns störreRimligen mot-ettmedlemmar.attraherabanken att nya
tillbakafår än satsainte attvet attstånd mansatsa manatt sompengar

tillba-fårförhållandenunderåtminstone gynnsammamansompengar
medbankeftersomstabilitetssynpunktbetydelse enhakanka. Detta ur

sig.rekapitaliserasvårareharregler attsådana
fåmedlemavgående rätt attharbestämmelsernuvarandeEnligt en

liggeröverskottsutdelning. Detbeslutadiandelochinsatserendastut
i verksam-överskottetintressemedlemmens attenskildei densåledes

ijanuari 1998den llagändringGenombanken.ikvarstårinteheten en
beslutamedlemsbankerför attinfördesmedlemsbanker rättenlagen om

insatska-tillförskapital överfrittvarigenom egetinsatsemission,om
ikapitaletbindainsatsemission är attreglernamedSyftetpitalet. om

försvagasDärigenomavgår.medlemmentill dessmedlemsbanken
omedelbartöverskottalltförverka attintresse attmedlemmarnas av

ställetikommerInsatsemissionen atttillgodo.medlemmarnakommer
banken.ikapitaletbundnadetuppbyggnadtillbidra egnaaven

insats-reglernabakomsyftet omsamtskäl nämntsDe ovan,som
avgående med-förhindrarregeltvingandetalaremission somemot en

denvisserligenregel harsådanEninsatser.sinatillbakafålemmar att
buffertkapitalet.förutsägbarhetochstadgaskänkerdenfördelen att

denliknaravseendei dettasituationtillupphovdärmedDen somenger
tvingandeinförasbördetifrågasättasdockkan enaktiebolag. Deti om

med-likställerkooperativa särartendenbekostnadpåregel avsom
Är nöd-dettaområde.centraltpåbankaktiebolag ettmedlemsbanker

behovnågotfinnshuvudtagetdet överifrågasättasdetvändigt kan om
Kommitténbankaktiebolagen.sidanvidassociationsformdenna omav

regel kaningripandemindreinte varavalti stället prövahar att enom
tillfyllest.

ochtillkommermedlemmarsåförmodligendet attnormalfallet ärl
med någ-aktuelltblirintedetvarföromfattningungefäravgår i samma

emellertid blidetSkullesida.bankensfrånåtgärderextraordinärara
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fråga anhopning avgångarom en sådan storlekav bankenav att genom
dem får alltför lite buffertkapital måste banken vidta åtgärder för att
reda situationen innan insatsernaupp skall betalas Kommitténut. före-
slår därför regelatt vissen tidsrymdattsom anger måste förflytaen
innan avgående medlems insats kanen betalas En sådanut. regel har
den fördelen banken underatt mellantiden får rådrum söka ordnaatt

sina finanser i den mån det behövs.upp Det finns härvid olika möjlig-
heter. Befinns banken livskraftig kommer det i första hand i fråga att
söka uppbringa ytterligare buffertkapital. Detta kan ske genom nyamedlemsinsatser eller någon tillskjuterattgenom till reservfon-pengar
den. Går det inte uppbringaatt ytterligare buffertkapital måste antingen
rörelsens omfattning inskränkas på sådantett behovetsätt att buf-av
fertkapital minskar eller så måste rörelsen avvecklas. Det kan invändas

regelatt viss minsta tidsrymden som anger mellanen avgång och ut-
betalning inte utbetalningargaranterar att inte sker dettrots att är
olämpligt soliditetsskäl. Detta i och förav är sig riktigt förutsätt-men
ningarna för banken skallatt ha vidtagit åtgärder utbetal-gör attsom
ningarna inte äventyrar soliditeten ökar betydligt med ordentligten
tilltagen tidsfrist. Skulle banken inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för

utbetalningarna skallatt kunna ske risk förutan soliditeten kan Finans-
inspektionen, med stöd den föreslagna soliditetsregeln,av förhindra
verkställighet besluten utbetalningar.av om

För förenkla Finansinspektionensatt tillsyn beträffande utbetalning
medlemsinsatser bör detav övervägas utbetalningar bör föregåsom av

anmälan, tillstånd eller liknande ordning. Stora medlemsavgångar i enbank torde visserligen i normalfallet komma till inspektionens känne-
dom det kan ändå motiveratmen med ordninganses där banken fåren
anmäla till inspektionen vilka avgångar skett och vilka utbetal-som
ningar planeras med anledning därav.som Ur administrativ synpunkt
riskerar det bli betungandeatt både för banken och inspektionen med
kontinuerliga anmälningar. Det bättre utbetalningarnaatt kansynes ske
endast gång kvartal och inspektionenen att dåper gör prövningen av

dessa utbetalningar riskerar bankensom soliditet. Någon koppling till
kapitaltäckningslagens krav torde inte längre behövas eftersom dessa
krav inryms i soliditetsregeln.

När det gäller tidsfristens längd finner kommittén det lämpligt att
förtydliga den nuvarande bestämmelsen medlem haratt fårättom att ut
sin insats månader efter avgången såsex det klart framgåratt ban-att
ken inte får föreskriva kortare frist i sina stadgar.en Det innebär att enmedlem kan få tillbaka sin inbetalade medlemsinsats tidigast måna-sex
der efter avgång. I normalfallet dröjer det dock längre beroende på
Finansinspektionens prövning. Det kommer fortfarande stå med-att en
lemsbank fritt i stadgarna införaatt längre frister eller regler med-som
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medförpåpekatkommitténske. Somkanallsinteåterbetalningför att
nackdelar.vissadetdock senare

Finansinspektio-händadetkan attföreslagna systemetdetGenom
med-avgångnadelvissbetalatilltillstånd ut avattendast engernen

reglera huri laganledninginte attfinnerKommitténinsatser.lemmars
skall till.fallsådanaimedlemmaravgåendemellanfördelningen

tillfället.vidbeslutellerstadgarnaibestämmabanken genomfårDet

medlemsbankerReservfond il7.5.3

skallmedlemsbanker avsät-reservfond iTillförslag:Kommitténs
åretförnettovinstbankensdelden somtiominst procent avavtas

skallVinstberäkningenförlust.balanseradtäckaföråtgårinte att
Reservfondsavsättningargällandei rätt.på sättgöras somsamma

bankens30minst procentreservfonden avmotsvarartillsskall göras
insatskapital.

snabbarebankaktiebolagmedjämförelseiföreskriverGällande rätt en
andelvisstillkopplingDenmedlemsbanker.ireservfondsuppbyggnad

normaltbankmed ut-oftastocksåtorde avenutlåningen görssomav
till dessaSkäletmedlemsbanker.ireservfonderkrävaseende större

tillbundethårtsåinteinsatskapitalet ärattnämntsskillnader är som
rörandeframläggerkommitténförslagdeMedmedlemsbanker. som

minskar be-insatskapitaletåterfåmedlemmarna attförmöjligheterna
reservfond.uppbyggnad storsnabbhovet enavenav

börreservfondsavsättningama varabörutgångspunkt attEn vara
någonfinnsintedetmedlemsbankerochbankaktiebolag omilika stora

erforder-gällerdetsärreglering. Närmotiverarskillnadfaktisk ensom
bankaktiebo-förolikapå sättdenberäknasreservfondenstorlek pålig

fon-uppbyggnadenskallbankaktiebolag avmedlemsbanker. Iochlag
med-aktiekapitalet. Itjugo procentdentills motsvarar avfortsättaden

kanDetutlåningen.tio procentmotsvarande gräns avlemsbanker är
storlekreservfondenskopplalämpligtmindre attdet ärkonstateras att
bankspådetberorhand attförstaIutlåningen. enpåomfattningentill

omfatt-kreditgivningensenbartintebuffertkapital styrs avbehov av
utlå-problempraktiskamedförakandet omförockså attning, men

tiden.kraftigt övervarierarningen
likställa med-sökamöjligtlångtsåutgångspunkten är att somOm
koppla måttetnaturligt attdetbankaktiebolag mestärochlemsbanker

insatskapi-påstorlekentillmedlemsbankerreservfond ierforderlig
förslagkommitténsmöjligt attutanemellertid knappasttalet. Detta är
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rörande återbetalning medlemsinsatser genomförs. Skulle,av under
Förhållanden,sådana reservfondens storlek knuten till insatskapi-vara

minskartalet i läge medett medlemsavgångarstora också kravet
erforderliga avsättningar till reservfonden. En sådan koppling medför
därmed risker Ävenför kumulativa effekter. avgående medlemmar,om
i enlighet med kommitténs förslag, får sina insatser förstut efter sex
månader kan anhopning avgångar leda till insatskapitaleten av att un-
der relativt kort tid minskar kraftigt. Den koppling utbetalnings-av
möjligheterna till den allmänna soliditetsregeln kommittén föreslårsom
medför dock risken för buffertkapitalet,att iatt form insatskapitalav
och reservfond, blir otillräckligt minskar betydligt. Kommittén bedö-

det därför möjligt koppla måttetatt erforderligmer reservfond till
storleken insatskapitalet.

Frågan blir därmed vilken andel insatskapitalet reservfondenav som
Ävenminst skall uppgå till. vid denna bedömning måste beaktas att

medlemsinsatserna med kommitténs förslag fastare knutnaär till ban-
ken falletän tidigare. Detta medförsom reservfondenvar inteatt behö-

ha storlek enligt gällandever samma Deträtt. måstesom emellertid
också beaktas insatserna förslagetatt intetrots har stabilitetsamma som
aktiekapitalet i bankaktiebolagett varför behovet kompletterandeav en
reservfond iär bankaktiebolag.större än Kommittén finner vid en
samlad bedömning reservfondsavsättningarnaatt bör fortgå åtminstone
tills reservfonden 30motsvarar insatskapitaletprocent inklusiveav
förlagsinsatser.

detNär gäller frågan med vilken hastighet reservfonden skall byg-
kan behovetsägas att mycketgas upp snabb uppbyggnad harav en

minskat i och med kommitténs förslag rörande insatskapitalet. Kom-
mittén finner inte sakliga skäl vid jämförelseatt, med bankaktiebo-en
lag, i detta avseende särbehandla medlemsbankerna. Kommittén före-
slår därför till reservfondenatt skall årligen minstavsättas tio procent

bankens nettovinst inte går till täckaav balanserad förlust.attsom
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ekonomiskaIkraftträdande,18

konsekvenser m.m.

finansie-och lagenbankrörelselageni omändringarnaföreslagnaDe
Tidenjanuari 2001. ärkraft den liträda er-föreslåsringsverksamhet

ha möj-skallinstitutenför attsamtlagstiftningsprocessenförforderlig
innebärFörslagenreglerna.ändradedeinförsigförberedalighet att

Övergångsbestäm-utförligarelativtkräverreformeromfattande som
författningskommenta-ibehandlasÖvergångsbestämmelsernamelser.

ren.
för tillsy-krävaskommerdet att resurserinnebär merFörslagen att

bredmedönskvärtDetkreditmarknadsföretag. är enochbankeravnen
Finansinspektionen.åliggabörarbetsuppgiftervilka somöversyn av

tillsynsynuppgifterFinansinspektionenskoncentreraMöjligheten att
kom-Detresurstillskott. ärerforderligtpåstorlekenföravgörandeblir

samhällsekonomis-avsevärdatilllederförslagetuppfattning attmitténs
konkurrensförbättradförförutsättningardetvinsterka att gergenom

enskildaifallisemangochkrisersystemfarligaförriskenminskarsamt
institut.

regionalpoli-tillupphovinteförslagenbedömerKommittén att ger
mellan könen.jämställdhetenförbetydelseharellerkonsekvensertiska
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Författningskommentar19

iändringtill lagFörslaget19.1 om

1987:617bankrörelselagen

lkap.

1§

skallbankmarknadenförtroendet för upp-lagdennamed ärSyftet att
rätthållas.

allmänmotiveringeniutförligtbehandlasBestämmelsen är nysom
10.kap.

3§

betal-såvälårinvilkenirörelselagi dennabankrörelseMed avses fri-varandrafranfleranåbetalsystem attavsettningsförmedling via
medelmottagande ärsombetalningsmottagre avslutligastående som

varseldagars30mindremed änfordringsägarenförligatill fårTillståndoktrog.tillståndefterendastdrivasfårrörelsean företagsban rätt attutländskaBestämmelserbanker.tillendast om
§§.och 6i 5finnsbankrörelseriva

bestårbankrörelsedefinitionenden avinnehåller somstycketFörsta nya
medel. Företagmottagandeochbetalningsförmedling somavrekvisiten
bankrörelse oavsettbedrivaskallverksamheterdessakombinerar anses

iingårdeellerverksamheter entill dessa ombegränsasrörelsenom
uttrycktillkommerDettaverksamhet.omfattarrörelse även annansom

ingår.vilkenirörelseordenlagtexteni genom
verk-ochrörelsemellanskillnadenintroducerasparagrafenGenom

verksam-medanaktivitetertotalabanksrörelseOrdetsamhet. enavser
kanexempel nämnasrörelsen. Somdelavgränsadvisshet avavser en

banksingå i rör-kanverksamheterde enkreditgivning är somatt aven
verksamhetermedelmottagande ärochBetalningsförmedling avelse.

rörelse.banksiingåmåste ensom
andraflera änellernågoninnebärBetalningsförmedling att annan

betalningsförmedlare över-betalningsmottagarenochbetalaren en --
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för köpkraft från betalaren till betalningsmottagaren. All betalnings-
förmedling emellertidär inte skyddsvärd systemsynpunktur utan en-
dast sådan sker i vad kallas generella betalsystem.som Isom ett gene-
rellt betalsystem kan betalningsmottagarna friståendesägas frånvara
varandra. lagtextenI används betalsystem nå flera frånavsett att var-
andra fristående slutliga betalningsmottagare. Detta uttryck är avsett

från det regleradeatt området skilja selektiva betalsystemut där t.ex.
flera butiker i kedja kan betalningsmottagare. Somen exempel på ivara
hög grad generella betalsystem kan postgirot,nämnas bankgirot och
bankernas kontokortssystem. Utmärkande för selektivt betalsystemett

detär för betalningstransaktioneratt är avsett till begräns-mest ettsom
antal fristående betalningsmottagare.at Kretsen möjliga betalnings-av

begränsas imottagare selektivt betalsystemett ofta betal-attgenom
ningsmottagarna tillhör koncern eller liknande företagsgruppsamma
med ekonomisk samhörighet. Som exempel sådana företagsgrupper
kan ICA-gruppennämnas och konsumentkooperationen. Betalnings-

i selektivtmottagarna ett till skillnadär, frånsystern betalningsmotta-
i generellt betalsystem,ett inte friståendegarna från varandra. Som

ytterligare exempel på selektiva betalsystem kan nämnas
dagligvaruhandelns och bensinbranschens kontokortssystem.

Gränsen mellan generellt och selektivtett betalsystemett kan vara
svår dra. Antalet slutliga betalningsmottagareatt kan nämligen stortvara
såväl i generellt i selektivtett betalsystem.ett Kännetecknande försom
betalsystem skyddsvärdaär systemsynpunkt docksom deärur äratt
uppbyggda på sådantett sätt antal betalareatt ett kanstort nå ett stort an
tal fristående betalningsmottagare. Detta kommer till uttryck i lagtexten

det skall frågaatt flera frångenom varandra fristående betal-vara om
ningsmottagare. Något exakt antal inte i lagtexten. Som närmareanges
utvecklats i allmänmotiveringen det svårtär exaktatt förgränsange en
det skyddsvärda området. Såväl antalet betalningsmottagare densom or-
ganisatoriska struktur betalningsmottagarna ingår i har betydelse försom
gränsdragningen vilka betalsystem kommer träffas bank-av attsom av
rörelsedefinitionen.

Vid betalningsförmedling det vanligt förekommandeär denatt som
kunden lämnar betalningsuppdraget till inte utför hela uppdraget själv.
Tekniskt och administativt arbete, såsom bearbetning betalningstransav
aktioner insamling och sorteringsamt köpnotor från kontokortstrans-av
aktioner utförs ofta andra företag det kundenän har avtalsrela-av som en
tion med. Genom använda uttrycket betalningsförmedlingatt via betal-
system tydliggörs det inte nödvändigtatt är alla funktioner ingåratt som
i betalningsförmedlingen fullgörs det företag kunden lämnar boav som
talningsuppdraget till.
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det6.5.1.1avsnitt ärallmänmotiveringenividareutvecklatsSom
intealltsåavgörande. Det ärbetalningsmottagare ärslutligaantalet som

tillämpningsområdetunderfallerinteverksamhetenhävdamöjligt attatt
tillbetalningarförmedlaibestårendast attverksamhetengrund attav

förmedlarsedandennadetoch ärbetalningsförmedlare att somannanen
uttryckYtterligare ettbetalningsmottagarna. somtillvidarebetalningarna

nåavsettskall attbetalsystemettillämpningsområdet är varaattstyr
begränsadfårbetalsystemAtt ettbetalningsmottagare. enslutligaflera

betalnings-fåtalendastgrund ettpå attpraktiken,iräckvidd t.ex. av
ibetalningsförrnedling ettintegör atttillsig systemet,anslutermottagare

ärbankrörelsedefmitionen systemetutanförfaller omsådant system
vilkaallatillämpningsområde. Inte system genomvidareha ettattavsett

friståendemängdtillbetalningar storgenomföramöjligt endet attär
exempelSombetalsystem.generellaärbetalningsmottagare att somanse

ochkontomedelfondkommissionärer emottarvissakan nämnas att
fåfondkommissionärentillanvisningkandet att engenomatt

ellerbankvissi t.o.m.kontoharallatillutförda enöverföringar t.ex. som
ändå inte attsådant är somanseEtt systembankkonto.harallatill som

betalningsfönnedling.föravsettintedet äreftersomgenerellt
skalldetfastslårbankrörelsedefmitionen attirekvisitetandraDet

detpraktiken ärslag. Ivisstmedelmottagandefråga avavomvara
medelmottagandemedbetalningsförmedling avförenanödvändigt att

förmedlandedetintesåvidatransaktionerna,föranvändasskallsom
efterhandibetalarenfakturerateknikensig attanvänderföretaget av

avsnittallmänmotiveringenframgårSomkreditkortsföretag. avt.ex.
tillställsmedlenformvilkenirollingendet somspelar6.5.1.2
påinlåningfrågakanförfogande. Det ombetalningsförmedlarens vara
tillställsmedelellerobligationer somolikaemission typerkonto, avav

avtal.andraenligtförfogande typer av
vilketunderellerformvilken somi namnbetydelsealltsåsaknarDet

viktigaförfogande. Denbetalningsförmedlarenstillställtsharmedlen
Varförvarsel.med kortåterkallasskall kunnamedlenegenskapen är att

allmänmotiveframgårdagartill 30bestämtshar avuppsägningstiden
.2.6.5.1avsnittringen

4§

medlagdennaI avses samarbetsområdet,ekonomiskaEuropeiskaEES: företag,iägandeindirekt ettellerdirektinnehav: ettHalt ellerkapitaleteller avtio procent mer avinne resenteraravet reom led-inflytande överväsentligtmöjliggör ettlersamtliga röster annarse
företaget,ningen av
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zlial: avdelningskontorett med självständig förvaltning; ettomutlän ankföreta etablerart sig i Sveriges enligt5 § första stycket leller 6 § skall leringeneta enda filial,anses fieraävensom en omdriftställeniêibrättas.ita primärt h la as: kasumman ital beräk-av ementärtoc su 1994:2504nad enkätåe föreskrifternärmare ka-som es en ompitaláäcl oching exponeringar krestora itinstitut och värdepap-
pers 0 ag,

finansiellt institut." företagett kap1i 1 6 lagensom avses1 9942171747 kapitaltäckning ochom stora exponeringar kredit-är
institut och värdepappersbolag.

Ett bankföretag och företag skallett annat ha förbindel-näraanses
ser, om

det företaget direkt eller indirektena dotterbolag 20ägergenomeller kapitaletprocent eller disponerar 20mer överav ellerprocent mersamtliga i detröster andra företaget,av
det företaget direkt eller indirektena moderföretagutgör till det

andraeller det finns likartad förbindelse mellan företagen,en annan
e er

båda företagen dotterföretagär till eller har likartad förbindelseenmed eller juridiska eller ståren isamma motsvarande för-person etthållande till och fysiskaen samma person.
Nära förbindelser föreligger mellanäven fysisk ochen ettpersonbankföretag, den fysiskaom personen

äger 20än ka italet ellerprocent disponerarmer av över änmer20 samtliga irocent bankröster elleröretaget,av
på har sådantsätt inflytandeannat bankföretagetöver att perso-ställning denmotsvarar moderföretanens harett i förhållande tillsom

dotterföretag ellerett det finns likartad för indelse mellan hon-annan
och bankföretaget.om

l paragrafens första stycket 4 har tydlighetsskäl införts definitionav en
begreppet kapitalbas. Definitionen densammaav är i kap.2 6 §som

kapitaltäckningslagen. Med kapitalbas primärt ochavses summan av
supplementärt kapital efter vissa avräkningar. Med primärt kapital av-

i bankaktiebolag Äveni huvudsak kapital.ses fritteget kapital in-eget
kluderas, med undantag för kumulativa preferensaktier och uppskriv-
ningsfonder. I medlemsbanker det primärautgörs kapitalet i huvudsak

kapital med undantageget för förlagsinsatserav och uppskrivnings-
fonder i sparbanker i huvudsaksamt reservfonder.av

Första stycket Definitionen finansiellt institut skerav genom en
hänvisning till lagen 1994:2004 kapitaltäckning ochom stora expo-
neringar. Definitionen införs i bankrörelselagen med anledning attav
begreppet finansiellt institut förekommer i den bestämmelse som anger
under vilka förutsättningar bank får inneha aktier eller andelaren se
lagförslaget 2 kap. 7 §.

I övrigt föreslås inte någon ändring i paragrafen.
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5§

fårbankföretagutländsktEtt
bemyndig-regeringenseller, efterregeringentillståndefter av

ellerfilialbankrörelse fråndrivaFinansinspektionenande,
hu-verksamhet,drivaFinansinspektionentillefter anmälan som

frånbanktjänster,förmedlingochrepresentationvudsakligen avavser
representationskontor.driftställefastellerkontor annat

skall lämnasstycketförstaenligtfilialetableringtillTillstånd om
pådrivaskomma sättkanrörelsenplanerade att ettden antas som

§§, ochkap. 1-4medförenligt 2är
lagenenligtgarantinomfattasfilialenhosinsättningar av

garantiutländskinsättningsgaranti eller1995:1571 om-somenavom
harinsättningsgaranti ochi lagen2 §insättningarfattar omangessom

motsvarandebeloppunderstigerinteersättningsnivå etthögsta somen
föravdraggjortsfall harförekommandeidetinnan20 000 eneuro

in-garanteradeinsättaresenskildmed högst 10självrisk procent av en
sättning.

filia-hosinsättningarlämnasfår intefilialetableringtillTillstånd om
ersättningsnivåmed över-garantiutländskomfattaslen somenav en

Ersättningeninsättningsgaranti.lagengäller enligtdenstiger omsom
in-till andrabetalasellerinsättningarfler slaghellerfår inte avavse

den lagen.ivadsättare än angessom

i kap. 4bestämmelsen 1nuvarandedenparagrafDenna motsvarar
sundhetskravetmedÄndringen sammanhängerstycket 1 attandrai

vadfrånutgångspunktmedskall skeställetiprövningenochslopas att
genomlysbarhetriskhantering,soliditet,kap. 1-4i 2 omsom anges

bestämmelserdessainnebördenbankstandard. Den närmareoch god av
däriochbestämmelsernatillförfattningskommentarenframgår av

allmänmotiveringen.tillhänvisningargjorda
tillståndlydelsenuvarande attparagrafensstycket iSista angersom

ytterligarenågonbehövsintedetgrundendenpåfår attinte vägras
utform-tillöverflödig med hänsynBestämmelsenslopats. ärbank har

övrigt.paragrafen iningen av

7§

filialinrättaFinansinspektionentillståndefterfårbankaktiebolagEtt av
planeradedenlämnasskalltillståndSådantEES.utanförlandi omett

påbedrivas ärsättkommakanfilialen ettattverksamheten i antas som
§§.med kap. 1-4förenligt 2

innehållaskalltillståndAnsökan om
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plan för den tilltänkta filialverksamheten, med uppgift fili-en om
alens organisation, och

uppgift i vilket land filialen skall inrättas filialensom samt om
adress och ansvariga ledning.

Denna paragraf den nuvarande bestämmelsen i kap.motsvarar l 6
Ändringen i första stycket sammanhänger med sundhetskravet slo-att

och prövningen i stället skall ske medatt utgångspunkt från vadpas
i kap.2 l-4 soliditet, riskhantering, genomlysbarhetsom anges om

och god bankstandard. Den innebörden dessanärmare bestämmelserav
framgår författningskommentaren till bestämmelserna och däriav
gjorda hänvisningar till allmänmotiveringen.

kap.2

1§

Bankrörelse skall bedrivas så bankens förmåga fullgöraatt sinaatt
förpliktelser inte äventyras.

Bestämmelsen behandlas utförligt iär allmänmotiveringensom ny
l 1.1.1. Bestämmelsen ställer krav på bankerna inte bedriva rörel-att

på for riskfyllt i förhållandesätt tillär buffertkapitalets storlek.sen som
Gör Finansinspektionen den bedömningen risknivån för hög iatt är
förhållande till buffertkapitalet kan inspektionen inskrida med de
formella sanktioner den finner lämpligt i det enskilda fallet. Fin-som
ansinspektionen kan bedömningen risknivän förgöra högatt är trots att
de formella kraven i övrigt t.ex. kapitaltäckningskraven, reglerna om

exponeringar eller för aktieinnehavstora gränserna uppfyllda.är

2§

En bank skall identifiera, och ha kontroll de riskermäta dessöver som
rörelse förknippad med.är

Bestämmelsen innebär kravär på bank skall ha tillett attsom ny en
rörelsen avpassade informations-, och kontrollsystem enligt vilkastyr-
det möjligt identifiera,är och ha kontrollatt mäta de riskeröver som
rörelsen förknippad med.är Bestämmelsen har karaktär rambe-av
stämmelse vilket innebär både skyldighet och möjlighet foren en en-
skilda banker utforma riskhanteringssystematt anpassade efterärsom
den enskilda rörelsens behov. Bestämmelsen kommenteras utförligt i
allmänmotiveringen 1 1.1.2.
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3§

bank-sådantoch påbedrivasBankrörelse skall organiseras sätt attett
överblickas.kanställningens

genomlysbarhet vilkets.k.ställer krav påparagrafDenna ärsom ny
bankensöverblickbara ochskalltillgångarbanksinnebär att varaen

säkerhet.någorlunda Kra-värdera medmöjligställningekonomiska att
måttstockabsolutefter någonintegenomlysbarhet kan mätasvet
organisa-det gälleri övrigt. Näromständigheterbankenspåberorutan

fak-densåväl den juridiskainnebär kravetrörelsentionen att somav
överblickasvårighet gårdetsådanskalltiska strukturen attatt utanvara

ägarförhållanden.ochansvars-
be-juridiski bankenförhållandenbarainteDet är person somsom

såväl inomtill andra,och kopplingaråtagandenbankensrörs ävenutan
friståendekoncernenden personer.somegna

ochallmänmotiveringen ll.l.l.9.5behandlas iBestämmelsen

4§

god bank-enlighet medbedrivas iskallBankrörelse i övrigtäven
standard

kravvissa allmännasiktei första handBestämmelsen är tarnysom
reglerasförhållandenekonomiskamedanbankrörelsestandarden på

ibestämmelserna 1-3 §§.inledandedegenom
avsnittallmänmotiveringensutförligt ibehandlasBestämmelsen

l 1.1.3.

5§

innefatta icke-omfattningbegränsadendaströrelsebanks iEn
finansiell verksam et.

inombedrivsverksamhetendastgällerBestämmelsen är somnysom
allmänmotive-utförligt ibehandlasjuridisk Denbanken person.som

avsnitt ll.2.3.ringens
icke-finansiell verk-ochfinansiellmellanskall drasVar gränsen

ochindustriell tillverkningi lagtexten. Attdefinieras intesamhet t.ex.
Likaså kre-klart.verksamheticke-finansielltransporttjänster är attär

finansiellslagfmansieringsverksamhetoch utgörditgivning annatav
får slutligen be-falli tveksammaskall drasverksamhet. Var gränsen

undan-regeln, nämligensyftet medfrånutgångspunktmed attdömas
överblicka. Somalltförblir svårrörelsebanksröja faran för attatt en
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i allmänmotiveringen kan det också bli aktuellt i vissa fallsägs vägaatt
soliditetsaspekter och hänsyn till riskkontroll.
Till ledning för tillämpningen rekvisitet begränsad omfattningav

ingen exakt Någon enstaka måttstock omsättning,gräns.anges som
balansomslutning eller liknande inte avgörande. stället skalll detär

samlad bedömning i varje enskilt fall. Som riktpunkt för be-göras en
dömningen skall tjäna den icke-finansiella verksamhetens möjlighet att
påverka rörelsen.

6§

bank får, med undantag innehav aktierEn och andelar, endastör av
inneha sadan egendom ehövs för bedriva tillåten verksamhet.attsom

Enligt kommitténs förslag blir det fritt för bank inneha egendomatten
behövs för den finansiella verksamheten eller för bedriva icke-attsom

finansiell verksamhet i begränsad omfattning. Från denna huvudregel
undantag för innehav aktier och andelar. Sjätte paragrafengörs av ger

uttryck för denna huvudregel. Motiven för regeln finns angivna i all-
mänmotiveringen 1 1.2.4.

7§

bank får ha kvalificerat innehavEn aktier eller andelar,inte ett av som
bankens ka italbas15 enskilt före-iänmotsvarar rocent ettmer av

vilket kre eller eller företaginte itinstitut mansie institutärtag, ett
verksamhet har direkt samban med bankverksamhet ellervars avser

knutna till bankverksamhet eller försäkringstjänster öretaett .banks sammanlagda kvalificeradeEn innehav ler ande-tierav ea
lar företag första stycket får till högstuppgå 60i i procentsom avses

bankens kapitalbas.av

Genom denna bestämmelse införlivas artikel i12 det andra banksam-
ordningsdirektivet i svensk Bestämmelsen behandlas utförligträtt. som
i allmänmotiveringen 11.2.5 innebär i korthet följande. banksEn
kvalificerade innehav aktier och andelar i enskilt företag begrän-ettav

till bankens kapitalbas. Bankens15 sammanlagda kvali-procentsas av
ficerade innehav får inte uppgå till 60 kapitalbasen.än procentmer av

innehav kvalificeratEtt det tio ellerär representerar procentom mer av
kapitalet eller eller möjliggör väsentligt inflytanderösterna ett över
ledningen företaget.av

gäller inte för innehav företagDessa i kreditinstitutgränser ärsom
eller finansiella institut eller företag verksamhet har direktvars sam-
band med bankverksamhet eller tjänster knutna till bankverk-avser
samhet eller försäkringsbolag.
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banksamordnings-första och andraenligtkreditinstitut förståsMed
från allmänhetenverksamhet består iföretagdirektiven taattett vars

medel och be-återbetalningspliktigaandrainsättningar eller attemot
banksamordnings-till förstaingressenräkning. Ikredit förvilja egen

omfattar företagdefinitionenförtydligasdirektivet tar emotatt som
insättningar eller iantingenallmänhetenfrånmedel annangenom

jämför-eller andraobligationerutgivningfortlöpandeform, såsom av
kredit-svenska banker,träffar alltsåDefinitionenvärdepapper.bara

ochmedelkundersvärdepappersbolaginarknadsföretag, emottarsom
marknadenallmännasig på denfinansierarhypoteksinstitut samtsom

kreditinstitut.förkriteriernauppfyllerutländska företag ettatt varasom
föreslagna kap. 4 §i den 1definierasfinansiellt institutBegreppet

kapital-1994:20046 lagentill kap. 1 §hänvisning 1 omgenom en
och värdepappers-för kreditinstitutexponeringarochtäckning stora

paragrafen.till denförfattningskommentarenbolag. Se senare
medsambandhar direktverksamhetföretagRekvisitet vars

bankverksamhet be-tillknutnatjänsterbankverksamhet eller avser
Även företagutländskaallmänmotiveringen 1 l .2.5.utförligt ihandlas

omfattas.

8§

medverkanvidtillfälligtbank innehar ieller andelarAktier som en
skallordranskyddandeledrekonstruktion eller ifinansiell ett avsom

aktierhellerinnehav. Intekvalificerat inneräknasinte ett av avsom
räknasskallvärdepappersrörelsebanksingårandelareller i ensom

kvalificerat.som

allmänmotiveringen; förstautförligt ibehandlasBestämmelsen men-
avsnitti 11.3.3.andraochavsnitt 113.2 meningeniingen

9§

belopphela det§överskrida de 7 angivnabank får i gränsernaEn om
täcksgränstalenöverskriderinnehavetkvalificeradevarmed det av

kapitalbasenmotsvarande delföravdragochkapitalbasbankens av
kapitaltäckningsgraden.vid beräkningsker av

beloppskall detöverskrids§båda de 7Om angivnai gränserna
beloppde tvådetkapitalbasbankens störstatäckas är var-avsomav

motsvarande delföravdragöverskridits ochmed respektive gräns av
kapitaltäckningsgraden.beräkningske vidkapitalbasen av

banksam-i andraartikel 12 8införlivasbestämmelsedennaGenom
dvs. 15angivnai §svensk De 7 gränserna,ordningsdirektivet i rätt.

innehaven,samladeför deoch 60innehavenstakaför procentprocent
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får enligt första stycket överskridas hela det belopp varmed detom
kvalificerade innehavet överskrider gränstalen täcks kapitalbasav egen
och avdrag för motsvarande del kapitalbasen sker vid beräkningav av
kapitaltäckningsgraden.

bådeOm de i angivna7 § överskrids skall enligtgränserna andra
stycket det belopp täckas kapitalbas det deär tvåstörstaav egen som av
belopp varmed respektive överskridits.gräns Bestämmelsen behandlas
utförligare i allmänmotiveringen 1 1.2.5. Där finns exempeläven ett

tillämpningenpå paragrafens sista mening.av

10§

Om bank har kvalificerat innehav aktier eller andelar fö-ett ien ettav
15 bankens kapitalbas,retag, än ellermotsvarar procentsom mer av

bankens företagetexponering 25gentemot är större än procent av
kapitalbasen, och företaget kreditinstitut eller finansielltär ett ett

ellerinstitut företag verksamhet har direkt samband medett vars
bankverksamhet eller knutna till bankverksamhettjänster ochavser

företaget ingår koncern banken,i skall bestämmelserna isamma som
denna lag och i lagen 1994:2004 kapitaltäckning och storaom
exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag banks rörelseom
och tillsyn bank gälla i tillämpliga delarävenöver för det företaget.om
Begränsningarna i fråga banks rörelse skall banken ochom avse

företaget gemensamt.
det finnsOm särskilda skäl, får regeringen eller, efter regeringens

bemyndigande, Finansinspektionen medge undantag från bestämmels-
i första stycket.erna

Paragrafen har funktion den nuvarande bestämmelsensamma som om
banksmitta i kap.l ll nämligen det inte skall möjligtatt attvara
kringgå bankrörelselagen organisera irörelsen olika bolag.attgenom
Bestämmelsen gäller endast för innehav i finansiella företag i enlighet
med den uppräkning i paragrafen. icke-finansiellaFör företaggörssom
behövs ingen bestämmelse eftersom där gäller absoluta förgränser
innehavens storlek. För bestämmelsen skall tillämpas fordras bådeatt

de angivna storleksgränserna överskrids ochatt det andra företagetatt
ingår i koncern banken.samma som

Banksmitta innebär bestämmelserna i bankrörelselagen ochatt
kapitaltäckningslagen banks rörelse och tillsyn bank gälleröverom om
i tillämpliga delar för företag står iäven sådant förhållande tillettsom

bank i första stycket. Begränsningar i fråga banksen som avses om en
rörelse skall banken och företaget Självfallet gällergemensamt.avse
bestämmelsen alla företag står i sådant förhållande till bankenettsom
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begräns-tillämpningbestämmelsensexempel ärEtt attsom avses.
bankenräknas föraktieinnehavexponeringar ochförningarna stora

smittade företagenoch de gemensamt.
allmänmotiveringen 1.9.utförligt i 1behandlasBestämmelserna

medgeFinansinspektionenförmöjlighetennuvarande attDen un-
ibehållits och förtsharförsta stycketbestämmelserna ifråndantag

stycke.paragrafens andra
hari kap. §femte stycket l 11upplysningsplikten inuvarandeDen

stycket.kap. andralagförslaget 4 §tillsynskapitlet 7tillflyttats

I1§

vederlatillstånd,Finansinspektionenskräverbanks förvärv etEn om
00kapitalbas ochbankens25 änän procentmotsvarar meravmer

miljoner kronor.
leder tillförvärvetkanbevil detskallTillstånd inteas attantasom

föreller andra attningar.överträdelse denna agav
skyndsamt.skall meddelasdennaärende enligtBeslut i paragra

transaktionerallabanks förvärvMedstycket. typerFörsta avavsesen
Även bytesaffärer in-motprestation.mätbarbetalarförvärvarendär en

bank-olika slag. Lånfordringaroch förvärvkluderas som ges avavav
bestämmelsen.omfattas inte aven

inte kanbeviljas detstycketenligt andraskall antas attTillstånd om
författningar.eller andralagöverträdelse dennatilllederförvärvet av

bankrörel-finns iförvärvetaktuelltdet blirRegler pröva motattsom
verksamhet,bankersreglerar bl.a.specielltandra lagarselagen, som

nämndastödutfärdade medförfattningarkapitaltäckningslagen,t.ex. av
Till-instruktioner.internabolagsordning ochbankensilagar samt

debedömninghand inrikatsi förstaståndsprövningen skall attaven
genomlysbarhetriskkontroll ochsoliditet,grundläggande kraven

avsnittallmänmotiveringenibehandlasBestämmelsenåsidosätts.inte
1.4.l

skynd-behandlastillståndsärenden skallstycket stadgastredjeI att
Ärenden det frågaoch karaktär ärden storlek ärsamt. omsomav

deangelägetdärförsökande.den Detvikt förregelmässigt är attstorav
efteroch,Finansinspektionenskyndsamhetbehandlas med största av

naturligtvis ocksåförvaltningsdomstolarna. Detöverklagande, ärav
utsträckningi önskadtillfälleberedssökandedenangeläget attatt

beslut fattas.innanansökankomplettera

§12

med stöd 1rörelse Sverigedriverbankföretag iutländsktEtt avsom
omfattasverksamhet härdrivafår endasteller kap. 6 §kap. § l l5 som
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bankföretagets verksamhetstillstånd i det land där företaget har sittav
säte.

utländsk bank har i princip bedrivaEn olikarätt att typersamma av
verksamhet i Sverige svenska banker. förutsättningEn för attsom

utnyttjasdenna frihet skall kunna fullt dock bankens verksam-ärut att
hetstillstånd i hemlandet medger det. syftar inteBestämmelsen till att
begränsa utländska bankers möjlighet verka i Sverige.att

framgår allmänmotiveringen avsnittSom kommit-11.12av anser
onödigt behålla verksamhetslistantén det i 2 kap. 2 § BRLär attatt

enbart för klargöra för banker från EES-länder bedrivarättenatt att att
rörelse i Sverige inte beskuren i förhållande till andra banksamord-är

Hänvisningenningsdirektivets bestämmelser. till skall därför2 § upp-
hävas.

13§

bank skall utfärda instruktioner den omfattning be-En interna i som
hövs rörelsen.för att styra

viktigt instrument för olika verksamheter i bankenEtt äratt styra
skriftliga instruktioner till medarbetarna olika nivåer. Huruvida det

erforderligt med instruktioner för viss verksamhet främstär avgörsen
med ledning de krav kommer till uttryck i verksam-l-4 §§. Enav som

till samladehets relativa vikt i förhållande den rörelsen betydelse.är av
potentiellt resultatpåverkande verksamhetomfattande ellerJu ärenmer

desto skäl finns det utfärda instruktioner för den. Instruktionerstörre att
kan utfärdas rörande kredithanteringen, riskhanteringen rörandet.ex.

klagomålshanteringeit och liknande.handel med värdepapper, Att
besluta lämpliga omfattningen och utformningenden påom

överlämnasinstruktionerna måste i hög grad till den enskilda banken.
Finansinspektionen kan ingripa med stöd denna bestämmelse för detav
fall erforderliga instruktioner.bank inte har Allmänmoti-veringenen
I 1.12.1.

15§

banks kredit ortfölj skall bankens totalaEn så risksammansatt attvara
förmåga fullgöraankens förpliktelser.inte sinaäventyrar att

Bestämmelsen behandlas utförligt i allmänmotiveringen l 1.5.2.
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16§

fattarorganiserad densåskallkreditbanks rövning attEn somvara
bedömabeslutsunderlag förtillräckligtitärende harbeslut kre atti ett

krediten.beviljamedrisken att
förunderlagetsådantpåskall dokumenterasKreditbeslut sätt attett

redovisas.tillkomstbeslutetsochbeslutet

innebärorganisationkreditprövningensstycket atti förstaKravet
kollektivtellerenskildkreditärendeibeslutfattarden ett personsom

medriskenför bedömabeslutsunderlagtillräckligtskall ha attorgan
finnsdetsin kravinnebär ikrediten. systembevilja Detta attturatt

föroch kompetensbeslutsnivåntillinformation ut-attfå framför att
lånesökanden kanrörandeInformationeninformationen.värdera om-

betalningsvilja, kopp-förmögenhetsställning,intjäningsförmåga,fatta
betyd-förhållandenoch liknandebankenilåntagaretill andralingen av

fat-bevilja krediten. Denmedriskenbedömningenvidelse att somav
liknande.ochriktlinjerinternakunskapockså haskallbesluttar om

allmänmotiveringen 1.5.3.lutförligt ibehandlasBestämmelsen
finnasdet skallinnebärdokumentationstycket påi andra attKravet
Doku-inhämtats.harinformationrörande denunderlagskriftligt som
kredit-följamöjligtdetsådantske ärskall attmentationen sätt att

Även skall dokumenteras.utvärderingengång.ärendets

17§

sådanavillkorandrapå änavtalafår inte tjänsterbankEn somom
villkorandra avtal på inte äreller ingåtillämnormaltbanken somar

förtill förmånmed ellerbetingaaffärsmässigt
styrelseledamot,

medföreningeller iställningledandedelegat i annanensamsom
kreditärenden,ankommandestyrelsenfår åavgöraanställd banken,inomställningledandeinnehar ensom

innehavmedandelsägare mot-elleraktie- än ettstaten somannan
kapitalet,helaminst procenttre avsvarar

femte stycket,i kap. 5 §3bankenisådan revisor avsessom
ellerunder 1-5tillsambomake eller som avsesperson

harunder l-6sådani vilken ettjuridisk avsessompersonperson
medlem.ellerdelägareegenskapiekonomiskt intresseväsentligt av

sådananställd harellerdelegatFinansinspektionen prövar om
stycket ochförsta 2iledande ställning avsessom

avtaldeuppgifterföraförteckniniskallrelseBankens st omen
företagellertill förmånmed ellerhar trafats sompersonersom

stycket.i förstaavses

detpåjävskrediter har ändrats sättetBestämmelsenstycket.Första om
ochjävskretsenimellankreditavtalavtalandra änävenatt personer

avtal kansådanaexempel påbestämmelsen. Somomfattasbanken av
egendom.elleraktierfastigheter,försäljningochköpnämnas annanav

SOU19 18-8265 1998:160
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För kunna bedöma jävspersonsatt prestation istår missför-om en
hållande till bankens fordras någon form måttstock stämmaattav av

När det gäller krediter, inlåning, betalningstjänstermot. och vissa andra
tjänster bank regelmässigt tillhandahåller kunder kan jämför-som en en
else med de villkor bankengöras vanligtvis tillämpar för dessasom
tjänster. lagtextenI uttrycks detta villkor vilka banken normaltsom
tillämpar. detOm finns inom banken generellt etablerad prisnivåen
med personalrabatter skall inom jävskretsen,även VD,t.ex.personer
kunna komma i åtnjutande dessa rabatter. förutsättningEn dockärav

det verkligen finns etablerad prisnivå inomatt banken. För andraen
avtal, köp och försäljning fastigheter,typer kan oftat.ex. jäm-av av en

förelse med marknadsvärdet Vid vissa avtal kangöras. det emellertid
svårt finna lämplig måttstock. sådanaI fall fåratt allmänvara en en

uppskattning de olika prestationernas värde Avgörandegöras. ärav om
transaktion kan betecknas affärsmässigt betingad. Allmän-en som

motiveringen finns i avsnitt l 1.5.4.
Fjärde stycket. Som konsekvens utvidningen paragrafensen av av

tillämpningsområde skall förteckningen innehålla de avtal harsom
träffats med eller till förmån för ijävskretsen.personer

kap.7

1§

Finansinspektionen har tillsyn bankerna och dessa skallöver vara
registrerade där.

I den gällande finnsl § dels regel bank står under till-attnu en om en
Finansinspektionen och skall registrerad där, dels bestäm-syn av vara

melser enskild banks upplysningsskyldighet i förhållande tillom en
inspektionen och inspektionens genomföra undersökningrätt attom
hos bank. Bestämmelserna upplysningsskyldigheten respektiveen om
undersökningsrätten har brutits från denna paragraf och flyttats tillut
den 4 Den kvarvarande regeln har endast överarbetats språkligt.nya

2§

Finansinspektionen har tillsyn banks rörelse drivs enligtöver att en
denna lag, andra författningar särskilt reglerar banker, bankenssom
stadgar och interna instru hartioner grund banklagstift-sin isom
ningen.
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huvuduppdragFinansinspektionensvariochBestämmelsen är angerny
avsnitttillhänvisasdäravinnebördendenAngåendebestår. närmare

l2.l.4.

§3

banksektorn.utvecklingsundförverkaskallFinansinspektionen aven

skallFinansinspektioneninnebärnuvarande 3 §i den attRegleringen
drivsbankverksamheten sättsuntettkravettillsynha attöver att

bl.a.tillsynhainspektionen över attdärvidåligger attefterlevs. Det
rimligaligger inomrisker gränser samtolikaforexponeringbankens

konsumentskyddsintresset.bevakaatt
i detillståndetsiktereglering,från dennaskillnad tarTill en-som

läsasbestämmelsenföreslagnaskall denbankerna,skilda en an-som
bank-helainomutvecklingenföljaFinansinspektionentillvisning att

avsnitt 12.5.iutvecklatsharhäravinnebördensektorn. Den närmare

4§

verk-upplysningar sindeektionenlämna Fskall inansinsbankEn om
inspek-omständigheterängandedärmedochsamhet somsamman

begär. itionen
lämnakoncernenföretag iskall övrigakoncernbankIngår i enen därmedochverksamhetupplysningar sindeFinansinspektionen om

förbehöver sininspektionenomständigheterandesammanhän somganken.tills övern inspek-bankhosundersökning närgenomförafårnspektionen en
nödvändigt.dettionen anser

Finans-bestämmelsermed röravsnittsärskiltingår iParagrafen somett
banker.enskilda Bestäm-avseendekontrollmöjligheterinspektionens

upplysningsskyldighetbanksenskildnuvarande l §imelserna enom
dennatillflyttatsharundersökningsrättFinansinspektionensrespektive

stycke.tredjeochparagrafs första
kap. §nuvarande 1 l1frånbrutitsstycket harandrai utRegleringen

iändringnågonskettharomformuleringvissstycket. Enfemte men
avsedd.intesak är

5§

Finansinspektionenbemyndigande,regeringenseftereller,Regerin en skallbankupplysningarvilkaföreskrifterdelafår som enomme
inspektionen.tilllämna

punkten.förstanuvarande §2frånskick flyttatsoförändratiharRegeln
enligt kom-nuvarande 2 §ioch 32punkternaövrigatvåDe anses
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mittén inte längre behövas med hänsyn till branschrekommendatio-att
i sådana frågor handhas Bankernas säkerhetskommitté inomner av ra-
för Bankföreningens arbete.men

6§

Finansinspektionen har förordna eller flera revisorer medrätt att atten
övriga revisorer delta i revisionen bank.av en

Inspektionen får helst återkalla revisorsförordnandenär ochettsom
revisor.utse en ny

Revisorn har till arvode för sitt arbete banken.rätt Arvodetsav
storlek bestäms inspektionen.av

Paragrafen nuvarande Finansinspektionens5 skyldighetmotsvarar
förordna eller flera revisorer med övriga revisorer delta i revi-att atten

sionen bank slopas och bestämmelse iförsta stycketersättsav en av en
i stället inspektionen förordna revisor. Inspektionenrätt attsom ger en

skall alltså kunna välja den skall förordna eller flera revisorom en som
skall ingå i revisorskollektivet hos viss bank. Ett sådant val skallen
träffas med hänsyn till syftet bakom de grundläggande rörelsereglerna i

kap.2 l-4 avsnittse l1.l.1.
detNär gäller revisorns arvode har ordet skäligt tagits bort itredje

stycket. Härmed inte någon ändring i sak. fårDet emellertidavses anses
självklarhet revisorns arvode skall skäligt.attsom en vara

7§

Finansinspektionen får sammankalla styrelsen i bank. Om styrelsenen
inte har sig efter begäran från ins ektionenrättat kalla tillatten om

får inspektionen utfärda så kallelse.stämma,extra en an
Företrädare för inspektionen får vid och vid så-närvara stämma ett

dant styrelsesammanträde, inspektionen har sammankallat, samtsom
delta i överläggningarna.

Paragrafen nuvarande 6 endaDen ändringmotsvarar görs är attsom
kravet i första stycket det skall nödvändigt för Finans-att attanses
inspektionen skall få sammankalla styrelsen i bank slopas. sådantEtten
krav fyller inte funktionnågon eftersom det inspektionen ocksåär som

kravet uppfyllt. får förutsättasDet denna möjlighetavgör är att ut-om
nyttjas med omdöme.

13§

Tillstånd skall till förvärv i 12 det kan antas attges som avses om
förvärvaren inte kommer motverka bankens rörelse drivs påatt att ett

förenligt med kap.2 §§ och förvärvaren1-4 isätt är även öv-som om
rigt lämplig väsentligt inflytande ledningenär utövaatt överett av en
bank. Tillstånd får inte förvärvaren i väsentlig mån har åsido-ges, om
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angeläg-ekonomiskai andranäringsverksamhet elleriskyldighetersatt
brottslighet.allvarligskyldig tillsiggjortenheter eller

ochbankenmellanförbindelsertillskulle ledaförvärvet näraOm
hindrarinteförbindelsemaendasttillståndskallnågon omgesannan,

banken.tillseffektiv avnen förvärvvilkentid inomvissföreskrivafårtionen ettFinansins ene
skall öras.genom

enligt dennaärendebeslut imeddelaskallFinansinspektionen ett
gjordes.tillståndansökanfrån detmånaderparagraf inom atttre om

stycket tilli förstaHänvisningennuvarande llParagrafen motsvarar
till rörelse-hänvisningochhar slopatssundhetsbegreppet ersatts av en

för den löp-inomägarprövningenföri kap. 1-4reglerna 2 att ramen
ställas iskallmed de kravharmonieraskalltillsynenande sam-som

och 2denna lag§till 9 kap. 3förslagetseauktorisationenmedband
alltsåFörvärvstillstånd skallmedlemsbanker.lagenkap. 2 § gesom

bankensmotverkainte kommerförvärvaren attkan attdet attantasom
nämnda reglerna. Denförenligt med dedrivsrörelse ärsättett som

Finansin-avsnitt 11.1.framgårreglerdessainnebördennärmare avav
skallförvärvstillstånd göraprövningenfår vidspektionen gesav om

bankentillsynvid sinslagöverväganden upp-av omsomsammaav
rörelsereglerna.aktuelladeifyller kraven

17§

andelaraktier ellerinnehavkvalificerat motver-hardenOm ett avsom
drivs pårörelsebankensmotverka ettkommakankar eller att attantas

beslutaFinansinspektionen§ fårkap.med 1-4förenligt 2ärsätt som , andelaraktier ellerflerföreträ äninte fårviddenne stämman somatt a
gäller,kvalificerat. Detsammainteinnehav är om enettmotsvarar som

i närings-ldigheterskåsidosattväsentlig mån hariinnehavaresådan
siggjortellerangelägenekonomiskaandraieller eterverksamhet

brottsliallvarligskyldig till
harandelaraktier ellerinnehavkvalificerathardenOm ett avsom fåri12till förvärvtillståndansökaunderlåtit ett avsesatt somom

företräda aktiernainte fårviddennebesluta stämmaninspektionen att
tillstånd.kravomfattasdel dedentillandelarna etteller av

kvalificeratinspektionen harbeslutmedstrid ettinågonOm ett av
aktiernaföreträdaintefår innehavarenandelar,elleraktierinnehav av be-strid medstår iinnehavetdeltill denvidandelarnaeller stämman

utet.s stycketi förstaföreläggafårFinansinspektionen ägare avsessomen
därefterinnehavetandelarnaelleraktiernadel attså storatt avyttra av

stycket fårtredjeelleri andrakvalificerat. Eninte ägareär avsessom
inneha-andelarnaelleraktiernadelså attföreläggas storatt avyttra av

beslut.inspektionensmedstridinte istårvet
enligt dennaföreläggandeförbud elleromfattasAktier para-avsom

visstillsamtyckedet fordras ägaremedräknasintegraf skall när enav
befog-ellerbli giltigtskallbeslutförbolagetiaktiernadel ettatt enav har för-förvaltaredock integällerDettaskall fåenhet utövas. om en

ordnats enligt 18
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Paragrafen nuvarande 14 Förutsättningarna imotsvarar första stycket
för Finansinspektionen skall få beslutaatt vid inteägareatt stämmanen
skall få företräda fler aktier eller andelar innehavän motsvarar ettsom

inte kvalificerat har ändrats.är Den bedömningsgrundensom ärnya
avsedd med vad enligtstämma överens gälleratt 13 § förut-som som
sättningar för få förvärvstillstånd så kvalitativaatt krav ställsatt samma
på i vilket sammanhangägare frågaoavsett dennesen som en om
lämplighet innehavare kvalificerat innehav blir aktuell seettsom av
hänvisningen i kommentaren till 13 §.

20§

Om bank driverinte rörelse enligt bankrörelselagen,sin andra för-en
fattnin särskilt reglerar banker, bankens stadgar eller internaar som
instru hartioner grund banklagstiftningensin skalli Finansin-som
spektionen ingripa utfärda föreläggande vidta åtgärdatt attgenom

tid, förbjudainom viss verkställighet beslut eller meddela anmärk-av
nzngOm. överträdelsen allvarlig skall Finansinspektionenär ingripa e-

återkalla bankens oktroj eller, det tillräckligt, medatt elaärnom om
Frågorvarning. återkallelse oktroj och meddelande varningom av av

Finansinspektionen. Arendenprövas principiell betydelseärav som av
eller särskild vikt dock Regeringensprövas regeringen. prövningav av
sker efter anmälan inspektionen.av

Om överträdelsen eller ursäktligrin eller bankenär vidtara om
rättelse får inspektionen erlåta ingripa.attun

Paragrafen ochär regleringen i nuvarandenärmastmotsvarar 15 §ny
och första16 § stycket innehållerDen katalog de sanktioneröveren

Finansinspektionen kan tillgripa generellt bank inte bedriversom om en
sin rörelse enligt de regler särskilt gäller för banker. Sanktionernasom
verkställighetsförbud, varning och återkallelse oktrojen emellertidärav
inte Regleringen de överträdelser räknas i nuvarandenya. av som upp
16 första§ stycket 1-4 och har8 brutits till två paragraferut separata
se nedan under och21 22 §§. De överträdelser räknas isom upp nu-
varande första16 § stycket 6 och 7 inte behöva regleras separatanses

behandlas hädanefter enligt de allmännautan bestämmelserna i 20
De bestämmelserna syftar till inspektionen frihetatt störrenya attge

välja sanktion i det enskilda fallet. linjeI härmed ligger slopandet av
regleringen i nuvarande 16 § andra stycket andra och tredje meningarna

vissa frågor i samband med bankens kapitalbas understiger vadattav
krävs enligt bankrörelselagen och banken har olämplig isom en person

sin ledning, vilka hädanefter överlämnas till inspektionens bedömning.
förstaAv stycket framgår Finansinspektionen till börja medatt att

kan ingripa utfärda föreläggande vidta åtgärd inom vissatt attgenom
tid. Inspektionen får här möjlighet inte endast, falletatt ären som nu
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föreläggarättelse kanbankenenligt förelägga även15 göra utanatt
nyhet igjort.inte tidigare Endennaombesörja någotbanken att som
till sittsanktionfår ytterligareinspektionenocksådetta stycke är att en

användas vidtänktSanktionenanmärkning.nämligenförfogande, är att
överträdelser.allvarligamindre

ienligt vadskall däremot,överträdelser sägsallvarligaVid som
tillräckligt,eller, detåterkallasoktrojbankens ärandra stycket, om

förslag ienligthar lydelsemeningarnaAndra-fjärdemeddelas.varning
förslagtredje stycketkap. 16 §propositioneni 71997/981186 seprop.

enligtstyckei dettabankrörelselagen. Det ärändring ilagtill nyaom
återkall-alternativ tillgenerelltblirvarningförslagkommitténs ettatt

särskilt regle-ochförsta stycket 3 4i §i de 21oktrojen,else utomav
tillalternativ åter-varning någotintenärvaranderade fallen. För utgör

sin rörelse,tid inlettinom vissintebankenoktrojenkallelse omav
enligtkrävsbeloppminstaunderstiger detkapitalbasbankens som
lagenenligtsina skyldigheterfullgjortintebankenbankrörelselagen,

uppfyller lagensinteledningbankensellerinsättningsgaranti omom
med andrajämfördaochstycket 7 8förstanuvarande 16 §krav se

paragraf.stycket samma
Finansinspek-innebärstycket ochi fjärdeBestämmelsen attär ny

ingripaunderlåta överträ-möjlighetlagregleradfår atttionen att omen
rättelse.vidtarbankenursäktlig ellerdelsen ringa ellerär om

bestämmelserna harberördadetillämpningenförRiktlinjer nuav
och 13.3.2.2.13.3.2.1avsnittenutvecklats i

21§

till-detoktro eller,banksåterkallaskall ärFinansinspektionen omen
ellerstyrelseankensingårnågon imeddelaräckligt, varning somom
kap.9de kravfyller idirektörverkställande intedessär som angesup

fjärde§lag, kap. 3denna 2fjärdeoch§ tred stycket 33 e styc etj fjärde stycket 3§kap. 2eller 21987:619sparbankslagenstycket
medlemsbanker.1995:1570cket laoch femte omens

allvarligt skallmindre Finansin-kravenåsiOm ärosättan et av
anmärkning.meddelaspektionen

förstanuvarande 16 §frånhar flyttatsstycketförstaBestämmelsen i
meddelamöjlighetfårFinansinspektionenNyheter attstycket är att

harbankenanmärkningstycket,andraenligtoch,varning enom
stycket andrafjärdei 16 §regleringenledningolämplig attsamt men-

inspektionenåterkallas baraoktrojenfårEnligt dennaslopats.ingen om
ingår i styrelsenaktuelladenanmärka påbeslutatförst attatt personen

dettaoch denneställföreträdareellerdirektörverkställande trotseller är
iförinspektionentid. Omefter viss ettatti styrelsen stannarsitter kvar

i regeldockbör dettavarninganmärkning ellermeddelavisst fall
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uppfattas uppmaning till banken den olämpligaatt ersättasom en
eller vidta någon åtgärd för ledningen skall uppfyllapersonen attannan

lagens krav. Inspektionen måste därefter bevaka ärendet och kontrol-
lera samtliga i ledningen uppfyller dessa krav.att

22§

F ektioneninansins skall återkalla banks oktrojbanlfen en om
inte har anmälts for registrering inom föreskriven tid eller

anmälan har avskrivits eller avslagits beslut har vunnitettgenom somlaga kraft,
banken inte inom frånår det oktroj beviljades har börjatett driva

bankrörelse,
banken har förklarat frånavstå oktrojen,si
banken4. har överlåtit lie sin rörelse, ellera
banken5. under sammanhängande tid månader inte driviten av sex

bankrörelse.
Ifall första stycket ochi 2 får5 ektionenins stället förisom avses
återkalla oktrojen, det tillräckligt, med elaatt är varning.om

Återkallelsegrunderna i första stycket har flyttats från nuvarande 16 §
första stycket l-4.

Enligt andra stycket har Finansinspektionen möjlighet detatt, ärom
tillräckligt, meddela varning alternativ till återkallelse ok-ettsom av
trojen dels banken inte inom från det oktroj beviljades har börjatettom
driva bankrörelse punkt 2, dels banken under sammanhäng-om en
ande tid månader inte drivit bankrörelse punkt 5. Såvittav sex avser
punkt 2 möjligheten meddelaär varning Varningatt avseddär attny.
meddelas det i enskilt fall framstår motiveratett bankenom attsom ge
ytterligare chans komma igång med rörelsen.att När det gälleren
punkterna 4 och har5 någon ändring inte skett i förhållande till
gällande rätt.

23§

Om oktrojen återkallas får den myndighet beslutat återkallelsesom ombestämma hur avvecklin rörelsen skall ske.en av
beslutEtt återka else får förenas med förbud fortsätta rörel-attom

sen.

Bestämmelsen har brutits från nuvarande 16 femte§ ochut sjätte
styckena. bådal styckena har ordet verksamheten med ordetersatts
rörelsen i överensstämmelse med kommitténs användning dessaav
begrepp. Bankrörelse kan omfatta flera skilda verksamheter bland
vilka de två i l kap. första3 § stycket nämnda konstituerar bankrörelse.
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25§

föreskri-upplysnygardetid lämnaunderlåter ibankEn att somsom kr.med 100 000förseningsavgipåföras§ skallstöd 5 tmedvits enav tillbestämmasfåreller avgiursäktlig rinunderlåtenheten tenAr a
till allerAvgiftenefterges.ellerbelopp staten.lägre

Finansinspektionen.fattasförseningsavgiftBeslut avom

skallFinansinspektionenförseniiigsavgift ärBestämmelserna nya.om
demedi tid kommerbank inte rapporterförseningsavgiftpåföra om en
Vilka dessaFinansinspektionen.tillinskyldigabankerna är att gesom
föreskrifterdeframgårinlämnadeskalldeoch närär avrapporter vara

bankrörelseförord-första stycketstöd 56 §medinspektionen avsom
meddela.bemyndigatsningen

försenadFinansinspektionen rapporte-avgöraöverlåts åt attDet om
maximalt beloppmedförseningsavgiftmedföraskallfallvisstring i ett

bestämmasavgiften börkaraktärsådanförseningen atteller är avom
för-längrekanAllmäntefterges.eller sägas attbelopplägretill enett

Ådag.någonmed endastförseningallvarligareregelsening i änär en
tillfällenupprepadevidförseningarmindrekanandra sidan varaäven

allvarligt.
visssigskulle rapportbank motsättafall attdetFör enatt geen

bankenföreläggamöjlighetinspektionenFinansinspektionen har atttill
fallupprepadeVidmedkomma§ rapporten.vite 31vid se avatt

meddelainspektionenrapportering kanförsenadellerunderlåten an-
varning.ellermärkning

26§

dri-utanför EES,landhemmahörande ibankföreta ettärOm ett som, förtillämpning§skalllandet 20ifilial här ägafranbankrörelsever
landet.härverksamheten i

varningmeddelandeochfiljaltillståndåterkallelseFrågor avavom betydelseprincipiellArenden ärFinansinspektionen.prövas avsomav prövningRegeringensregeringen.docksärskild vikteller prövas avav
inspektionen.anmälansker efter av

återkallasocksåskallfilialtillståndEtt om
hargarantiutländskomfattasfilialeninsättningar hos ensomenav-

enligt lagengällerdenöverstigerersättningsnivåhögsta somsom
ellerinsättningsgaranti,1995:1571 om

ellerinsättningar,slagfleraersättningen avavser-
lagen.i denvadandra insättaretill änbetalas angessom- be-följdgaranti tillomfattas ettfilialenhosinsättningarOm avav

tilltillståndochinsättningsgarantilagenstycketandraenligt 3 §slut om
får in-beslut,sådantmeddelatsskulle ha ettfilialetablering inte utan

lagenenligtskyldigheterfullgör sinaintebankföretagetspektionen, om medvidtabankföretaget rätteföreläggainsättningsgaranti, att seom bankföretagetåterkallas. Harskallialtillståndetförklaring att annarsi
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inte vidtagiträttelse inom år från föreläggandet, fårett tillståndet åter-
kallas. Vi sådan prövnin gäller andra stycket i tilläm liga delar.en

Om filialtillståndet återka las gäller 23 § tillämpliga elar.l
Inspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i det land där

bankföretaget har sitt åtgärdersäte har vidtagits med stödom som avdenna paragraf.

27§

Om bankföretag, hemmahörandeett är i land inomett EES,som annat
driver verksamhet här i landet från filial eller direkt tillhanda-genomhållande tjänster och därvid driverinte rörelsesin enligtav de be-
stämmelser får20 Finansinspektioneni förelägga bankfö-som avses

rättelse.retaået göraatt
bankföretaget inte föler förelä gandet, skall inspektionenm företagets un-derrätta behörig myndighet i emland.

Om rättelse ändå inte sker, får inspektionenförbjuda bankföretaget
åtagandenöra häratt i landet. förbud meddelas skallnya nnan m-tionen underrätta behörig myndighet i bankföretagets hemland.spe l

brådskande fall får inspektionen meddela förbud före åendeutan un-derrättelse till hemlandsmyndigheten. Denna skall då såerrättasundet kan ske.snart

Ändringarna i 26 och 27 första styckena införs följd desom en av
ändrade ingripandereglema det gällernär svenska banker.

29§

Om någon driver bankrörelse berättigad tillutan det,att skall Fi-vara
nâmsinspektionenförelägga denne fortsättningsvis bedrivainteatt rör-
e sen.

Ar det osäkert rörelsen bankrörelse, får inspektionenutgör före-om
lägga den driver rörelsen lämna de upplysningaratt rörelsensom ombehövs för bedöma så fallet.att ärsom om

frågal utländska företag får föreläggande enligtett dennaom para-
grafriktas såväl företaget denmot här i landet verksam förärsom som

räkning.oretagets

Förutom språklig ändring i förstarent stycket har ordet verksam-en
heten genomgående i paragrafen med ordet rörelsen iersatts över-
ensstämmelse med kommitténs användning dessa begrepp.av

9 kap.

§3

Ansökan oktroj och stadfästelse bolagsordninom prövasav av,Finansinspektionen. Arenden principiellär bety else ellersom av avsärskild vikt dockprövas regeringen.av
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bolagsordningstadfästelseansökanbehandlingenVid avomenav
lag, aktiebo-dennamedbolagsordningen överenstämmerrövas att
och i vilkenförfattningarandraoch1975:1385 samtagslagen om

omfatt-tillmed hänsynbehövsbestämmelsersärskildautsträckning
verksamhet.bolagetsnin och arten aven

bolagsordningstadfästelseansökanbehandlingenid avomenav
lag, aktiebo-med dennabolagsordningen överenstämmerrövas att
och i vilkenförfattningaroch andra1975:1385 samtagslagen om

omfatt-tillmed hänsynbehövsbestämmelsersärskildautsträckning
verksamhet.bolanin och etsarten aven

bevillrias,okrojstadfästas ochskalolagsordningen om
påkomma rivasrörelsen kan sättplanerade att ettden antas som

§§,kap.med 1-4förenli 2är tkan innehav ikvalificerathakommerdendet att ettattantas som
drivs pårörelsebolagetsmotverka sättkommer ettbolaget inte attatt

lämpligövrigti§ och är att ut-med ka 1-4förenligt 2 ävenärsom . bank, ochedningeninflytanväsentligt överöva ett av ene
verkställandeellerstyrelsebolagetsingåiden varaavsessom erfarenhetochinsikttillräckligföreträdare harstäldennesellerdirektör

förlämpligi övrigtochbank ärledningeni ävendeltaför enatt av en
uppgift.sådan

detinte beviljas,oktroochstadfästasfår inteBolagsordningen om
sina skyl-åsidosattutsträckningväsentliginågonkan att arantas som

angelägenheterekonomiskaandraeller inäringsverksamhetheter idi
kvalifi-habrottslighet kommerallvarligskyldig till ettattgjort siger

banken.innehav icerat
fårmed någonförbindelserhakommerbolaget näraOm att annan,

förbindel-beviljas endastoktrojochstadfästasbolagsordningen om
banken.tillsyneffektivhindrarinte avenserna Därvidstadfästas.ändringenalländrasbolagsordningen ävenOm s

tillämpliga delar.istyckenaförsta-tredjegäller

verksam-utvecklingsundochbankverksamhetsundBegreppen av
tillhänvisning 2och ochstycket 21 ersättsi förstaheten slopas av en

riskhantering,soliditet,pågrundläggande kravendedvs.§§,kap. 1-4
§till kap. 137kommentarenbankstandard segodochgenomlysbarhet

ändring.dennainnebördenangående av
oktrojlydelsenuvarandeparagrafens attstycket iSista angersom

ytterligarenågonbehövsdet integrundenpå denfår attinte vägras
till utform-överflödig med hänsynBestämmelsen ärhar slopats.bank

övrigt.paragrafen iningen av

ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande- m.m.

Punkten 1

Efterjanuari 1999.itill regeringenöverlämnasbetänkandeKommitténs
påbörjas ilagrådsremisspåarbetetremissbehandling kansedvanlig en

räknaemellertid intehösten 1999. Det attunder ärregeringskansliet
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med riksdagen fattar beslut i ärendet förränatt under hösten år 2000.
lkraftträdandetidpunkten har därför till den januari1 2001.satts

Punkten 3

Kommittén föreslår bank får bedriva icke-finansiell verksamhetatt ien
begränsad omfattning och bank skall få inneha den egendomatt en som
krävs för bedriva tillåten rörelse. blir tillåtetDet föratt banker att
inneha de tillgångar behövs för den finansiella respektive tillåtnasom
icke-finansiella verksamheten.

För det fall bank innehar egendom före lagens ikraftträd-att en som
ande förvärvats under sådana förhållanden i den äldre 2 kap.som avses

för8 § skydda fordran och denna egendom inte skulle tillåtenatt vara
för banken inneha enligt de reglerna i 2 kap. 6 § bör avyttringenatt nya

sådan egendom ske i enlighet med de äldre bestämmelserna.av

Punkten 4

förutvarandeDen regleringen jävskrediter i 2 kap. § omfattade17av
endast krediter och del liknande transaktioner. Kommittén föreslåren

jävskreditbestämmelsen skall utsträckas till andraatt avtal kre-även än
ditavtal mellan i jävskretsen och banken. Sådana andra avtalpersoner

ingåtts före lagens ikraftträdande bör inte falla under densom nya
regleringen.

Punkten 5

Kommittén föreslår ändringar bedömningsgrunderna för den pröv-av
ning tillstånd skall meddelas till förvärv aktier eller ande-ettav om av
lar medför förvärvarens sammanlagda innehav kvalifi-att utgör ettsom

innehav eller till förvärv innebär kvalificerat inne-cerat ett att ettsom
ökashav så det uppgår till eller överstiger viss En ansökanatt gräns.
förvärvstillstånd kommit före ikraftträdandet bör därför be-om som

dömas enligt äldre bestämmelser.

Punkten 6

kommittén föreslagnaDe ändringarna det gäller Finansinspek-närav
tionens möjligheter ingripa bank inte bedriver sin rörelseatt om en en-
ligt de regler särskilt gäller för banker innebär Finansinspektio-attsom

får fler sanktioner till sitt förfogande och frihet i detstörre attnen en
enskilda fallet såväl sanktion skall tillgripasavgöra vilkennär en som

Överträdelsersanktion i sådana fall bör bli aktuell. ägtsom som rum
före ikraftträdandet bör därför i regel bedömas enligt äldre bestämmel-
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stödmedbankerutländskaingripandengäller mot avävenDettaser.
§§.och 2726deibestämmelserna nya

Punkten 7

ändrasoktrojprövningenvidbedömningsgrundernatillhänsynMed att
oktrojansökningardeböroch 2stycket 1tredje som3 §i kap. om9

bedömasikraftträdandetföreFinansinspektionentillkommit en-har
för delsgällabördessförinnan. Detsammagälldereglerdeligt som

filial iinrättatillstånd ettansökt attbankaktiebolagsvenskt omsom
i landhemmahörandebankföretag ettutländsktdelsEES,utanförland
filial härfrånbankrörelsedrivatillståndansökt attEESutanför omsom

den 1ändrade idelvishärförvillkoren är nyaeftersomlandet äveni
första§kap. 5den loch imeningenförstastycketförsta§kap. 7 nya

stycket

Punkten 8

ikraftträd-vidgälleroktrojerdeutgångspunkt är attKommitténs som
gälla.fortsättaskallandet att

enligtbankrörelsedriverikraftträdandevid lagensbankDen som
fortsättakan§kap. 3i ldefinitionenföreslagnakommitténden av

falldetrörelsereglerna. För attmed deenlighetdå idriften, nyamen
kap.2medförenligt t.ex.på ärdrivs sättrörelse inte ettbankens som

överträd-bestämmelseräldreenligtbedömasregelidetta omskall4
be-deenligtfalloch iikraftträdandet annatföre nyaelsen ägt rum

6.punktentillkommentarensestämmelserna
bankrörelse så-driverikraftträdande intevid lagensbankDen som

meddäremotriskerarreglerna attenligt dedefinierasdennadan nya
fåstycketandraochstycket 5första22 §kap.7stöd den nyaav

underfortgårdettavarningmeddeladbliåterkallad eller enoktrojen om
sakgällerGivetvismånader.tid omsammanhängande sammasexav

defi-denenligtbankrörelsedriverinteikraftträdandet nyaefterbanken
nitionen.

sådanadriverdäremotikraftträdandelagensvidbankDen som
habankrörelse utan attkommer utgörahädanefter attverksamheter som

kap.den 7iregleringendrabbasriskerartill detta nyatillstånd att av
oktroj.ansökaunderlåterbankenfall attdetför om29 § att

finns§kap. 3förslagets lBRL§kap. 2nuvarande ltillanslutningl
lagensvidföretagövergångsbestämmelse ettsäger att somsomen

tillståndfordradeinteinlåningsverksamhetbedriverikraftträdande som
Över-tid.visslängstverksamhetenmedfortsättafårlagäldreenligt
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gångsbestämmelsen har förlängts till den 31 december 1999 lag
1997:1048.

Enligt kommittens förslag kommer sådan inlåningsverksamhet som
omfattas den nuvarande övergångsbestämmelsen fordraav oktrojatt
endast den bedrivs i kombination med betalningsförmedlingom i s.k.
generella betalsystem. Något behov förlänga denatt nuvarandeav
övergångsbestämmelsens giltighetstid efter det kommitténs förslagatt
till lag ändring i bankrörelselagen har i kraft tordeträtt därmedom inte
finnas.
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i lagenändringtill lagFörslaget19.2 om
finansieringsverksamhet1992:1610 om

till lagenföreslås bytafinansieringsverksamhet omnamnLagen om
finansi-ochfinansieringsrörelsemellanSkillnadenfinansieringsrörelse.

fleraPåtill kap. 11i kommentarenbehandlaseringsverksamhet
finansi-lagdennalydelsennuvarandedenianvändsställen av

fin-bordeterminologiförslagetsmeddeteringsverksamhet varanär
förekommerfinansieringsverksamhetOrdetansieringsrörelse.

där bytas motbör utoch ävenlagarandranågraidessutom
följande.i detintebehandlasändringarfinansieringsrörelse Dessa

kap.1

1§

ingårvilkenrörelse ilagdennajinansieringsrörelse iMed avses lämnaallmänhetentilländamåltillharnäringsverksamhet attsom förvärvajfznansieringssyfteellerkredit iförgarantiställaellerkredit
nyttjande.tillegendomlösupplåtaellerfordringar

ibestämmelsen 1nuvarandedenDenparagraf ersätterärDenna ny.
allmän-utförligt ibehandlasBestämmelsenstycketförsta§kap. l
mellanskillnadenintroducerasparagrafenGenom7.5.1.motiveringen

aktivitetertotalaföretagsRörelse me-verksamhet. ettochrörelse avser
exempelrörelsen. Somdelavgränsadvissverksamhetdan avavser en

kre-iingåkanverksamheter ettdeleasing ärkan somatt avenanges
irörelseförståsfinansieringsrörelseMedrörelse.ditmarknadsföretags

förmedlanäringsverksamhet. Attdefinieradparagrafeniingårvilken
finansieringsverksamhet.definitionenilängreintekredit ingår av

2§

2§i3-5 samtundantagmed defår,Finansieringsrörelse angessom
tionen.Finansinspetillståndefterendastdrivasoch §§,1413 avkap.

föreningarekonomiskaochaktiebolagsvenskatillkanTillstånd ges
kreditinstitut.utländskatillsamt ällerSverigeifilialverksamhetkreditinstitutsutländska genomFör

övrigtiochdelartillämpligailag ageni dennabestämmelserna
filialerutländska1992:160 m.m.om

paragrafer.andratillhänvisningenendastparagraf ändrasdennaI
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§3

Tillstånd driva finansierin srörelse behövsatt förinte statli ellerförsäkrings/åretag,kommunal myndighet. Inte hel svenska banker,er
värdepappersbolag, Svenska skep shypotekskassan eller pantbanker
behöver tillstånd enligt denna la bedriva finansieringsrärelse,ör att i
den mån det tillåtet enligtär för dem tillämpliga särskilda lag-en
stiftningen.

Paragrafen kap.1 3ersätter § 6 och Statliga och kommunala myn-
digheter bör för tydlighetens skull undantas uttryckligen från lagens
tillämpningsområde för slippa situationatt där detta beroendeären av

tolkning huruvida de bedriver näringsverksamhet elleren inte.av Före-
redan, enligt lagstiftning,tag har tillstånd bedrivasom verk-annan att

samhet i och for sig faller under det i denna lag tillståndspliktigasom
området bör inte behöva söka tillstånd enligt dennaäven lag. Självfallet
innebär undantagen från tillståndsplikt berördaäven myndigheteratt
eller företag inte behöver följa bestämmelserna i denna lag. Undantaget
från tillståndsplikt gäller endast i den utsträckning verksamheten ärsom
tillåten enligt den särskilda lagstiftning reglerar företaget i fråga.som
Allmänmotiveringen 1.5.3.4

4§

Tillstånd krävs för finansieringinte formi anstånd med betalningav avköpeskilling eller finansiering sambandi med avsättning nå ledi ot avframställs eller säljs företa ellervaror som i andett medav samtjänster säljs företa Detsamma gälet.som företagav ett annater omstår för finansierin och företa ingår koncernetta i elleren isamma
medöretag onomisknära gemenskapsamma grupp detav ie somförsta meningen nämnda företaget..

Denna paragraf Denär delvis deersätter nuvarande undantagsbe-ny.
stämmelserna i kap.1 3 § första stycket 2 och Bestämmelsen be-
handlas utförligt i allmänmotiveringen 7.5 .3.1.

5§

Tillstånd krävs för finansierininte srörelse tillgångarna hänförliom atill finansierin fastställdigt balansräkning fören
räkens apsåret år tillsenaste mindre 250 miljoner kronor.änuppheTlerTillstånd krävs inte finansieringsrörelse drivssom avföretag skulder till allmän inte tillvars eten 250 miljo-änu5954:2004p ar merkronor vad enligtutöver la kapitaltäck-ner som en omochnin förexponeringar krestora itinstitut och värdepappersbolagdefignieraskapitalbas.som

Första och andra styckena tillämpligainteär det rörelseni in-omgår mottagande återbetalningspliktiga mede från allmänheten.av
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undantagsbe-dennatillmotsvarighetNågonparagraf ärDenna ny.
behandlasBestämmelsenlagstiftning.nuvarandeiintefinnsstämmelse

och 3.7.5.3.2allmänmotiveringeniutförligt
kreditins-regleringpåkravEG-rättensföranledsstycket avSista av

verksamhetföretagkreditinstitutdefinieras varsEG-rättentitut. I som
återbetal-andraellerinsättningarallmänheten emotfråni tabestår att

Rekvisiteträkning.förkreditbeviljaochmedel att egenbara
ochtill EG-rättenanslutamedel attåterbetalningspliktiga är avsett
be-Allmänhetsbegreppetavsedd.intetolkningannorlunda ärnågon

7.5.4.avsnittallmänmotiveringensihandlas

6§

vidskallföretag,fleraellertvåmellansambandfinnsdet näraOm ett
beaktas.ställningsamlade§ företaoch 51tillämpning fåreliensav kon-ingår iöretagenskalsamband enNära omgaanses sådandylikt,ellerhar, avta sam-eljest äganeller e,genomcern eller fleraellerförutvecklingen ettekonomiska ägarendenhörighet att

fleraellerutveck iingenberoende ettväsentligen avföretagen är avav
företagen.andrade

allmänmotiveringensibehandlasParagrafenparagraf av-ärDenna ny.
snitt 7.5.5.

7§

meddennal avses svenskelleraktiebolagsvensktitmarknadsföretag: enettkre
drivalagenligt dennatillstånd attfåttekonomis arsomoremng

finansieringsrörelse,
aktiebo-kreditmarknadsföretag ärkreditmarknadsbolag: somett

l ag, eko-kreditmarknadsföretag ärkreditmarknadstörening: somett
nomis orenmg företag,ägande iindirekteller ettdirektinnehav: ettkvalificerat ellerkapitaletellertio procent avavinne resenterar meravet reom led-inflytandeväsentligt övermöjliggör ettlersamtliga röster annarse

företaget,ningen av förvaltning;självständig ettmedavdelningskontor omzlial: ett skall§§,12-14kaenligt 2Sverigeietablerarutlän öretagts . inrättas,riftställenflerafilial, ävenetableringen omen aensomanses allmän-fråningårverksamhet attiinstitutkreditinstitut: ett vars
räkning,förkrediterbeviljaochmedelheten lana att egen

6 lagenkap. 11iföretagfinansiellt institut: ett avsessom
kredit-exponeringar örochkapztaltäckning stora1994:2003 om

persbolag,värdepaochinstitut
samarbetsområdet.ekonomiskaEuropeisEES: a haskall näraföretagochEttTZr-editmarknadsföretag annatett anses

förbindelser, om
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det företaget direkt eller indirekt dotterföretagena 20ägergenom
eller kapitalet eller disponerarprocent 20över ellermer av procent mersamtliga i det andra företaget,rösterav

det företaget direkt eller indirekt moderföretagutgör till detena

andraeller det finns likartad förbindelse mellan företagen,en annan
e er

båda företagen dotterföretag tillär eller har likartad förbin-endelse med eller juridiska eller står i motsvarandeen samma ettperson
förhållande till och fysiskaen samma person.

Nära förbindelser föreligger mellan fysiskäven och etten personkreditmarknadsföretag, den fysiskaom ersonen
äger 20 kapitaän eller disponerarprocent etmer överav änmer20 samtliga i kreditmarknadsforetaget,rocent röster ellerav
på har sådant inflytandesättannat kreditmarknadsföretaöver et

ställningatt den moderföretagmotsvarar har iersonens ett ör-som
hål ande till dotterföreta eller det finnsett likartad förbin-en annan
delse mellan honom och kre itmarknadsföretaget.

förstaI stycket 1 ändras finansieringsverksamhet till finansieringsrör-
else i enlighet med vad i kommentaren till kap.lsagts 1 Förstasom
stycket 7 nuvarande Definitionenmotsvarar finansiellt institutav
sker hänvisning till lagen 1994:2004 kapitaltäckninggenom en om
och exponeringar. Förändringenstora föranleds det nödvändigtatt ärav

någonstans i den svenska lagstiftningenatt ha bestämmelseen som
definierar finansiellt institut med anknytningett till verksamhetslistan i
andra banksamordningsdirektivet. Kommittén har funnit det ända-mest
målsenligt den fullständiga definitionenatt ta i kapitaltäckningslagen
och i andra lagar hänvisa dit.att

kap.2

1§

Tillstånd driva ñnansieringsrörelse föratt svenskt aktiebolag ellerett
svensk ekonomisk förening får meddelas endasten ombolagsordningen eller stadgarna inte strider denna lag ellermot

någon författning,annan
2. den planerade rörelsen kan komma drivas påantas att sättett somförenli tmed kap.3är 1-3 §§,kandet de kommerantas att kvalificerat innehavägaatt iettsom

företaget inte kommer motverka bolagets rörelseatt drivs påatt sättett
förenligt med kap.3 §§är 1-3 i övrigtäven lämpligasom ärsamt att

väsentligt inflytandeutöva ledningenett över kreditmar nadsfö-ettav
reta , de ingå i företagets styrelse och verkställande di-som avses vara
rektör eller dennes ställföreträdare har de insikter och den erfarenhet

måste krävas den deltar i ledningen kreditmarknads-som ettav som av
företagoch i övrigt lämpliga föräven sådan uppgift, ochen

uppfylleröretaget de villkor i övrigt i denna lag.som anges
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detbeviljas,intefårñnansieringsrörelsebedriva omTillstånd att
skyldighetersinaåsidosattharmånväsentliinågonkan attantas som gjortellerangelägenheteronomiskaandraiellernäringsverksamheti e

kvalificeratkommerbrottslighet ettattallvarlig inne-tillsk digsig a
havi öretaget.

fårmed någonförbindelserha nära annan,kommerföretaget attOm
effektivhindrarinteförbindelsernaendastmeddelas entillstånd om

kreditmarknadsföretaget.tillsyn av

finansieringsrörelsetillfinansieringsverksamhetändrasstycketförstaI
till kap. 11i kommentarenvadmed sagtsenligheti som

påställs kravoch 3 attstycket 2förstalydelsennuvarandedenI av
sundpåkravenuppfyllakommakan attrörelsen enplanerade antasden

kvali-hakommerdepå attkrav2 attpunktenverksamhet samt som
motverkakommerintekreditmarknadsföretag attiinnehavficerade ett
övrigtioch äri företaget ävenverksamhetenutvecklingsund aven

kre-ledningeninflytande ettväsentligt över avlämpliga utöva ettatt
respek-verksamhetsundpå3 Kravenpunktenditmarknadsföretag

ibestämmelsernatillhänvisningmedutveckling ersättssundtive en
Vadgenomlysbarhet.ochriskhanteringsoliditet,1-3kap.3 om

tillförfattningskommentarenibehandlasinnebärbestämmelserdessa
och 14.3.14.2allmänmotiveringeniparagraferdessa samt

intefyllerdäriBestämmelsenslopats.harparagrafenistycketSista
vidingår momentintebehovsprövning etteftersomfunktion somnågon

BRL.§kap. 3till 9författningskommentarenjfrtillståndsprövningen

4§

bun-hapåbörjasverksamheten ettskallkreditmarknadsföretag närEtt
enligt §1tillståndbeslutförtidpunktenvidkapital omdet eget som och 5§ 3kap. 4I 5miljoner agenfemminst euro.motsvarar värdepappersbolagochkreditinstitutiårsredovisning1995:1559 om kapital.bundetvad egetutgörbestämmelser somominns ifullgörasalltidskallsföreningkreditmarknaiInsatserna en

pengar.

såföretag äreftersomupphävtsstycketandra somparagraf hardennaI
till-blirinteundantagslösttillämpligt nästanstycketandra ärsmå att

företagUndantaget utgörsförslag.kommitténsenligt avståndspliktiga
anledningintefinns attDetallmänheten.frånsigfinansierarsom

företag.för dessakapitalbundetpåkrav egetlägremedge

7§

ledamöter.minstmedstyrelseskall ha trekreditmarknadsföretagEtt en
direktör.verkställandehaskallFöretaget en ihuvudkontorfinnasskall ettkreditmarknadsföretagvarjeFör

Sverige.
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Denna bestämmelse finns Ändringeni nuvarande 2 kap. 5 i första
stycket i denna paragraf innebär det obligatoriskaatt antalet ledamöter i
styrelsen minskas från fem till ledamöter; detsammatre föreslåssom
gälla för bankaktiebolag, 1997/98: 166 109.se prop. s

12§

Tillstånd för utländskt kreditinstitutett driva finansieringsrörelseatt
från filial här i landet får meddelas endast om

institutet i det land där det har sitt hemlandetsäte driver finans-
ieringsrörelse och där står under tillsyn behörig myndighet,av

2. rörelsen här i landet kan komma drivasantas påatt sättett ärsomförenligt med 3 kap. 1-3 §§, och
insättningar hos filialen omfattas garantin enligt lagenav1995315 71 insättningsgaranti eller utländskom garantiav en somomfattar insättningar § lagen2i insättningsgarantiochsom anges omhar högsta ersättningsniva inte understi been ettsom motsvar-er oppande 20 000 detinnan förekommandei fa l har avdraggjorts föreuro

självrisk med högst 10 enskilden insättaresprocent garanteradeav en
insättning.

Denna paragraf den nuvarande bestämmelsenmotsvarar i 2 kap. 8
Ändringen i första stycket 2 sammanhänger med sundhetskravetatt
slopas och prövningen i stället skallatt ske med utgångspunkt från kra-

ställs i 3 kap. 1-3 på soliditet, riskhanteringven som och genomlys-
barhet. Jfr kommentaren till kap.2 1 § och där gjorda hänvis-ovan
ningar till allmänmotiveringen.

Regleringen i tredje punkten identisk medär vad gäller i dagsom
gäller beträffande utländska bankföretags filialetablering se kap.1nya
5 § BRL. Bestämmelsen införs följd kreditmaknadsfö-attsom en av

enligt kommitténs förslagretag kommer få garanteradeatt in-ta emot
sättningar. Som medlem i EU Sverige skyldigtär följa bestämmel-att

i det s.k. insättningsgarantidirektivet. Enligt direktivetserna får garanti-
inte användas konkurrensmedel.system För EES-ländernas delsom

förutsätts det den inhemska lagstiftningenatt innehåller bestämmelser
medför filialer här i landet inteatt omfattassom av mer gynnsamma

garantiregler de svenska.än I likhet med vad redan i dag gäller försom
filialer till bankföretag från land utanför EESett se 26 § tredje och
fjärde stycket kommitténs förslag till lag ändring i bankrörelsela-om
gen bör begränsningar gäller for garantisystem inomsamma EESsom
tillämpas för garantisystem i tredje land det gällernär erbjudaatt en
garanti för insatta medel, kreditinstitut frånett sådant land driverettom
verksamhet här i landet filial. Jfr författningskommentaren tillgenom

kap.5 28 § förslaget till lag ändring i lagen finansierings-nya om om
verksamhet.
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fyllerdäriBestämmelsenupphävts.harparagrafenistycketSista
ingårintebehovsprövningen etteftersomfunktion mo-somnågoninte

författningskom-Jfrfilialetablering.tillståndsprövningenvid avment
BRL.3 §till kap.9mentaren

15§

Finansinspektio-tillståndefterendastfårkreditmarknadsföretag avEtt
plane-denskall lämnastillståndSådantutlandet.filial i ominrättanen pådrivas sättkomma ettkanflialen attverksamheten somi antasrade

1-3med kap.3ärförenligt
innehållaltillstand skaAnsökan om fili-uppgiftmedfilialverksamheten,tilltänktafor den omplanen

ochorganisation,alens
filialensinrättasskallfilialen samtlandvilketiuppgift omom

ledning.ansvarigaochadress

i kap. 112bestämmelsennuvarandedenparagraf motsvararDenna
slo-sundhetskravetmedsammanhängerÄndringen attstycketförstai

kravenfrånutgångspunktmedskeskallställetiprövningenoch attpas
genomlysbar-ochriskhanteringsoliditet,på1-3kap.iställs 3som
hänvisningargjordadäroch§kap. ltill 2Jfr kommentarenhet. ovan

allmänmotiveringen.till

kap.3

1§

ochinriktningrörelsensskallkreditmarknadsföretagEtt avpassa
kapitalstyrka.till företagetsomfattning

uttryckligtställsdetinnebär ettBestämmelsen att so-Paragrafen är ny.
långt-likainte ärKravet,kreditmarknadsföretag.liditetskrav som

ilagförslget 2jfrbankerställssoliditetskravdetgående somsom
14.2.allmänmotiveringenibehandlasBRL§kap. l

börgenomlysbarhetochriskhanteringsoliditet, sompåkravDe
utformningändamålsenligfårkreditmarknadsforetagpåställas meren

bestämmelsernabehandladenedandeparagraf och omdennagenom
sundhets-upphävdadengenomlysbarhet änochriskhantering genom

avsnitt 14.4.allmänmotiveringensbehandlas iSundhetsregelnregeln.
rörelsenirisknivån ärbedömningenden attFinansinspektionenGör

inspektionenså kanstorlekbuffertkapitaletstillförhållandeiför hög
fallet.enskildai detlämpligtfinnerdensanktionermed deinskrida som

formelladekanhög attför göras trotsrisknivån ärBedömningen att
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kraven i övrigt t.ex. kapitaltäckningskraven, reglerna storaom expone-
ringar eller för aktieinnehavgränserna uppfylls.

2§

kreditmarknadsföretagEtt skall identifiera, och ha kontrollmäta över
de risker dess rörelse förknippad med.ärsom

Paragrafen innebär kravär på kreditmarknadsföretagettsom attny
banker, skallsätt ha till rörelsen avpassade informations-,samma som

och kontrollsystemstyr- enligt vilka det möjligt identifiera,är att mäta
och ha kontroll de riskeröver rörelsen förknippadär med. Be-som
stämmelsen har karaktär rambestämmelse vilket innebär bådeav en
skyldighet och möjlighet för enskilda kreditmarknadsföretagen att ut-
forma riskhanteringssystem anpassade efterär den enskilda rörel-som

behov.sens
För utförligare beskrivning bestämmelsen hänvisas tillen all-av

mänmotiveringen l4.3. Jfr motivenäven till motsvarande bestäm-
melse på bankområdet 9.4.2 och 11.1.2.

3§

Ett kreditmarknadsföretags rörelse skall bedrivas och organiseras på
sådant företagets ställningsätt kanett äverblickas.att

Denna paragraf ställer kravär på s.k. genomlysbarhet vilketsom ny
innebär kreditmarknadsföretagsatt tillgångarett skall Överblick-vara
bara och företagets ekonomiska ställning möjlig värdera med nå-att
gorlunda säkerhet. Kravet på genomlysbarhet kan inte efter nå-mätas

absolut måttstock beror kreditmarknadsföretagetsutangon förhål-
landen i övrigt. detNär gäller organisationen rörelsen innebär kravetav

den juridiska och den faktiskaatt strukturen skall sådan detattvara
svårighet går överblickautan ochatt ägarförhållanden.ansvars-

inteDet bara förhållandenär i kreditmarknadsföretaget juridisksom
Ävenberörs. företagets åtaganden och kopplingarperson tillsom

andra, såväl inom den koncernen fristående har be-egna som personer
tydelse. Kravet på genomlysbarhet har också betydelse för och iom
vilken omfattning kreditmarknadsföretag harett bedriva icke-rätt att
finansiell verksamhet se 14.5.

övrigtI hänvisas till allmänmotiveringen l4.3. Jfr motivenäven
till motsvarande bestämmelse på bankområdet 9.5 och l 1.1.1.
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4§

begränsad omfattningendaströrelse får ikreditmarknadsföretagsEtt
verksamhet.icke-finansiellinnefatta

bankrörelse-till kap. 5 §2i förslagetmotsvarighethar sinParagrafen
paragrafentill denförfattningskommentren samtibehandlasochlagen

11.2.3.och9.5.2avsnitt 14.5,allmänmotiveringensi

5§

ochaktierinnehavförundantagmedkreditmarknadsföretagdfår,Ett av
till-bedrivaförbehövsegendominneha attendastandelar, somsa an

verksamhet.låten

bankrörelse-§kap. 6till 2förslagetmotsvarighet isinParagrafen har
iparagrafentill denspecialmotiveringen samtibehandlasochlagen

1.2.4.avsnitt 1allmänmotiveringens

6§

kap. 12stöd 2medrörelsedriverkreditinstitututländskt avEtt som
institutetsomfattasverksamhet härdrivaendastfår§eller 13 avsom

hemlandet.verksamhetstillstånd i
verk-drivaendastfårkap.i 2 14företautländsktEtt avsessom

bolagsordningellerföretaenligttillaten ets stahärsamhet är kreditinstitutarsom
ändska ägerdeellerdetmåni den utendast somoch

stycketenligt förstaskulle ha attmoderföretag rättdessellerföretaget
verksamhet.sådandriva

appersrörelse finnsvärde1991:981lagen§d och 3kap. 31 1 ome underlagi kap.1samhetbestämmelser sammaatt avsessomverom driverkreditinstitututländskabedrivasfårförutsättningar somvissa av
lotter-ochinstitutfinansiellaoch§kap. 13stöd 2medverksamhet avav

kap. 14stödmed 2verksamhetdriverföretag avsom

Ändringarna paragrafeni2nuvarande 3 kap.denParagrafen ersätter
verk-sk.dendelsparagrafnumrering, attdelsföranleds avannanav

Ändringarna någoninnebär intelagen.fråntagits bortharsamhetslistan
sak.ändring i

7§

för-skallstadgarellerbolagsordningkreditmarknadsföreta e,anEtt s och1975:13 5aktiebolagslagenöreskrivs igifterdeutom som1951:667u rörelsenförföreningar,ekonomiskalagen ramarnaom ingåendeförvillkorenrörandeföreskrifterinnefattande av
egendom.och förvärvskuldsättning avengagemang,

Änd-kap. 3i 3bestämmelsennuvarandedenParagrafen motsvarar
stadgarochbolagsordningviktentydliggörparagrafen attiringarna av



598 Författningskommentar SOU 1998:160

for rörelsen. De nämnda dokumenten viktigaanger instru-ramarna är
för inriktningenägarnament i olikaatt avseenden för rörelsen. Ettange

sådant angivande underlättar också bedömning huruvida företageten av
har tillräcklig Soliditet riskhanteringen tillfyllest.samt ärom

8§

Regeringen eller, efter regerin bemyndigande, Finansins ektionen
får meddela föreskrinärmare vad kreditmarkna sföretagsetter om
bolagsordning eller stadgar skall innehålla.

Paragrafen den nuvarande bestämmelsenersätter i 3 kap. 4 Möjlig-
heten meddela föreskrifteratt närmare rörande vilken verksamhet ett
kreditmarknadsföretag får bedriva slopas.

9§

kreditmarknadsföretagEtt får ha kvalificeratinte innehav aktierett aveller andelar, 15 företamotsvarar än kapital-som procentmer etsav finansielltbas enskilt företag,i vilket kreditinstitutinteett ellerär in-
eller företagstitut verksamhet har direkt sambandett med kredit-vars

marknadsföretagets inansiella verksamhet eller knutnatansteravser ellertill kreditmarknads finansiella verksamhetöretagets försäk-ett
ringåvföretagsammanlagda kvalificeradeöretagets innehav företagi som avsesförsta stycket fåri uppgå till högst 60 kapitalbasen.procent av

Paragrafen behandlar aktie- och andelsinnehav i kreditmarknads-som
företag den nuvarande bestämmelsenersätter i 3 kap. 6 En motsva-
rande bestämmelse föreslås för banker lagförslagetse kap.2 7 § BRL
och behandlas i författningskommentaren till den bestämmelsen och i
allmänmotiveringens avsnitt ll.2.5 och 14.6. Avsikten regler-är att
ingen aktie- och andelsinnehav skall, i dessa delar, densammaav vara
för banker och kreditmarknadsföretag.

10§

Aktier eller andelar innehas tillfälligt vid medverkan finansiellisom
rekonstruktion eller led skyddandei fordran skall räk-ett intesom av

kvalificerade innehav.nas som

Denna paragraf den nuvarandeersätter bestämmelsen i kap.3 7 En
likalydande bestämmelse föreslås for banker se lagförslaget kap.2 8 §
BRL och behandlas i specialmotiveringen till den bestämmelsen och i
allmänmotiveringens avsnitt 1 1.3.2.
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11§

de §överskrida 9kreditmarknadsföretag får angivnai gränsernaEtt
innehavet överskriderkvalificeradevarmed detbelopphela detom

motsvarandeavdrag förka italbas ochföretagetstäcksgränstalen av
raden.kapitaltäckninvid beräskerkapitalbasen ingdel såååsavav

beloppöverskrids det§debåda 9 angivnaOm i gränserna
de två belodetkapitalbasföretagetstäckas är största pavsomav

motsvarandeföröverskridits och avdragvarmed respektive gräns
kapitaltäckningsgraden.vid beräkningskekapitalbasen avav

för bankerbestämmelse föreslås semotsvarandeParagrafen Enär ny.
författningskommentarenbehandlas iochkap. 9 § BRLlagförslaget 2

ochavsnitt 11.2.5allmänmotiveringensibestämmelsen ochtill den
skall, iandelsinnehavaktie- ochregleringenAvsikten14.6. är att av

kreditmarknadsföretag.banker ochfördensammadelar,dessa vara

12§

skall dokumenterasbeslutkreditmarknadsföretagsEtt engagemanom
tillkomst-beslutetsbeslutetförunderlagetsådantpå sätt attett oc

redovisas.

bankområ-föreslåsbestämmelseliknandeparagraf EnDenna är ny.
beslutMedstycket BRL.andra16 §lagförslaget kap.det 2 enga-om

lik-factoringavtal ochleasingavtal,krediter,beslut omgemang avses
bevarasinformation skallinnebärdokumentationpånande. Kravet att

skall vi-Dokumentationenframgår därav.beslutetförunderlagetså att
ärendets gång.möjligt följadetsådantske ärdare attsätt attett

13§

föreskrivsvadskillnad fråntillkreditmarknadsbola kanEtt omsomg länslagen 1975:1385 penninaktiebolakappenninglån 12 7i ge
ld boirektör och iställandestyrelseledamot, anstä ettill aannanver

gifttill denkoncern ärbolageller i samti e erannat somsamma
kredit-villkorskerdet påsådanmedsambo somsammaperson, omen

tillämpar.normaltmarknadsbolaget

jävskrediter ibestämmelsennuvarandedenparagrafDenna ersätter om
kreditmarknadsbolag, inne-gällerenbartParagrafen,kap.3 10 som

tillför lånkap. § ABLförbud 12 7generellaaktiebolagslagensbär att
tillvissadirektörverkställandeochstyrelseledamot samtaktieägare,

kreditmark-tillämpligtblirnärståendeuppräknadedem personer
innebärundantaghuvudregel attFrån denna görsnadsbolagen. ett som

direktörverkställandestyrelseledamöter,tillgäller lånintelåneförbudet
dekoncernbolag iielleranställd i bolagetoch annat samma omannan
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låna på villkorrätt kreditmarknadsbolagetatt normaltges samma som
tillämpar. Om det finns inom företaget generellt etablerad prisnivåen
med personalrabatter skall dessa kunnaäven komma ipersoner
åtnjutande dessa rabatter specialmotiveringense till kap.2 l7 §av
BRL och avsnitt l 1.5.4.

Denna bestämmelse behandlas utförligt i allmänmotiveringen
l4.9. Därav framgår också det inte kommer finnas någotatt att gene-
rellt låneförbud för kreditmarknadsfäreningar. Frågan lån skall be-om
viljas medlemmar och andra närstående till kreditmarknadsföreningar
får bedömas bakgrund de regler i övrigt föreslås gälla förmot av som
föreningarna bl.a. i lagen finansieringsrörelse och föreningslagen.om

13§

Bestämmelser kapitaltäckning och exponeringar finns i lagenstoraom
1994:2004 kapitaltäckning och exponeringar för kreditin-storaom
stitut och värdepappersbolag.

kreditmarknadsföretagsEtt kapitalbas får inte understiga det belopp
enligt kap.2 krävdes4 § verksamheten påbörjades.närsom

Denna paragraf den nuvarande bestämmelsen i 4 kap. lmotsvarar
Kommittén föreslår tredje stycket i denna paragraf skall upphävasatt
eftersom det hänvisar till det upphävda kap.2 4 andra§ stycket se
specialmotiveringen till denna paragraf.

kap.5

1§

Finansinspektionen har tillsyn kreditmarknadsföretag.över
Inspektionen skall föra förteckning kreditmarknadsföreta-överen

gen.

Bestämmelserna i paragrafen har brutits från nuvarande förstal §ut
stycket första meningen och tredje stycket. En viss språklig omarbet-
ning har skett.

2§

Finansinspektionen har tillsyn fnansieringsrörelse drivs enliöver att tkreditmarknadsjå-denna lag, andra författningar särskilt lerarsom re
företagets bolagsordning ellerretag samt sta gar.
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huvuduppdragvari FinansinspektionensochBestämmelsen är angerny
till avsnittinnebörden därav hänvisasAngående denbestår. närmare

15.3.

3§

utveckling finansierings-verka för sundskallFinansinspektionen aven
sektorn.

tillståndetsikte påregleringen,nuvarandeskillnad från denTill tarsom
be-den föreslagnakreditmarknadsföretagen, skallenskildai de

följaFinansinspektionenanvisning tillstämmelsen läsas att ut-som en
innebördenfinansieringssektorn. Denhelavecklingen inom närmare

däri gjord hänvisning.medi avsnitt 15.4har berörtshärav

4§

uppektionen deskall lämna Finansinskreditmarknadâç/öretagEtt s-omstänøå/g-därmed ängandeochsamhetsinningar sammanverom
begär.inspektionenheter som

kreditmarknads-hosgenomföra undersökningInspektionen får ett
nödvändigt.detinspektionenföretag när anser

Finansin-med bestämmelsersärskilt avsnittParagrafen ingår i ett om
kreditmarknadsföre-avseende enskildakontrollmöjligheterspektionens

kreditmarknadsfö-enskilti nuvarande 1 §Bestämmelserna etttag. om
under-Finansinspektionensrespektiveupplysningsskyldighetretags

andra stycke.paragrafs första ochtill dennahar flyttatssökningsrätt

5§

iföretagskall andrai koncerningårkreditmarknadsföretagOm ett en
tillsyn,Finansinspektionensde intekoncernen, attasäven avomom

därmedverksamhet ochsinlysningarinspektionen delämna omup
sinbehöver förinspektionenighetersammanhängande omstän som

kreditmarknadsföretaget.tillsyn av

nuvarande 3 §förts frånoförändrat skickiharBestämmelserna över
har slopatsandra stycketnuvarande 3 §Bestämmelsen istycket.första

kreditmark-tillstånd forfordrarordningendå kommittén att somanser
behållas.inte behöverkoncernbidragnadsföretag för att ge

6§

Finansinspektionenbem ndigande,regeringenseftereller,Regeringen
kreditmark-vilkaföreskriftermeddelafår ettysmngar somuppom

inspektionen.tillskall lämnanadsföretag
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Regeln har i oförändrat skick flyttats från nuvarande 2 § tvåDe öv-
riga punkterna 2 och 3 i nuvarande 2 § kommittén inte längreanser
behöva behållas.

7§

Finansinspektionen får förordna revisor med övriga revisoreratten
delta i revisionen kreditmarknadsföretag. Inspektionen fårett närav

helst återkalla sådant förordnande och revisor.ett utsesom en ny
Revisorn har till arvode för sitt arbete kreditmarknadsföreta-rätt av

Arvodets storlek bestäms inspektionen.get. av
Finansinspektionen skall utfärda instruktion för revisor för-en som

ordnats inspektionen.av

det gällerNär revisorns arvode har ordet skäligt tagits bort i andra
stycket. Härmed inte någon ändring i sak. fårDet emellertidavses anses

självklarhet revisorns arvode skall skäligt.attsom en vara

8§

Finansinspektionen får sammankalla styrelsen i kreditmarknads-ett
företag. Om styrelsen inte har sig efter begäran från inspektio-rättat en

kalla till far inspektionen utfärda sådanstämma,att extrapepl en
a e se.

Företrädare för inspektionen får vid och vid sådantnärvara stämma
styrelsesammanträde inspektionen har sammankallat delta isamtsom
överläggningarna.

Paragrafen nuvarande 6 enda ändringDenmotsvarar görs är attsom
kravet i första stycket det skall anses nödvändigt för Finans-att att
inspektionen skall få sammankalla styrelsen i kreditmarknadsföretagett
har slopats. sådant krav fyller inteEtt någon funktion eftersom det är
inspektionen också kravet uppfyllt. får förutsättasDetavgör ärsom om

denna möjlighet utnyttjas med omdöme.att

14§

Tillstånd skall till förvärv i 13 det kan antas attges som avses om
förvärvaren inte kommer motverka kreditmarknadsföretagetsatt att
rörelse drivs på förenligt med kap.3 1-3 och för-sätt ärett som om

i övrigt lämplig väsentligt inflytandevärvaren även är utövaatt ett över

ledningen sådant företag. Tillstånd får inte förvärvaren iettav ges, om
harmån åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhetväsent eller i

andra onomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlige
brottslighet.

förvärvet skulleOm leda till förbindelser mellan företaget ochnära

nåfgon skall tillstånd endast förbindelserna inte hindrarannan es om en
ef ektiv tillsyn kreditmar nadsföretaget.av

Finansins ektionen får föreskriva viss tid inom vilken förvärveten
skall öras.genom
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inom månadermeddela beslut i ärendetskallFinansinspektionen tre
tillstånd gjordes.ansökanfrån det att om

stycket tillHänvisningen i förstanuvarande 12Paragrafen motsvarar
hänvisning till rörelse-ochhar slopatssundhetsbegreppet ersatts av en

för den löp-ägarprövningen inomförkap.reglerna i 1-3 §§3 att ramen
iskall ställasharmoniera med de kravskalltillsynenande sam-som

Förvärvstillstånddenna lag.kap. 1 §auktorisationen se 2band med
kommerförvärvaren intekandetskall alltså att mot-attantasges om

drivs för-rörelse påkreditmarknadsföretagets sätt ärverka ettatt som
dessainnebördennämnda reglerna. Denenligt med de närmare av reg-

får vidFinansinspektionenochavsnitten 14.2framgår pröv-ler av
övervägandenskallförvärvstillståndningen göra av sammagesav om

uppfyllerkreditmarknadsföretaget kra-vid sin tillsynslag av omsom
rörelsereglerna.aktuellai deven

18§

aktier eller andelarinnehavkvalificeratharOm den motver-ett avsom
kreditmarknadsmotverkakommaeller kan Öretagetskar att attantas

§§, Finans-med kap. årförenligt 3 1-3årörelse drivs sätt ärett sombesluta flerfår företräda ak-intevidinspektionen stämmanägarenatt
kvalificerat.innehav inteandelar ärtier eller än ettmotsvarar somsom

skyl-har åsidosatti väsentlig månsådangäller,Detsamma ägareenom
angelägenheterandra ekonomiskanäringsverksamhet eller idigheteri

brottslighet.skyldig till allvarligsiggjorter
andelar haraktier ellerinnehavkvalificerathardenOm ett avsom

i13 fårförvärvtillstånd tillansökaunderlåtit ettatt avsessomom
företräda aktiernainte fårvidbeslutainspektionen stämmanägarenatt

tillstånd.kravomfattasdel deandelarna till deneller ettav
kvalificeratinspektionen harbeslutmedi stridOm någon ettett av

företräda aktiernaintefår innehavareneller andelar,innehav aktierav
strid med be-står iden del innehavettillvidelllerandelarna stämman

utet.s
i första stycketfår föreläggaFinansinspektionen ägare som avsesen

därefterinnehaveteller andelarnaaktiernadelså attstoravyttraatt av
fårtredje stycketi andra ellerkvalificerat. Eninte ägareär avsessom

inneha-aktierna eller andelarnadelsåföreläggas attstoratt avyttra av
beslut.inspektionensstrid medstår iintevet

andeeller förelägförbudomfattasandelarAktier eller ettavsom
fordrasmedräknas detskall inteparagrafenligt denna när samtyc e av

förföretagetandelarna iaktierna ellerdeltill viss ettattägare aven
såvida inteskall fåbefogenhetellerbli giltigt utövas,beslut skall en

förordnats enligt 19förvaltare har

första stycketiFörutsättningarnanuvarande 15Paragrafen motsvarar
intevidbeslutaskall fåFinansinspektionen stämmanför ägareattatt en

innehavandelarellerfler aktierskall få företräda ettän motsvararsom
bedömningsgrundenändrats.har Den ärinte kvalificeratär nyasom
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avsedd med vad enligtstämma 14 gäller förut-överens §att som som
försättningar få förvärvstillstånd så kvalitativa kravatt seatt samma

hänvisningen i kommentaren till 14 § ställs på i vilketägare oavsetten
sammanhang fråga dennes lämplighet kvalificerad in-som en om som

blirnehavare aktuell. Viss språklig omarbetning har gjorts iförsta och
andra stycket.

21§

Om kreditmarknadsföretagdriver rörelseinte enli denna lag,sinett tkreditmarknadsåöretag,andra författningar ilt reglerar före-särssom
bolagsordning eller stadgar skall Finansinspektionen ingripatagets

ärda örelä ande vidta åt ärd tid, udainom vissatt ut att örg enom g J
verkställighet beslut meddela anmärkning.av e er

överträdelsenOm allvarlig skall Finansinspektionenär ingripa ge-
återkalla företagets tillstånd driva finansieringsrörelse el-att attnom

ler, det tillräckligt, meddela varninärom ursägtlig.överträdelsenOm eller eller företagetringa vidtarär om
fårrättelse, inspektionen underlåta ingripa.att

Paragrafen och regleringen i nuvarandeär 16närmast §motsvararny
och § första stycket17 innehållerDen katalog de sanktioneröveren

Finansinspektionen kan tillgripa generellt kreditmarknads-ettsom om
företag inte bedriver sin rörelse enligt de regler särskilt gäller forsom
sådana företag. Sanktionerna verkställighetsförbud, varning och åter-
kallelse tillståndet driva finansieringsrörelse emellertid inteatt ärav

Regleringen de överträdelser räknas i nuvarande 17 §nya. av som upp
första stycket och har brutits2 6 till två paragrafer seut separata
nedan under och22 23 §§. överträdelserDe räknas isom upp nuva-

förstarande § stycket17 4 och inte5 behöva regleras separatanses
behandlas hädanefter enligt de allmänna bestämmelserna i 21utan

Här kan Finansinspektionen kan ingripa med stöd de ak-noteras att av
tuella bestämmelserna kreditmarknadsföretag inte uppfyller sinaettom
skyldigheter enligt insättningsgarantilagen eftersom sådant företagett
hädanefter skall få garanterade insättningar.ta emot

bestämmelserna syftar tillDe inspektionen frihetstörreatt attnya ge
välja sanktion i det enskilda fallet. linjeI härmed ligger slopandet av
regleringen i nuvarande andra17 § stycket andra och tredje meningarna

vissa frågor i samband med bankens kapitalbas understiger vadattav
krävs enligt lagen ñnansieringsrörelse, företagets kapitalsom om egna

understiger visst belopp och banken har olämplig i sinen person
ledning, vilka enligt kommitténs förslag överlämnas till inspektionens
bedömning.

första stycket framgårAv Finansinspektionen till börja medatt att
kan ingripa utfärda föreläggande vidta åtgärd inom vissatt attgenom
tid. Inspektionen får här möjlighet inte endast, falletatt ären som nu
enligt förelägga16 kreditmarknadsföretaget rättelse kangöraatt utan



örfattningskommentarF 605SOU 1998: l 60

inte tidigareombesörja något företaget gjort.förelägga detäven att som
också inspektionen får ytterligarestyckenyhet i dettaEn är att en

anmärkning. Sanktionenförfogande, nämligen tänktsanktion till sitt är
överträdelser.vid mindre allvarligaanvändasatt

Finansinspektionen däremot, enligtöverträdelser skallVid allvarliga
ingripa återkalla företagets till-i andra stycket,vad sägs attgenomsom

tillräckligt, meddelafinansieringsrörelse eller, detdrivastånd äratt om
varning blir generellt alternativi detta styckevarning. Det är att ettnya

i det i första stycket 2 särskilttillståndet, 23 §till återkallelse utomav
varning alternativ tillnärvarande inte någotreglerade fallet. För utgör

inte inom viss tid inlett sinföretagetåterkallelse tillståndet rör-omav
belopp krävsunderstiger det minstaföretagets kapitalbaselse, som en-

understiger lagstadgade nivån ellerkapitalet denlagen, detligt omegna
krav nuvarande § förstauppfyller lagens se 17bankens ledning inte

paragraf.med andra stycketoch jämfördastycket 4-7l samma
Finansinspek-stycket och innebärBestämmelsen i tredje är attny

ingripamöjlighet underlåtafår lagregleradtionen över-att att omen
vidtar rättelse.ursäktlig eller bankenringa ellerträdelsen är om

berörda bestämmelserna hartillämpningen deRiktlinjer för nuav
i avsnitt l5.6.l.utvecklats

22§

tillståndkreditmarknadsskall återkallaektionenF inansins öretagsettfijnansieringsrörelse det tillräck meddelaeller,driva igt,äratt om var-
styrelse eller verkställandeföretagetsingårnågon i ärning 0m som

de kravställföreträdareuppfyllerdennes idirektör eller inte som anges
stycket§ första2 1

allvarligt slag skallmindreasidosättandet kraven är avavm
anmärkning.meddelaFinansinspektionen

nuvarande förstastycket har flyttats från 17 §Bestämmelsen i första
meddelaFinansinspektionen får möjlighetstycket Nyheter är attatt

banken harstycket, anmärkningoch, enligt andravarning om en
regleringen i andra stycketledningen 17 §olämplig i samt attperson

återkallas baradenna får tillståndetslopats. Enligttredje meningen om
den aktuella in-beslutat anmärka påinspektionen först attatt personen

ställföreträd-direktör eller dennesverkställandei styrelsen ellergår är
i styrelsen efter viss tid.fråga detta sitter kvaroch i trotsare personen

fall meddela anmärkning ellerför i visstinspektionenOm att ettstannar
företagetuppfattas uppmaning tilldock i regelvarning bör detta som en

åtgärdeller vidta någon forolämpligaden attersättaatt annanpersonen
därefterkrav. Inspektionen måste be-skall uppfylla lagensledningen

uppfyllersamtliga i ledningen dessaoch kontrolleravaka ärendet att
krav.
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23§

skall återkalla kreditmarknadsföretags tillståndektionenF inansins ettjçansieringsrörelsedrivaatt om
företaget inom efter beviljande tillstånd har börjatinte årett av

tillståndetsådan rörelsedriva som avser,
företaget haráförklaratavstå från tillståndet, ellersig

sammanhängande tid månader inte dri-företaget er en av sexun
sådan rörelse tillståndetvit avser.som

cket ochIfall i/Örsta får ektionen stället för1 3 ins iavses ssom
tillräckligt, delaåterkalla tillstån varning.äret, etatt meom

Återkallelsegrunderna förstai nuvarande § stycket och har flyt-17 1 2
med hänsyn tilltill första stycket och delats på punktertre ut-tats upp

andra stycket.formningen av
Finansinspektionen möjlighet detEnligt andra stycket har äratt, om

alternativ till återkallelse till-tillräckligt, meddela varning ettsom av
inte inom år från det tillstånd beviljadesdels företagetståndet ettom

punkt delsdriften sådan rörelse tillståndet l,har inlett avserav som
månader inte drivitsammanhängande tidföretaget under av sexenom

möjligheten meddelaSåvitt punktrörelse punkt 3. lsådan är attavser
i enskilt fallavsedd meddelas detVarningvarning är att ettomny.

ytterligare chans kommaföretagetframstår motiverat attatt ensom ge
punkterna och har någon ändringdet gäller 2 3igång med rörelsen. När

förhållande till gällandeskett ii sak inte rätt.

24§

inspektionen besluta hur avvecklingentillståndet återkallas fårOm av
skall ske.rörelsen

fortsätta rörel-återkallelse får förenas med förbudbeslutEtt attom
sen.

från nuvarande tredje och fjärdehar brutits l7 §Bestämmelsen ut
verksamheten med ordetstyckena har ordetbådastyckena.I ersatts
kommitténs användning dessaöverensstämmelse medrörelsen i av

Finansieringsrörelse kanju enligt definitionen i kap. l §lbegrepp. om-
olika verksamheter.fatta

26§

underlåter tid lämna de upplys-kreditmarknadsföretag iEtt attsom
§ skall c/i/örasförsenings-föreskrivitsmed stöd 6ningar enavsom

eller riniga/årunderlåtenhetenmed kr.00 000 Ar ursä t av-gijâenav
fa lerbelopp eller efterges. Avgiften tilbestämmas till lägre sta-

ten.
förseningsavgift fattas Finansinspektionen.Beslut avom
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förseningsavgift Finansinspektionen skallBestämmelserna är nya.om
inte i tid kommerkreditmarknadsföretagförseningsavgiftpåföra ettom
till Finansinspek-skyldigaföretagenmed de är attrapporter gesom

skall inlämnade fram-och dedessationen. Vilka närärrapporter vara
stöd förordningeninspektionen med 1 § 4föreskrifterdegår avsomav

bemyndigats meddela.fmansieringsverksamhet15861993: om
försenadFinansinspektionenöverlåtsDet avgöraatt rapporte-om

maximalt beloppförseningsavgift medfall skall medföravisstring i ett
avgiften bör lägresådan karaktärförseningeneller sättasär attavom

i regellängre försening all-kanefterges. Allmänteller ärsägas att en
Å andra sidan kanendast någon dag.försening medvarligare än en

allvarligt.upprepade tillfällenförseningar vidmindreäven vara
visssigskulleföretagdet fall motsättaFör att rapportettatt ge en

möjlighet vid vite seinspektionen 32 §harFinansinspektionentill att
upprepadeVid fallmedkommaföretagetförelägga rapporten.att av

meddelainspektionenrapportering kanförsenadellerunderlåten an-
eller varning.märkning

27§

hemmahörande i land utanförkreditinstitut,utländsktOm är ettett som
§ tillämpningSverige skall 21från filial iverksamhetdriverEES, äga

landet..verksamheten härför i
återkallasskall ocksåfilialtillståndEtt om

utländsk harfilialen omfattas garantihosinsättningar som enav en-
gäller enligt lagendenersättningsnivå överstigerhögsta somsom

ellerinsättningsgaranti,1995:1571 om
ellerslagfler insättningar,ersättningen avavser-

iden lagen.betalas till andra insättare än angessom- till följd be-omfattashos filialen garantiOm insättningar ettavav
och tillståndstycket la insättningsgarantislut andraenli 3t en om

beslut,sådantmeddelatsskulleñlia etabtill inteering ettutan
skyldigheterfullgör igtkreditinstitutet sinainteinspektionen, enom
vidta rättelse medförelägga institutetlagen aranti,insättnin attom

återkallas.skall Har institutetståndet intel/iliaförklaring att annars
inspektionenfår åter-föreläggandet,frånårvidtagit inomrätte ettse

kalla tillståndet.
tillämpliga delar.igäller §filialtillståndet återkallas 24Om

land där kre-tillsynsmyndigheten detunderrättaskallInspektionen 1
medvidtagits stödharåtgärderditinstitutet har sitt säte avsomom

paragraf.denna

28§

landhemmahörande ikreditinstitut,utländskt är ett annatOm ett som
filial ellerlandet frånhär iverksamhetdriverinom ochEES genom

finansiellt instit-sådantellertjänster,tillhandahållandedirekt ettomav
rörelsedriver§i kap. 14 sin2 intedotterföretagellerut en-avsessom

20 18-6265SOU1998:160
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ligt de bestämmelser får21 Finansinspektioneni föreläggasom avses
företaget rättelse.göraatt

Om företa inte följer föreläggandet, skall inspektionen underrättaet
behörig ighet i företagets hemland.myn

rättelseOm ändå inte sker, får inspektionen förbjuda företaget att
åtaganden här i landet. förbudInnan meddelas skallgöra inspek-nya

tionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland. brådskandeI
fall får Finansinspektionen meddela förbud föregåendeutan un-
derrättelse till hemlandsmyndigheten. Denna skall då underrättas så

det kan ske.snart

Ändringarna i 27 och första28 styckena införs följd desom en av
ändrade ingripandereglema det gäller svenska kreditmarknadsföre-när
tag.

införsI 27 § andra och tredje stycke innehåller grunderett nytt som
för återkallelse ñlialtillstånd Finansinspektionen meddelat ettav som
utländskt kreditinstitut hemmahörande i land utanför EES.är ettsom

Regleringen i andra stycket27 § identisk med vad i dag gäl-är som
för bankföretagler hemmahörande i land utanförär EES. Denettsom

införs följd kreditmarknadsföretag enligt kommitténsattsom en av
förslag kommer få garanterade insättningar. Som medlem iatt ta emot

SverigeEU skyldigt följa bestämmelserna i det s.k. insätt-är att
ningsgarantidirektivet. Enligt direktivet får garantisystem inte användas

förutsättskonkurrensmedel. För EES-ländernas del det denattsom
inhemska lagstiftningen innehåller bestämmelser medför filialerattsom

i landethär inte omfattas garantiregler deänav mer gynnsamma
likhetsvenska. med vad il redan dag gäller för filialer till bank-som

företag från land utanför EES se 26 § tredje och fjärde stycketett
kommitténs förslag till lag ändring i bankrörelselagen börom samma
begränsningar gäller för garantisystem inom tillämpasEES försom
garantisystem i tredje land det gäller erbjuda garanti för in-när att en

medel, kreditinstitut från sådant land driver verksamhetsatta ett ettom
här i landet filial.genom

Bestämmelserna i tredje27 § stycket behandlar Finansinspektionens
möjlighet återkalla filialtillståndet kreditinstitutet med avseendeatt om

filialen härpå i landet inte fullgör sina skyldigheter garantisyste-mot
met.

30§

någon driverOm sådan rörelse omfattas denna utan attsom av vara
berättigad till det, skall Finansins ektionen förelä fort-attlliispektionenga enne

bedriva rörelsen. fårsättningsvis inte esluta hur avveck-
lingen rörelsen skall ske.av

det osäkert lagenAr tillämplig på viss rörelse, får inspektio-ärom
förelägga den driver rörelsen lämna de upplysningarattnen som om

rörelsen behövs för bedöma så fallet.ärattsom om
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föreläggande enligt dennaföretag fårutländskafrågaI ett para-om
i landet verksam förhärdensåväl företagetraf riktas ärmot somsom

räkning.öretagets

ordet verksam-första stycket harändringar ispråkligaFörutom rent
rörelsen imed ordetparagrafengenomgående i över-heten ersatts
begrepp.användning dessakommitténsmedensstämmelse av

kap.6

1§

får inteandra stycketenligt 8 § och 30 §beslutFinansinspektionens
överklagas.

kakap. 2 2 3med stöd lmeddelarektioneninsBeslut återkalllejlseavsom .å§ kapiteloch detta27 i2 -25och 12 samt a om
fårzlia tillståndfinansieringsrörelse ochdriva över-tillstånd attav

kammarrätten.hosklagas
fårdenna lagenligtmeddelarinspektionen över-beslutAndra som

överklagande tillvidPrövningstillstånd krävshos länsrätten.klagas
avgörande.länsrättenskammarrätten av

förbud, föreläggandebeslutbestämmafårInspektionen att ett om
omedelbart.skall gällaåterkallelseeller

Finansinspektionens beslutmajden 1999gäller fr.o.m. 1bankerFör att
till kam-överklagasfilialtillståndoktroj ochåterkallelsefrågai avom

stödingripanden medandra 7i frågabeslutmedanmarrätten avom
instansord-sådantillöverklagas länsrätten. Enbankrörelselagenkap.

påverkaskandet finansiellabl.a.motiverasning systemetatt av enav
225verksamhet.drivafinansiellt institutsosäkerhet rätttids attettom

överklagandedet gällerenhetliglnstansordningen bör när avvara
kreditmarknadsföretag.respektivebankeringripandenbeslut motom

beslut åter-detdärförstycket ändrasandra sättetReglerna i att om
ñlialtillståndochfmansieringsrörelsedrivatillståndkallelse attav

i övrigtingripandenbeslutmedantill kammarrättenöverklagas om
varning hädan-beslutSkillnaden blirtill länsrätten.överklagas att om

jfr kap. 17 och5tilldirekt kammarrättenöverklagasinte kanefter
lydelse.gällandei19 nu

225 1997/982186 81.Se s.prop.
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ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och m.m.

Punkten I

vid kommentarenSe till punkten övergångsbestämmelsernal till lagen
ändring i bankrörelselagen.om

Punkten 3

Med hänsyn till bedömningsgrunderna vid tillståndsprövningen änd-att
i 2 kap. förstal § stycket 2 och bör de3 ansökningar tillståndras om

har kommit till Finansinspektionen före lagens ikraftträdandesom
bedömas enligt de bestämmelser gällde dessförinnan. Detsammasom

gälla forbör dels svenskt kreditmarknadsföretags ansökan till-ett om
stånd inrätta filial i land utanför delsEES, ansökanatt ett ett ut-en av
ländskt kreditinstitut hemmahörande i land utanför EES tillståndett om

driva finansieringsrörelse från filial här i landet eftersom vill-att även
koren härför delvis ändrade i den kap.2 förstaär 15 § stycketnya

meningenandra och i den 2 kap. första12 § stycketnya

Punkten 4

Kommitténs utgångspunkt de tillstånd driva finansieringsverk-är att att
samhet gäller vid lagens ikraftträdande därefter skall fortsätta attsom

tillståndgälla driva finansieringsrörelse.attsom
företag efter ikraftträdandetDet inte sin rörelse till attsom anpassar

falla under definitionen finansieringsrörelse i kap. riskerar1 l §av
emellertid med stöd den kap.5 23 första§ stycket och3att av nya
andra stycket få tillståndet återkallat eller bli meddelat varning.

det fall företagetFör inte uppfyller de kraven i kap.3att t.ex.nya
skall detta3 i regel bedömas enligt äldre bestämmelser överträd-om

elsen före lagens ikraftträdande och i fallägt enligt deannatrum nya
bestämmelserna kommentaren tillse punkten nedan.

Punkten 6

Kommittén föreslår ändringar bedömningsgrunderna för den pröv-av
ning tillstånd skall meddelas till förvärv aktier eller ande-ettav om av
lar medför förvärvarens sammanlagda innehav kvalifi-att utgör ettsom

innehav eller till förvärv innebär kvalificerat inne-cerat ett att ettsom
hav ökas så det tilluppgår eller överstiger viss En ansökanatt gräns.

förvärvstillstånd har kommit till Finansinspektionen föreom som
lagens ikraftträdande bör därför handläggas enligt äldre bestämmelser.
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Punkten 7

Finansinspek-gällerdetändringarnaföreslagna närkommitténDe av
bedri-kreditmarknadsföretag inteingripamöjligheter etttionens att om

sådanagäller försärskiltreglerenligt deñnansieringsrörelse somver
förfog-till sittsanktionerflerfårFinansinspektioneninnebärföretag att

ifrihet detsanktionsavgifgoch större attochanmärkningande, ent.ex.
vilkentillgripasskallsanktionsåvälfalletenskilda näravgöra somen

överträdelseraktuell. ägtblifall börsådanaisanktion rumsomsom
bestämmel-äldreenligtregel bedömasdärför ibörikraftträdandetföre

med stödkreditinstitututländskaingripandengäller motDetta ävenser.
och 28 §§.i de 27bestämmelserna nyaav

Punkten 8

finansierings-lagenkap. l §i 6bestämmelsernaäldreEnligt de om
meddelar medFinansinspektionenbeslutöverklagasverksamhet som

för-beslutför bl.a.med undantagdocktill länsrätten,lagenstöd omav
återkall-ägarprövningsreglerna,stödmedåtgärdvärvstillstånd eller av

filial-återkallelsefinansieringsverksamhet,drivatillståndelse avattav
till kammarrätten.direktöverklagasvilkavarningochtillstånd

Finansinspektionensmaj 1999den 1fr.o.m.gäller attbankerFör
överklagas tillfilialtillståndochoktrojåterkallelsei frågabeslut avom
stöd kap.med 7övrigtingripanden ibeslutmedankammarrätten avom

bankvarningbeslut över-Ettlänsrätten.tillöverklagasBRL enavom
direkt till kammarrätten.och intetill länsrättenalltsåklagas

finansieringsrör-lageni kap. 1 §6bestämmelsernaändradeDe om
hädanefterdetingripande,beslutgäller attdetinnebär,else en-när om

fmansieringsrörelsedrivatillståndåterkallelse attblir beslutdast avom
till kammarrät-direktöverklagasfilialtillståndåterkallelseoch somav

därförikraftträdande börlagensföremeddelatsharBeslutten. som
bestämmelser.äldreenligtöverklagas

följandeAvslutningsvis bör nämnas.
finansierings-till lagenövergångsbestämmelsernapunkten 5l om

ikraftträdande,för lagenstidpunktenviddenverksamhet sägs att som
fordradeintefinansieringsverksamhetdrev1994,januariden l som

därföretagdvs.fmansbolag netto-1988:606enligt lagentillstånd om
detforbalansräkningfastställd senasteenligttillgångarnavärdet av

verksamheten tillfår fortsättakrmiljoner50understegräkenskapsåret
tillståndansökaneller, getts1998decembermed den 31och omom

slutligt.haransökningen prövatstill desstid,dennainom att
tillstånds-skallintefmansieringsrörelseföreslårKommittén att vara

enligtfinansieringsverksamhetentillhänförligatillgångarnapliktig om,
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fastställd balansräkning för det räkenskapsåret uppgårsenaste till
mindre 250 miljoner kronor.än förutsättningEn för undantaget skallatt
gälla företaget inteär återbetalbaraatt medel fråntar allmänheten.emot

Enligt kommitténs uppfattning den praktiskaär betydelsen denav
aktuella övergångsbestämmelsen inte så någon förlängningstor att av
dess giltighetstid, efter det kommitténs förslag i kraft,att moti-trätt är
verad.

kanDet tilläggas banksamordningsdirektiven kräveratt företagatt
uppfyller kriterierna på kreditinstitut, dvs. företagattsom vara vars

verksamhet består i från allmänheten insättningaratt ellerta andraemot
återbetalbara medel och bevilja kredit for räkning,att underkastasegen

Ävenviss minimireglering. gemenskapsrättens krav talar således för att
giltighetstiden den nämnda undantagsregeln inte förlängs.av
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ändring i lagentill lag19.3 Förslaget om
medlemsbanker1995:1570 om

kap.2

2§

stadfástelseskall stadfästas. Till ansökanMedlemsbankens stadgar om
fogas.för verksamhetenskall lanenAnsökan stadgar Finansin-oktroj och stadfästelse rövasav avom

principiell betyde eller särskildArendenspektionen. är avsom av se
dock regeringen.vikt rövas av

stadfästelse stadgarbehandlingen ansökan prövasom avav en
bankrörelselamed dennastadgarnadels överensstämmeratt en,författningar dels i vad mån detoch andra1987:617 samt om oc e-

till omfattningen ochbestämmelser med hänsynhövs särskilda arten av
verksamhet.medlemsbankens

stadfästas och oktroj beviljas,skallStadgarna om
komma drivas påplanerade rörelsen kanden sättantas att ett som

§§ bankrörelselagen,tmed kap.förenli 1-42är åan kvalificeratde kommer sådant in-det ägaatt ettantas att som
i kap. bankrörelselagen inte kommer§ 2nehav i banken l 4avsessom

förenligt medbankens rörelse drivs på 2motverka ärsättatt ettatt som
lämpligabankrörelsela och i övrigtkap. utöva1-4 även är att etten

edningen bank, ochinflytandeväsentligt över av en
insikter och den erfa-i bankens styrelse har deingåde avsessom

bankden deltar i ledningen ochkrävasrenhet måste av enav somsom
för sådan uppgift.lämpligai övrigt äräven en

stadfästas beviljas, detinte och oktroj inte kanStadgarna får om
sina skyldigheter ii väsentlig mån har asidosattnågonantas att som

ellereller i andra ekonomiska angelägenheter ortnäringsverksamhet
brottslighet ha sådant inne itill allvarlig kommersig skyldig att ett av

i kap. 2 bankrörelselagen.bolaget l 4 §som avses
förbindelser iha sådana 1banken kommerOm näraatt som avses

medbankrörelsela någonckenakap. andra och tredje4 st annan,en
förbindelsernabeviljasstadfästas oktrojfår aststa omenochindrararna

banken.effektiv tillsyninte aven
stadfastas. Därvid gällerändringenändras skallstadgarnaOm även

tillämpliga delar.andra-fjärde styckena i

utveckling verksam-bankverksamhet och sundsundBegreppen av
hänvisningstycket och ochi fjärde punkt l 2heten slopas ersätts av en

till kap. § medvidare kommentaren 9 3 BRLtill kap.2 1-4 BRL se
hänvisning.däri gjord

till kap.kommentaren 9 §paragrafen har slopats se 3Sista stycket i
BRL.
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kap.4

1§

medlem harEn avgått medlemsbank har få sinarätt att utsom ur en
inbetalda eller insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.genom
Beloppet får dock inte överstiga hans andel i förhållande till övriga
medlemmar bankens kapital enligt den balansräkning hän-av egna som
för sig till tiden för avgången. Vid beräkningen bankens kapitalav egna
skall bortse från reservfonden, fonden för orealiserade vinster,man
uppskrivningsfonden och förlagsinsatserna. Banken får betala ut en
medlems inbetalda eller tillgodofördainsatsemission medlems-genom

tidigast månader efter dennesinsatser avgång. Utbetalning får skesex
endast gång kvartal och efter tillstånd från Finansinspektionen.en per
Inspektionen skall tillstånd bankens förmåga fullgörainte attge om

förpliktelser utbetalningen.sina äventyras genom
avgångne har vidareDen övriga med-rätt sättatt samma som
fålemmar sin andel beslutad vinstutdelning.ut av

Träder medlemsbanken i likvidation inom frånmånadersex av-
eller meddelas inomgången tid beslut försätta banken iattsamma om

konkurs, skall den avgångnes få medlemsinsatser bedömasrätt att ut
enligt grunderna för reglerna skifte bankens tillgångar.om av

medlems enligt första-tredjeEn styckena kan begränas i stad-rätt
gäller dock inte i fallDetta sådana i kap. tredje7 15 §garna. som avses

stycket eller 10 kap. 3 § andra stycket.

Bestämmelsen innebär avgående medlemmar skall kunna få sinaatt ut
medlemsinsatser tidigast månader efter avgång. Genom densex nuva-
rande hänvisningen från får bestämmelsen3 § motsvarande tillämpning

överinsatser. Medlemmar alltså bidragit med insatser utöversom
kravet för medlemskap skall kunna få dessa insatser tidigastut sex
månader efter uppsägning. bestämmelsen föranledsDen stabili-nya av
tetsintresset, avsnitt Utbetalningl7.2.3. inbetalade med-närmarese av
lemsinsatser skall kunna ske endast efter tillstånd Finansinspektio-av

Utbetalning får ske endast gång kvartal. Avsikten är attnen. en per
banken skall framställning kvartal till inspektionengöra en per avse-

samtliga sedan förraende utbetalningstillfället avgångna medlemmar
och uppsagda överinsatser. Tillstånd till utbetalning skall medges om
inspektionen finner det inte kan utbetalningarna riskeraratt antas att
bankens Soliditet i enlighet med den bedömning skall enligtgörassom

bankrörelselagen.2 kap. 1 § Därmed får utbetalning inte heller medges
kapitaltäckningen enligt reglerna härom blir otillräcklig. Somom

i allmänmotiveringen avsnitt kan17.2.3 inspektionen medgenämnts
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medlemmars in-avgångnaviss delbetalarendastbank utatt avenen
satser.

kap.8

6§

delden med-minstskall tioreservfonden procentTill avsättas avav
balanse-för täckainte gårför åretnettovinst attlemsbankens ensom

nettovinsten räknastillskallreservfondentillavsättningVidförlust.rad
till minstreservfonden trettioUppgår procentgottgörelser.även av

reservfondtillavsättningsådanbehöverinsatskapitalbankens som av-
ske.stycke intei dettases

det beloppvidareskallreservfondenTill avsättas som
tillbaka sinafårmedlemsbanken inteavgångvidmedlem avur

insatser,
förlagsinsats,inlösenfår vidinteförlagsandelsinnehavare ut av en

reservfonden,tillskallstadgarnaenligt avsättas
föras frånskallövrigti överföreningsstämmanbeslutenligt av

reservfonden.tillkapitaletfriaredovisadebalansräkningenidet egna
nedföreningsstämmanbeslut sättasenligtfårReservfonden av

balansräkningenfastställdadenenligtförlustsådantäckaendast för att
kapital.fritttäckasinte kan egetavsom

återfå insatska-möjligheternarörandeförslagkommitténs attGenom
reservfond.uppbyggnadsnabb storminskar behovetpitalet enavav en

imedlemsbankemasärbehandlaskälintefinns därmed attDet
uppbyggnadenskallföljd häravTillbankaktiebolagen.förhållande till

bankaktie-imedlemsbankertakt iireservfonden ske somsammaav
medlemsbanker skallireservfondtilldetinnebärbolag. Detta att av-

nettovinst förmedlemsbankensdeldentiominst procentsättas avav
gällandeEnligtförlust.balanserad rätttäckaförinte gåråret attsom

skallVinstberäkningen görastill 25uppgår procent.procentsatsen
gällandeenligt rätt.sätt somsamma

beräk-skall dennareservfondenstorlek påerforderliggällerNär det
dvs.bankaktiebolag,imedlemsbanker mot-iliknandepå sätt somnas

nuvarandei lag-förställetinsatskapitalet, iandelviss somavsvara
insatserna iEftersomutlåningen.omfattningentillstiftning kopplas av

återbetalningsåvittbegränsningarnamedlemsbank, trots avavseren
aktiekapitalet i bank-stabilitet ettinte harmedlemsinsatser, somsamma

i med-reservfondkompletterande störrebehovetaktiebolag är av en
därförskallReservfondavsättningamabankaktiebolag.ilemsbanker än

in-30reservfondendess procenttillåtminstone motsvararfortgå av
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satskapitalet inklusive förlagsinsatser. övrigtl hänvisas till allmänmo-
tiveringen avsnitt l7.2.4.

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

Punkten 1

vid kommentaren tillSe punkten övergångsbestämmelsernal till lagen
ändring i bankrörelselagen.om

Punkten 2

Med hänsyn till bedömningsgrunderna vid oktrojprövningen ändrasatt
i kap. 2 § fjärde stycket och2 l 2 ändras bör de ansökningar oktrojom

har kommit till Finansinspektionen före ikraftträdandet bedömassom
enligt de regler gällde dessförinnan.som

Punkten 3

vid kommentaren tillSe punkten 8 övergångsbestämmelserna till lagen
ändring i bankrörelselagen.om
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sparbankslagenändring itill lagFörslaget19.4 om

1987:619

kap.2

3§

Tillskall stadfästas. ansökanreglementeStiftarna skall prätta ett somu
tilltänkta verksamheten.plan för denskalloktroj ogas enom

reglementestadfästelseoktroj och prövasAnsökan avavom
betydelse ellerprincipiellArendenFinansinspektionen. är avavsom

regeringen.docksärskild vikt prövas av
stadfästelse lementeansökanbehandlingen prö-Vid reavomav en

rörelselamed denna lag, banlementet överensstämmeratt envasl987z6l7äre
särskioch i vad mån daförfattningarandraoch samt om

ochomfattningenmed hänsyn tillbehövsbestämmelser arten av spar-
verksamhet.bankens

oktroj beviljas,stadfästas ochskalllementetRe om
drivas påkommakanplanerade rörelsen sättatt ettantas somen

bankrörelsela§§kap.förenligt med 2 1-4är en,
insikter och denhar desparbankensingåide styre seavsessom

ledningendeltar idenmåsteerfarenhet rävas av en spar-somavsom
uppgift.sådanlämpliga förövrigtoch ibank äräven en

Därvid gäl-stadfästas.skall ändringenändrasreglementetOm även
tillämpliga delar.istyckenaandra-fjärdeler

stycket punkt ochi fjärde 1bankverksamhet slopassundBegreppet
kommentarenvidareBRL setill kap. 1-4hänvisning 2ersätts av en

hänvisning.däri gjordmedtill kap. § BRL9 3
till kap.kommentaren 9 3 §slopatsparagrafen har sestycket iSista

BRL.

kap.5

1§

verksamhet, fårsparbanksupprätthållaförpåkallatdetOm attär en
bidraggarantifondbildabeslutasparbanksstämman att genom aven

andra.ellerhuvudmän
garantifondentill skebidragskall teckningbindandeFör att avvara

och iskall utgå såskallPå dennateckningslista. räntapå anges omen
sparbankensavskrifterskallVidareskall beräknas.denfall hur av

fogas tilldennayttranderevisorernasbalansräkning och översenaste
teckningslistan.
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Garantifonden får återbetalas endast utbetalningen inte äventy-om
bankens förmåga fullgöra förpliktelser.sina övrigt skallI beträf-attrar

fande återbetalningen gälla vad bestämts vid garantifondens bild-som
ande.

3§

Finns det i reglementet förbehåll återbäring grundfonden ellerett om av
del därav, får sådan återbäring inte ske inte reservfonden uppgår tillom
belopp tio gånger grundfonden. Inte heller får återbär-motsvararsom
ing ske, så länge garantifond, där sådan bildats, inte återbetalats eller

Sparbanken till följd återbäringen skulle bankens för-äventyraom av
fullgöra förpliktelser.måga sinaatt

4§

Utfäst på grundfonden eller garantifondenränta skall inte betalas ut, om
till följd detta vinsten på rörelsen inte skulle räcka till fåattav upp
grundfonden eller garantifonden till det i första2 § stycket angivna
beloppet. Räntan på garantifonden skall inte heller betalas ut, om ge-

utbetalningen sådan förlust skulle uppkomma på rörelsen,nom atten
skulleden bankens förmåga fullgöra förpliktelser.äventyra sinaatt

Grundfondsräntan skall inte i något fall betalas till följd dettaut om av
förlust skulle uppkomma.

Enligt nuvarande regler fonder och vinstdisposition får garantifon-om
den, återbäring grundfonden grundfonden ellerräntasamtav
garantifonden inte återbetalas det kapitaltäckningen iäventyrarom
sparbanken. bestämmelserDessa skall med bestämmelseersättas en

begränsar möjligheten till återbetalning för det fall denattsom
generella regeln soliditet i 2 kap. bankrörelselagen1 § överskrids.om
Soliditetsregeln innebär varje bank skall bedriva sin rörelse påatt ett
sådant dess förmåga fullgöra sina förpliktelser intesätt att att äventyras.
Vad med detta krav behandlas inärmare allmänmotiveringensom avses
avsnitt 5.8. skallDet anmärkas bank inte iakttaratt en som
bestämmelsena kapitaltäckning enligt lagen 1994:2004om om
kapitaltäckning och exponeringar i kreditinstitut ochstora
värdepappersbolag inte heller kan uppfylla kraven ställs ianses som

föreslagnaden soliditetsregeln.
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ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande-

Punkten 1

till lagenövergångsbestämmelsernapunktentill lvid kommentarenSe
bankrörelselagen.iändringom

Punkten 2

oktrojprövningen ändrasvidbedömningsgrundernatillMed hänsyn att
oktrojansökningardeändras börstycketfjärde li kap. 3 §2 somom

ikraftträdandet bedömasföreFinansinspektionentillkommithar en-
dessförinnan.gälldereglerligt de som

Punkten 3

till lagenövergångsbestämmelsernapunkten 8tillvid kommentarenSe
bankrörelselagen.iändringom
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19.5 Förslaget till lag ändring i lagenom

1994:2004 kapitaltäckning och storaom

exponeringar for kreditinstitut och

värdepappersbolag

kap.l

1§

denna lag betyderI
bank: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,
kreditmarknadsföretag:2. kreditmarknadsföretag:ett ett

svenskt aktiebolageller svenskt aktiebola elleren örening en
svensk ekonomisk örening svensk ekonomisksom somhar fått tillstånd driva finan- har fått tillståndatt driva finan-att
sieringsverksamhet enligt lagen sieringsrörelse enligt lagen
1992:1610 finansierin 1992:1610 finansieringsrö-om s- om
verksamhet kreditmarkna relse kre itmarknadsbolags- re-bola respektive kreditmark- spektive kreditmarknadsforening,
nads örening,

värde appersbolag: svenskt aktiebola har fått tillståndett attsom
driva epappersrörelse enligtvär lagen 1991:981 värde-om
papápersrörelse,kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och Svenska skepps-.hypotekskassan,

institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,finansiellt institut: svenskt eller utländs företagett intet ärsom
kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländskt företag
och huvudsakliga verksamhet är attvars

förvärva aktier eller andelar,-
driva valutahandel,-
driva värdepappersrörelse, tillståndspliktigt enligtutan kap.att lvara-

lagen3 § värdepappersrörelse, ellerom
driva eller flera följande verksamheteren av-

lämna och förmedla kredit, bland form konsument/cre-ia. annat av
dit, kredit fast egendom,i och fordringar,panträtt imot

medverka vid blandznansiering, förvärva ford-annat attleasing,enom
och plåtaringar egendom till nyttjandeösu

förme la betalningar,c.
tillhandahålla betalningsmedel,
ikäda garantiförbindelsersi och liknande åtaganden,görae. efonomisklämna rådgivning,
förvara värdepapper,

. förvaringsinstitut för värdepappersfonder,vara
medverka vid försäljning försäkringstjänster, samtav
tillhandahålla inkassofänster,
holdingföretag med inansiell verksamhet: finansiellt institutett

har minst dotterföretag kreditinstitut, värdepappersbolagett ärsom som
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i övrigtdotterföretagoch ävenutländskt företagmotsvarandeeller vars
företag ellersådanahuvudsakligeneller utgörsuteslutande av

institut,finansiella
ellersvensktverksamhet:blandadmed ut-holdingföretag ett

värdepappersbolakreditinstitut,intemoderföreta ärländskt som ,finansiellmedholdingföretagellerföretagutländsmotsvarande t ver -kreditinstitut,dotterföreta vär-minst ärharsamhet, ett somsommen
utländsktellermotsvarande öretag,depappersbolag

huvud-företagutländsktellersvensktföretag:anknutet ett vars
egendom, tillhan-fastförvaltaelleribestårverksamhetsakli ägaattsaklia harverksamhetliknandebedrivaellerdatatjänster somannan

persbolags ellervärdepakreditinstituts,fleraellermedsamband ett
verksamhuvudsakligaföretagsutländska et,motsvarande

ellerinnehav 20 %indirektellerdirektägarintresse:10. ett merav
företag.kapitalet ieller ettrösternaav

nödvändigt någon-detföranleds är attpunkten 6iFörändringen attav
definierarbestämmelselagstiftningen ha ettsvenskai den somstans en

andra bank-iverksamhetslistantillanknytningmedinstitutfinansiellt
ändamålsenligtfunnit detKommittén harsamordningsdirektivet. mest

ikapitaltäckningslagen ochidefinitionen attfullständigain denatt ta
hänvisa dit.andra lagar

kap.5

1§

kund ellerexponeringinstituts gentemotVärdet grupp avenett enav
institutets%överstiga 25får inteanknytninginbördesmedkunder av

kapitalbas.
anknytninginbördesmedkunder ärkund ellerOm avruppenen tilldotterföretaginstitut ellertilleller dottermoderföretag öretag mo-

institut-överstiga 20 %inteexponeringenvärdetfårderföreta avet, av
kapita bas.ets

ändringupphävts. Dennaparagraf hari dennastycketSista samman-
icke-finansiellt företagfall äri deförslagetmed etthänger att mo-om

företagsådantexponeringskall bankensbank mot etttillderföretag en
finansiella företaggäller ärvadhårdare närinte begränsas än som

avsnittallmänmotiveringenbehandlas iändringtillFörslagetägare.
11.8.

m
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kap.6

4§

Vad föreskrivs i bankrörelsela 1986:617 banks inne-som en om enhav aktier och andelar skall til äm på finansielläven före-av as en
samlade innehav, bantags ingår i företaäadrupps om en sgruppen.

föreskrivs i 3 8 § lagen 1992:l6 O finansie-som omringsrörelse kreditmar nadsföretags kvalificeradeett innehavom avaktier eller andelar i företag inte driver finansiell verksamhet skallsom
tillämpas på finansiell företagsgruppsäven samlade kvalificeradeen
innehav, kreditinstitut inte bankett ingår i företagsgrup-ärom som en
pen.

Vad föreskrivs i kap.3 1 § lagen 1991:981 värdesoiri a om ap-persrörelse värdepappersbolags kvali iceradeett innehav tierom av aeller andelar i företag med verksamhet finansiell verksamhetänannan
skall tillämpas på finansielläven företagsgrupps samlade kvalifice-en
rade innehav, värdepappersbolag har tillståndett bedrivaom attsom
verksamhet i kap.3 första4 § stycket och4 5 lagsom avses sammaingår i företagsgruppen.

Ändringarna i kap.6 4 § sammanhänger med ändringarna koncern-av
reglerna. Se allinänmotiveringen avsnitt 11.9.
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informationsplikttill lagFörslaget19.6 om
medelåterbetalningspliktigaavseende

bankrörelselagenkap. 2 §iregleras 1närvarandeförSituationer csom
avseende åter-informationsplikttill lagförslagetenligtkommer om

bank-§kap. 2lagen. 1denomfattasmedelbetalningspliktiga catt av
till författ-ingressengälla seupphöradärförskall attrörelselagen

bankrörelselageniändringtill lagförslagettillningskommentaren om
1987:617.

1§

1995: 1571lagenenligtinstitutföretag änsig ett omErbjuder annatett
återbetalningspli tigaallmänhetenfrån emotinsättningsgaranti taatt

årsmindremed änfordringsägaren ettförtillgänglimedel är asom insätt-omfattasintefordranföretaget attskallvarsel avomormerain
ningsgarantin. erbudan-marknadsföringVldsåvälskall lämnasormationen avn ramgåavtalstidenunderingåsavtalsforhållande samtinnandet ettsom fordringsförhållandet.materialliknande rörochkontoutdrag somav

exempelvisgällerlagdennastycketförstaenligtInformationsplikten
vadbensinbranschen emotoch tardetaljhandeln sominomföretag som

ekonomiska före-ochsparlåneföreningars.k.kundmedelkallas samt
sparkasseverksamhet.medningar

insättningsgar-enligt lageninstituttillämpliginte omLagen är om
ellervärdepappersbolag mot-kreditmarknadsföretag,banker,anti, dvs.

garanterade. Förintemedel ärinstitututländskasvarande emottar som
insättningsga-lageni §informationsregeln 11gällerinstitutdessa om

ranti.
intemedelmottagandevidgällerInformationsplikten om-somav

skallFordringarinsättningsgarantisystemet.svenskadet somfattas av
med så-förväxlaskanfordringarinformationsplikt ärföranleda som

fordringar ärvilkaförgaranterade. Gränsen som avsesdana ärsom
andraomfattaskontopå äventillgodohavandenvid. Förutomtämligen
obli-såsomvärdepapper,i formfordringartillgodohavanden samt av

harfordringarnaförutsättningunderallt attbankcertifikat,ochgationer
iuttrycksår. Dettaunderstigeruppsägningstid ettellerlöptid somenen

"återbetalningspliktigainformationsplikten me-lagtexten att avsersom
årsmindremed änfordringsägaren ettförtillgängliga var-del ärsom
avsnittallmänmotiveringenibehandlas ävenAvgränsningensel".

l6.2.2.
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Företag erbjuder sig medel frånatt ta privatpersoneremotsom eller
icke-finansiella företag skyldiga infonnera.är Omatt erbjudandeett
riktas enbart till finansiella företag, dvs. banker, kreditmarknadsföretag,
värdepappersbolag och andra företag huvudsakliga verksamhetvars

finansiellutgörs verksamhet föreligger ingen informationsplikt.av
Sådana företag ha sådan sakkunksapantas information inteatt erfor-är
derlig. I lagtexten uttrycks detta erbjudandet skall riktasatt tillsom
allmänheten. Detta begrepp behandlas utförligt i avsnitt 7.5.4 och
16.2.3.

Enligt andra stycket skall företagen informera insättningsga-attom
rantin inte gäller vid marknadsföring erbjudandet. Här åsyftas mark-av
nadsföring i samband med annonsering och skyltning ävenmen annan
form marknadsföring. Sådan information skall vidare lämnasav till
kunden innan avtalsförhållande ingås.ett Informationen skall också
framgå kontoutdrag och liknande material fordringsförhåll-av rörsom
andet med kunden. Informationen kan lämnas på olika skriftligensätt,
eller via datamedia.

2§

Inforrnationsplikten enligt denna gäller inte sådant erbjudande för
vilket skall prospekträttas aktiebolagslat 1975:1385up eni en ,försäkringsröre selagen 1982:713, 0992:54 börs-agen om occlearingverksamhet eller lagen 1991:980 hande med finansiellaom
instrument.

För vissa erbjudanden mottagande återbetalningspliktiga medelom av
finns skyldighet prospekt enligtatt upprätta aktiebolagslagenen m.fl.
lagar. Sådana erbjudanden omfattas inte den föreslagna informa-av
tionsplikten i denna lag. Vad skyldigheten prospektatt upprätta när-

innebär och varför informationsplikten kanmare tillgodo-anses vara
sedd därigenom behandlas i avsnitt 16.4.2.

3§

Om företagåsidosätter informationspliktenett i 1 såvitt äller ett er-
bjudande till konsumenter,tat skall marknads öringslagen

995:450 tillämpas.

Hänvisningen till marknadsföringslagen MFL innebär företagatt ett
underlåter informera kan åläggasatt lämna informationsom att 15 §

MFL. Vid sidan härav blir de handläggningsregler anknyterm.m. som
till denna paragraf tillämpliga, 16, 19-21, 34-36t.ex. och 38 MFL.
Detta innebär Konsumentombudsmannenatt i frågor inte ärsom av

vikt kan föreläggastörre företag vid vite informera.ett Vidare kanatt
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tingsrättStockholmsinformationsåläggande tasfråga avuppomen
kanfrågasådan ävenEnKonsumentombudsmannen.ansökanefter av

marknads-berörsnäringsidkareansökan avefter somenavtas upp
näringsidkare.ellerkonsumentersammanslutningellerföringen aven

Närings-Marknadsdomstolen.hosöverklagaskanbeslutTingsrättens
Konsumentombudsmannenanmaningskyldigaidkare att avär

infor-ärendei rörupplysningareller ettyttrandemed somkomma
informationsåläggandekandetdär attärende antasmationsplikten. I ett

anmaningpåskyldigvidarenäringsidkaren att avfrågai ärkommakan
liknandeochhandlingtillhandahålla somKonsumentombudsmannen

ärendet.iutredningenförbetydelsehakan
enligtinformationsföreläggandemeddelaförförutsättning attEn

från konsument-betydelsesärskildinformationen ärMFL15 § är att av
skyddssynpunkt.

fö-riktaskunnaockså mot ettingripandeskallkommitténEnligt ett
riktaserbjudandenvidinformationlämna somunderlåter attretag som

i 4reglerasfrågaDennakonsumenter.andratillenbart än

4§

gällersåvittiinformationsplikten l ett er-åsidosätterföretagOm ett , Finansinspektio-konsumenterandratill änenbartriktat ar,bjudande
Föreläggandetinformationsplikten.fullgöraföretagetförelägga attnen

vite.medförenasfår

erbjudan-gällersåvittinformationlämnaunderlåter attföretagOm ett
kon-andrafrånenbart änmedelåterbetalningspliktigaden emotatt ta

vid viteföretagetföreläggakunnaFinansinspektionenskallsumenter
allmän-ibehandlasBestämmelseninformation.föreskrivenlämnaatt

16.3.avsnittmotiveringen

5§

överklagasfår§enligt 4föreläggandebeslutFinansinspektionens om
sdomstol.förvaltninallmänhos

till kammarrätten.överklagandevidPrövningstillstånd rävs
gällaskallföreläggandebeslutbestämmafår ettattInspektionen om

omedelbart.

in-fullgöraföreläggande att§enligt 4beslutFinansinspektionens om
in-motsvarande sättpåöverklagasskall kunna somformationsplikten

kreditmarknadsför-ochbankeringripande motbeslutspektionens om
kap.och 5BRL§kap. 33lagförslaget 7överklagasskall kunnaetag

FRL.§32
överkla-skallbeslutFinansinspektionensinnebärandeFörslaget att

in-förstailänsrättochförvaltningsdomstol prövasallmän avtillgas
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helt i enlighetär med det förslagstans i propositionen,presenterassom
Ny beslutsordning på bank- och försäkringsområdet Vad förslaget i
propositionen innebär beskrivs i korthet i avsnitt 13.6.

22°Se l997/98:l86 80 Lagändringama föreslås iträda kraft den majprop. ls.
l999.
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i lagenändringtill lagFörslaget19.7 om
insättningsgaranti1995:1571 om

1§

hosinsättningarförgarantibestämmelserinnehållerlagDenna om
värdepappersföretaå.ochkreditmarknadsföretagbanker, vissa

Insättningsgarantinämnandläggs en.Frågor garantin avom

företagallaförmöjlighet att takapitel 6i öppnarförslagKommitténs
insättningarkreditmarknadsföretag emottarOminsättningar.emot

garantisystemet.svenskadetomfattasinsättningardessaskall även av
8.4.avsnittallmänmotiveringenibehandlasFrågan

2§

betyderlagdennaI
svensktbankföretag,utländskt ettbank,svensk ettinstitut: en ellervärdepappersbolag ett ut-svensktkreditmarkñadsföreta ett, medelkunderstillståndhar emotatt tavärdepappersländskt öretag som

onto,
institut,iinsättninghar ettdeninsättare: ensom tillgäng-tillgodohavanden ärbestämdanominellt sominsättning:

varsel,med kortforliga insattaren
samarbetsområdet.ekonomiskaEuropeiska§ES:4.

kon-kreditmarknadsföretag" ärsvensktettavseende enLagändringen
insättningarinnebär äveni 1 § attändringtillförslagetsekvens somav

insättningsgarantin.omfattaskommerkreditmarknadsföretag atti av

11§

hosinsättningarinstitututländska emottarinstitutSvenska samt som
ellergjorthar attdeninformeraskalllandet avserihärfilial somen

insättninggöra omen eller inte,insättningsomfattasfordran av
ochgarantin,gäller orersättningsnivåden2. som

garantin.frånutbetalning ersättningförformerna av mark-vidsåvällämnasskallstycket 1förstaenligtInformation ingåsavtalsförhållande samterbjudandet innan ettnadsföring somav materialliknandeochkontoutdragåfram somavtalstidenunder av
lanfordringsförhå et.rör

tydligaredetpunktenförstai är attändringtillförslagetmedSyftet
gällerinformationsskyldigheten oavsettlagtextenframgå attskall av

inte.ellergarantisystemetsvenskadetomfattasfordran avenom
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Bestämmelsen kompletteras med precisering iandra stycketen som
och pånär vilket informationsätt skallanger lämnas. Bestämmelsen
1 § andra stycketmotsvarar förslaget till lag informationspliktom av-

seende återbetalningspliktiga medel.

11a§

Om institut åsidosätter informationspliktenett 11i såvitt gäller in-
frånsättningar konsumenter, skall marknadsföringslagen 1995:450

tillämpas.
Om åsidosätterinstitut informationspliktenett 11i såvitt gäller

insättningar dfrånandra konsumenter,än skall Insättningsgaranti-
nämnden Finansinspektionenerrätta enligt 20 § denna lag.un

Första stycket i denna paragraf den nuvarandemotsvarar bestämmelsen
i ll § andra stycket. Hänvisningen till marknadsföringslagen innebär
bl.a. Konsumentombudsmannenatt kan förelägga institut vid viteett att
fullgöra informationsplikten. Vad hänvisningen innebär i övrigt
behandlas i författningskommentaren till 3 § lagen informations-om
plikt avseende återbetalningspliktiga medel.

Andra stycket. Om institut underlåterett lämna föreskrivenatt in-
formation såvitt gäller insättningar från andra konsumenterän åsido-

institutet informationspliktensätter i ll Enligt 20 lagen§ insätt-om
ningsgaranti skall Insättningsgarantiämnden underrätta Finansinspek-
tionen förhållandet. Det ankommer på Finansinspektionenom in-att
gripa institutet med stödmot de ingripandemöjligheter står tillav som
buds enligt bankrörelselagen, den föreslagna lagen finansieringsrö-om
relse och lagen värdepappersbolag.om

11b§

Ett institut garanteradetar insättningaremot skyldigtsom är att tasådana insättningaremot det finnsinte särskilda skälav envar, om motdet.

Denna paragraf uttryck för institutatt ettger garanteradetar emotsom
insättningar inte får neka någon möjlighet därtill. Från denna huvudre-
gel har institutett rätt undantaggöra endastatt det finns särskildaom
skäl. Ett sådant skäl kan, i allmänmotiveringennämns avsnitt 8.5,som

kund tidigare varitatt ohederlig bankvara elleren mot ins-ett annaten
titut, det föreligger misstankaratt penningtvätt eller det finnsom att
risk för företrädare föratt institutetten garanteradeatt ta emotgenom
insättningar på något främjar brott.sätt
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Kommittédirektiv

tillsynsreglerochÖversyn rörelse-vissaav
bankområdet m.m.

1995:86Dir.
juni 1995.den 6regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

regelverki det styrändringarbehovetutreda somskallkommittéEn av
verksamhet, ävenkreditinstitutsandraoch menbankersalltframför

ochvärdepappersbolagområdet,finansiella t.ex.detpåinstitutandra
iändringarbehovetutredaskallKommittén även avförsäkringsbolag.

lämpligtdetområde. Om ärdettapåinriktningochinnehålltillsynens
regelverket.ändringarföreslåkommitténskall av

skallKommittén
ekonomiskahanteringförreglerändradebehovet avöverväga av- ochkreditmarknadsbolagbanker,ikontrollför internochrisker

värdepappersbolag,
be-ochbeslutsdelegationförreglerändradebehovetöverväga av- ochstyrelseinomarbetetinnefattandeinstituten,inomfattandesluts

ledning,
hurvärderatillsynsverksamheten,börmålde styraanalysera som- förriktlinjernahurbedömatillsynsuppgifter samtärolikaangelägna

fast,skall läggasverksamheten
roll,revisorernasfrågorvissaöverväga om- ingrip-Finansinspektionensförreglerändradebehovetöverväga av-

sanktioner,ochanden
enskiltdåsituationerför ettreglersärskildabehovetöverväga av-

svårigheter,finansiella samtharkreditinstitut
verka påstraffrättsliga sätt attsystemetsnuvarandedetanalysera-

reformer.ochområdet överväga
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Bakgrund

De svenska bankernas finansiella situation försvagades allvarligt i sam-
band med den långvarigaatt högkonjunkturen bröts slutet 1980-mot av
talet. Den svenska ekonomin gick i osedvanligt djup lågkonjunk-en

med fallande tillgångsprisertur och stigande realräntor. Tidigare över-
hettning med starka inslag prisspekulation på fastighetsmarknadenav
hade lett till långsiktigt ohållbara prisstegringar. Avregleringar kre-av
ditmarknaden ledde i det rådande ekonomiska klimatet till kraftigen
utlåningsexpansion och jakt marknadsandelar. Kreditgivningen kom
i många fall ske på alltför lösaatt grunder. När prisbubblan på fastig-
hetsmarknaden sprack och konjunkturläget allvarligt försvagades,
tvingades först antal finansbolagett och banker redovisa såattsenare

kreditförlusterstora i syfteatt säkrastaten stabiliteten iatt betalnings-
såg sigsystemet tvungen göraatt åtagandeett temporärt stöd tillom

bankerna och vissa andra kreditinstitut.
finansiellaDen kris drabbade i synnerhet bankerna i börjansom av

1990-talet anledning till översynger för kontrollstatensen systemav
dessa.av
Även försäkringsområdet har berörts den finansiella krisen. Iav

början 1990-talet försattes kreditförsäkringsbolagettav i konkurs.par
Även andra bolag drabbades förluster inomstora området för kredit-av
försäkring.

Det decenniets utvecklingsenaste på kreditmarknaden har präglats
avvecklingen kvantitativa regleringar.av Kreditregleringarnaav av-

skaffades gradvis under mitten och slutet l980-talet. Detta ändradeav
radikalt arbetsvillkoren för bankerna. Vidare hinder för utländsktogs
konkurrens bort. Från ha verkatatt marknad kannärmasten som
beskrivas skyddad arbetar bankerna friaresom och kon-nu en mer

Ävenkurrensutsatt marknad. de regler för bank-om som ger ramarna
verksamhet rörelsereglerna i vissernas mån förändrades under

period skedde det knappast i lika högsamma grad villkoren försom
Ävenverksamheten. detta förhållande bidrar till behovet översynav en

vissa regler.av
Kreditmarknadsbolagens och värdepappersbolagens förhållanden är

intimt förknippade med villkoren för bankernas verksamhet. Regle-
ringen dessa institut i viktigastämmer avseendenav överens med vad

gäller för bankerna. Regelverket bör därförsom i sambandöverses
med översynen regelverket för bankerna. Motsvarande gällerav i vissa
avseenden försäkringsområdet.

Tillsynsmyndighetens arbetsvillkor har också förändrats. Under de
två decennierna harsenaste uppgifter förts till tillsynsmyndigheten.nya

Detta i kombination med den snabba utvecklingen produkter ochav
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förändringar iställt kravteknik haranvändninginstitutens nyav
i kom-förändringarna,nämndainriktning. Deutövande ochtillsynens

fram till slutetoförändradedetmed ibination närmaste avresurser
till-grundläggandetraditionella ochdetill följdfick1980-talet, att

mindreficksynsverksamheterna utrymme.
bankernatillsynenansvarade förtidigareBankinspektionen, avsom

julislogs denkreditmarknadsbolag, 1till dagensmotsvarigheternaoch
Finansinspektionen. EtttillFörsäkringsinspektionenmed1991 samman

förändraförFinansinspektionennärvarande inom attpågår förarbete
har genomgåttmyndighetennybildadeinriktning. Denverksamhetens

aprilomorganisation den lorganisationsförändringar. Genomflera en
ef-uppnåförverksamhetenspecialiseratinspektionenhar att1994 en

för operativanalys ochfinansiellförSpeciella enhetertillsyn.fektivare
insti-ha varittidigarefrånändratsTillsynen harskapats.tillsyn har att

lagts påalltTonvikten harfunktionsinriktad.blitutsinriktad till att mer
risktagande.institutens

för tillsynformerutvecklavaritharförändringsarbetetled iEtt att
förTill ledningkontroll.information ochstyrning,internainstitutensav

internstyrning,rådallmännautfärdatinspektioneninstituten har om
värdepappersinstitutochkredit-kontroll inomoch interninformation

rådende allmännamedanslutning till arbetetförsäkringsbolag. Isamt
lagregleringhemställtochtill regeringenskrivitinspektionen atthar en

förändringsarbetetfortsattainriktning Detmotsvarande övervägs.med
såsominstituten,finns iriskerpå deinriktasinspektioneninom somnu

motpartsriskerinarknadsrisker,kreditrisker, etc.
tilldelasFinansinspektionenmedelför deInom genomsomramen
händer självfriatämligendenharbudgetprocessen attsedvanligaden

Finansin-viss månanvändas.skall I styrshurbestämma resurserna
i reglerings-anvisningarprioriteringarochverksamhetspektionens av

särskilda uppdrag.ochbrev

utredningsarbeteTidigare

harfungerattillsynenochbanksystemethurOmfattande lärdomar om
efterföljandedelskrishanteringen,meddels i arbetetdragits, genom

olika slag.utredningar av
Bank-hanteratsfrämstharstöd till bankernafinansiellaStatens av

dettaUnder1993/94:61.skrivelseregeringensjfrstödsnämnden ar-
bank-stödsökandedeundersökningaromfattandemycketbete har av

Nordbanken ochägandetid harvidtagits. På statens avsenareerna
kunskapVärdefullBankstödsnämnden.BankGota utövats omgenom

"Erfarenheterunder arbetet. Ierhållitsharaktuella frågor rapporten,här
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bankkrisen, till regeringen", daterad denrapport 17 oktoberav 1994,en
Bankstödsnämnden uttryck för sin på vissa aspekter bank-ger syn av

krisen. Rapporten behandlar främst brister i bankernas styrning, kon-
troll och informationssystem behovet förändringar isamt regelverketav
och för tillsynen.ramarna

Regeringen tillkallade i början år 1993 kommittéav en
Bankkriskommittén, Fi 1993:02. I kommitténs uppdrag ingick att
kartlägga och beskriva utvecklingen på kreditmarknaden samt att ana-
lysera orsakerna till de problem uppstått. Vidare ingick översynsom en

tillsynens Översyneninnehåll och inriktning i uppdraget. skulleav gö-
bakgrund analys det regelverkmot omgärdar banker-ras av en av som

verksamhet. Kommitténs arbete har resulterat i antalnas ett rapporter,
författade kommitténs ordförande och knutna till kom-av av personer
mittén. Rapporterna har publicerats. Bankkriskommitténs arbete har
avslutats något betänkande har avlämnats.utan att

Finansinspektionen har gjort omfattande undersökningar banker-av
kreditgivning under den tid föregick krisen. dessaAv under-nas som

sökningar torde hel del slutsatser arbetsformerna inom bankernaen om
ha dragits.

En genomgång kreditgivningen i Nordbanken, Gota Bank ochav
Första Sparbanken har gjorts för undersöka möjligheternaatt föraatt
skadestånds talan ledande befattningshavare i dessa banker.mot Dessa
undersökningar, finns publicerade, har lett till skadeståndspro-attsom

inletts vissa styrelseledamöter.motcesser
betänkandetI kreditförsäkring Några aktuella problem SOU-

1992:30 redovisas analys orsakerna till Försäkringsaktiebolageten av
Njords konkurs vissa frågor Finansinspektionenssamt tillsyn vadom
gäller kreditförsäkring revisorernas uppgift.samt

Uppdraget

Skyddsintressena

inledningsvisSom den djupa bankkrisen anledningangetts tillger en
tillsynöversyn framför allt- bankerstatens över- och kredit- mark-av

nadsbolag. finnsDet omfattande kunskaper vilka skeendennu om som
lett fram till krisen i banksystemet. Det angeläget tillär dessaatt ta vara
erfarenheter i utredningsarbetet.

särskildaDen regleringen banker, andra kreditinstitut och värde-av
pappersbolag ställer krav på dessasstörre verksamhet påänsom annan
näringsverksamhet, motiveras med det finns särskilda skyddsintres-att

på området. Ett sådant skyddsintresse stabiliteten i betalnings-är attsen
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Omfattandefråga.isolvensbanksystemets sättshotassystemet om
tillsprida sigriskerarñnansiellasektom restenden attistörningar av
ekonomiskaför denkonsekvensernegativamedförvilketekonomin

för-institutenregleringen ärmedsyfte attviktigtutvecklingen. Ett av
konsument-direktdärutöverfinnsförlopp. Det ettsådanahindra

bety-inlåningbankernasharminst storbeakta. Inteskyddsintresse att
ekonomi påsinhanteramöjligheter ettenskildesför den attdelse egen
uppfattningsinredovisaKommittén börsäkertocheffektivt sätt. om

inomövervägandenkommitténsförgrundskyddsintressena ensom
uppdrag.för dettaramen

Försäkringsrörelse i för-betänkandethar iFörsäkringsutredningen
skyddsintressenasärskildadeanalyserat1991:89ändring SOU1

frågorbedömaharkommitténdelarde attförsäkringsområdet. I som
framförts i det be-uppfattningardeförsäkringsverksamhet bör somrör

övervägandena.grund förtilltänkandet ligga

Rörelsereglerna

dragitserfarenheterdekartläggningfrånutgångspunktMed somaven
naturligtdetskyddsintressenapå ärkommitténsochfinanskrisen synav
och förkreditinstitutandraochbankerförrörelsereglemaöveratt se

reglerkompletterandebehovetbörvärdepappersbolag. Främst omav
med dennaförknippadIntimtslagolika övervägas.riskhantering av

tillskrivelsesinframhållit iFinansinspektionenbl.a. re-fråga är, som
innehåll ochkontrollensinternadenreglerbehovetgeringen, omav

deinriktas påhandi förstabörarbeteKommitténsutformning. nu
för det in-ledningensochstyrelsensochfrågornanämnda ansvar

bör kom-delendenefterlevnad. Iochutformningregelverketsterna
Kommitténförsäkringsbolag.inbegripaocksåövervägandenmitténs

jävskrediter. Oms.k.reglernauppmärksamhet åtocksåbör ägna om
andraocksåkan dendet, överskäl förfinnsdetkommittén seattanser

rörelseregler.

delegeringochledningRegler om
olikaliksomledningsfrågorochstyrelse-harefterdyningarkrisensl

särskildadeuppmärksamhet. En översynfåttansvarsfrågor avstor
banker böransvarsfördelning inomochstyrningfinnsregler omsom

försäk-förreglermotsvarandebörsammanhanget ävendetIgöras.
moti-dethärmed bör ärsamband övervägasIringsbolag över. omses

fallet- bank-föravseenden ärdessaireglerandraha nusomattverat -
aktiebolag. dettaIallmännaförförsäkringsbolag änochaktiebolag

värdepap-ochkreditmarknadsbolagenbeaktasbörsammanhang att
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persbolagen omfattas aktiebolagslagen och därmed delvis andraattav
regler styrning och ansvarfördelningen mellan bolagsorganen gällerom
för dessa bolag. Aktiebolagskommittén Ju 1990:08 har ak-översett
tiebolagslagens överlämnat delbetänkande SOU 1995:44 be-ett som
handlar dessa frågor. Aktiebolagskommitténs överväganden förslagoch

intresse för regleringen instituten det finansiellaär även områ-av av
det. Kommitténs överväganden dessa frågor börnärmare ske i ljusetav

de förslag i aktiebolagskommitténs betänkande.presenteratsav som

sekretessfiågorVissa

harDet uppmärksammats reglerna sekretess, såsom de tolkats,att om
har upphov till svårigheter bl.a. vid förvärv banker och vid kre-gett av
dit givning till kreditmarknadsbolag. En sekretessreglernaöversyn av
för banker och kreditmarknadsbolag kan därför aktuell.vara

Tillsynen

starkt samband råderEtt mellan utformningen rörelsereglerna ochav
utformningen tillsynsverksamheten. önskvärtDet kommitténär attav
med utgångspunkt från de övergripande målen för tillsynen denatt-
skall bidra till det finansiella stabilitet och effektivitet ochsystemets ett

konsumentskydd värderar hur angelägna olika tillsynsuppgiftergott -
Kommittén bör i det sammanhanget uppmärksamma de synpunkterär.

förts fram i Bankstödsnämndens tidigare nämnda i Riks-rapport,som
revisionsverkets Statens tillsyn finansiellade marknadernaöverrapport

och i FinansinspektionensRRV 1994:15 skrivelse till Riksrevi-
sionsverket den 22 december med anledning1994 dnrrapportenav
119-2958/94.

Kommitténs överväganden i dessa frågor bör bakgrundgöras mot av
analys vilka fordras för tillsynsarbete i enlig-att etten av resurser som

het med kommitténs förslag skall kunna utföras. Kommittén bör i det
sammanhanget inte bara önskvärd ambitionsnivå ocksåutanange en
uttala sig tillsynsarbetets inriktning vid oförändrad resursnivå förom en
inspektionen. det sammanhangetI bör kommittén beakta de kraväven

medlemskapet i ställer,EU såväl i form inspektionens delta-som av
gande i utvecklingen det regelverket på områdetav gemensamma som
inspektionens samarbete med utländska myndigheter.

Kommittén bör också i vilken form riktlinjerna för inrikt-överväga
ningen på själva tillsynsarbetet skall läggas fast. Styrningen inspek-av
tionen kan ske på olika och med olika metoder. naturligtDetsätt är att
bestämmelser i lag identifierar inspektionens grundläggande uppgifter.
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skallreglerflexibilitet dessagradvilkendockbörDet övervägas ge.av
arbete börinspektionensförriktlinjerövrigahurVidare bör övervägas
i dessinstruktion ochmyndighetensexempelvis iutformade, reg-vara

leringsbrev.

frågor revisionVissa om

ihuvudregelnenligtFinansinspektionenskallgällande reglerEnligt nu
tillsammansrevisorereller fleraförsäkringsbolag attochbanker utse en

motsvarande delta iellerbolagsstämmanvalts pårevisorerdemed som
möjlighetfinnstillsynunderstårinstitutövrigarevisionen. För ensom

skrivelse tilliharInspektionenrevisorer.inspektionenför att utse en
i insti-revisorerförordnandemedföreslagitregeringen systemetatt av

remitteratFinansdepartementetSedanreformeras.tillsynundertut
remissyn-tagit delhaefterFinansinspektionenharskrivelsen att av

före-skalldet inteföreslåsdenpromemoria. I attutarbetatpunkterna en
revisorertillsättaFinansinspektionenförskyldighet attligga någon men

föreslåsdet. Vidaretillmöjlighethaskallalltjämtinspektionenatt en
inspektio-underståri institutrevisionspliktenlagstadgadeden somatt

valdabolagsstämmanoch deutvidgasskallvisstpåtillsyn sätt avnens
revisionsinsatserutföra dedelsskyldigaskallrevisorerna att somvara

inspek-tilliakttagelservissadelsinspektionen,initierats rapporteraav
tionen.

för-bl.a.direktivmednärvarande arbetetförpågår ettEUInom om
försäkringsföretagochvärdepappersföretagbanker,stärkt tillsyn över

meddirektivförslaget-förtalarMycketBCCI-direktivet. attdet s.k.
detkortinom attkommer samtjusteringarvederbörliga att antas-

skyldighetrevisorers rapporteraregler attinnehållakommer att om
tillsynsmyndigheten.tilliakttagelservissa

Vidareroll.Även revisorernasbehandlatharaktiebolagskommittén
auktori-ochgodkändareglerföreslagit vissanyligenregeringenhar om

52.1994/95: 1serade revisorer prop.
ak-övervägandende görsbakgrundbörKommittén mot avsomav

bedömadelsförslagregeringensljusetoch itiebolagskommittén omav
nyssnämndai denFinansinspektionenframläggsförslagde avsom

förslag- i dendeutarbetadelslagändringar,medförapromemorian bör
framställan-inspektionensanledningmedskerdet intemån somav

revisorer.del deti denBCCI-direktivet rörföranleds av
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Ingripanden och sanktioner

Finansinspektionen har i lag vissa befogenheter ingripa degetts att mot
finansiella instituten. Enligt bankrörelselagen 1987:617 kan inspek-
tionen bl.a. förbjuda verkställighet banks beslut, sammankallaav en
bankens styrelse och bolagsstämma återkalla banks oktroj eller,samt en

det tillräckligt, meddela varning.är Liknande, inte helt över-om men
ensstämmande, regler finns det gäller andra finansiella företag.när Fi-
nansinspektionen dessutom i vissa fall uttalanden,gör inte är rätts-som
ligt bindande avsedda till ledning förär de institutattmen som vara

står under tillsyn.som
Det grundläggande betydelse för Finansinspektionensär möjlig-av

heter fullgöra sitt tillsynsuppdrag den till sitt förfogande haratt att
lämpligt avvägda möjligheter ingripa missförhållanden i insti-att mot

kartläggningEn de regler tillsynsmyndighetemastuten. styrav som
möjligheter till ingripanden och sanktioner i Sverige och i andra länder
bör följas analys behovet regler här i landet. analysenIav en av av nya
skall särskilt belysas frågan ytterligare sanktioner bör införas.om
Regelverket bör, inte särskilda skäl talar det, utformat påmotom vara

för alla verksamhetsformer stårsätt under Finansinspektio-samma som
tillsyn. Kommitténs överväganden i dessa delar bör åtföljasnens av en

bedömning vilka krävs för utövande sådana befo-av resurser som av
genheter.

Vidare bör hur detaljerade de reglerövervägas inspektionensom ger
ingripa bör Vid den bedömningenrätt måste kommitténatt natur-vara.

ligen lägga vikt vid hur förutsägbar reglemas tillämpning blir.stor

Speciella regler för har finansiellasituationer probleminstitutnär ett

Arbetet bör inbegripa analys behovet särskildaäven regler fören av av
situationer då enskild bank eller enskilt kreditmarknadsbolag haretten
råkat i finansiella svårigheter. Enligt gällande regler erfordras vissen
kapitaltäckningsnivå. Om kapitalbasen för liten skall institutetär rätta
till missförhållandet. praktikenI kan två tänkas. Antingen tillförsvägar

kapital eller minskas balansomslutningen. det inledandenytt I skedet av
bankkrisen visade det sig dock ingendera möjligheten realistiskatt var
för återställa vissa bankers kapitalstyrka. När fannatt det nöd-staten
vändigt vidta åtgärder saknades regler tillförsäkradeatt statensom
möjligheten alltid ingripa i syfte stabilisera betalningssystemet.att att
Bland för komma till med dessa svårigheter infördesannat rätta la-att

1993:765 statligt stöd till banker och andra kreditinstitut.gen om
lagDenna innehåller bl.a. regler under vissa förhållan-att staten,om

den, har lösa aktierna i kreditinstituträtt eller ställa det underatt ett
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Vidare finns bestämmelser villkoren förtvångsförvaltning. att stat-om
för ändamålet särskilt inrättad prövnings-ligt stöd kan prövas av en

nämnd.
riksdagen beslutade statliga åtagandet banker ochår 1992Det attav

anknytning infria sinaandra kreditinstitut med statlig skall kunnavissa
avvecklingförpliktelser i tid Någon tidpunkt förär temporärt.rätt av

framgår Bestämmelsernainte bestämd, vilket lagen.åtagandet är av om
tvångsförvaltning dock tids-prövningsnämnd, inlösen aktier och harav

decembertill gälla till den 1995.begränsats 31att
bestämmelser rekon-Kommittén bör i sitt arbete överväga om om

banker och kreditmarknadsbolag bör införasstruktion krisdrabbadeav
fall bör utformas. studie motsvarandeoch hur de i så Enpermanent av

betydelsefull. Kommittén bör beaktai andra länder tordesystem vara
kreditmarknadsbolag för närvarande inte omfattasbanker ochatt av

i avvaktan ytterligareoch inte heller påackordslagen 1970:847 ut--
företagsrekonstruktiondet förslag till lagredning rege-om somav-

Kommittén bör detringen remitterat till Lagrådet. överväga ärom
jfr de-för insättningsgaranti föreslagitslämpligt detatt system somge
uppgiftpartementspromemorian Insättningsgaranti, 1995:3 någonDs

Promemorians förslag inne-rekonstruktion krisdrabbad bank.vid av en
försätts iförst i och med bankinsättningsgarantin träderbär attatt en

insättningsgarantifonden inte ikan medlen ikonkurs. Dessförinnan tas
utomlands medelemellertid exempel påanspråk. finnsDet att som av-

användas för förebygga bank-fonder kani motsvarande även attsatts
kontrollerat kapitaltillskottför statligtfallissemang, dvs. utgöraatt ett

rekonstruktioneller bidra tillsyftar till rekonstruera,att av, ensom
bank.krisdrabbad

särskildakommittén behovetgivetvis viktDet övervägerär att avav
förfarande syftar tillrättssäkerheten iregler för ettatt garantera som

betydelse-konstitutionella aspekternaminst derekonstruktion. Inte är
sammanhanget.fulla i

kreditgivnVårdsl inös g

kreditgivning och därigenom vål-i samband medvårdslösDen ärsom
förskadan. Vissa begränsningarbli skyldiglar skada kan ersättaatt

frågaregler preskription.finns dock, bl.a. Enskadeståndsansvaret om
förutsättningarna förefter bankkrisentilldragit sig intresse är omsom
bankerna bör föränd-för befattningshavare inomskadeståndsskyldighet

vårdslös kreditgivningkriminaliseringVidare har frågan avomras.
aktualiserats.

frågan varitdomstolar avgjort flera mål där1990-talet harUnder om
kreditgivning. Måleni samband medhar begått brottbanktjänstemän
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har oftast det uppsåtliga brottetrört trolöshet huvudman. Med nå-mot
enstaka undantag har det dock integot väckts åtal mot personer som

ingått i banks styrelse eller verkställande ledning. Det kan hit-en mot
tillsvarande erfarenheter ifrågasättas det nuvarande straffrättsligaom
regelsystemet i tillräcklig utsträckning kriminaliserar straffvärda förfar-
anden i samband med kreditgivning inom banksystemet. Motsvarande
kan gälla risk hantering, tagande positioner vid handelt.ex.annan av
med valutor eller derivatinstrument. En åtgärd därvid naturligärsom

inte minstöverväga medär, tankeatt på den centrala roll för betal-
ningssystemet främst bankerna har, kriminalisering ävensom en av
vårdslösa förfaranden vid kreditgivning och i samband med beslut om
riskhantering, särskilt i sådana fall där vårdslösheten kan leda till så
omfattande förluster instituts solvens hotas.att ett

Kommittén bör denna bakgrundmot genomgånggöra deten av nu-
varande straffrättsliga regelverket området och lämna de förslag som
den behövs. Förslag till kriminalisering skall dock föregåsanser av en

analys, varvid olika intressen skall varandra.vägasnoggrann mot
kriminaliseringEn vårdslöshet kan medverka till upprätthållaattav

stabiliteten i bankväsendet och därmed i betalningssystemet. En sådan
stabilitet inte uteslutandeär intresse för kreditinstitutenett och dessas

också i högägare grad förutan och medborgarna.staten
dettaMot skall sådan kriminaliseringvägas skulleatt kunnaen mot-

verka ambitionerna kontrollen kreditgivningatt över och riskhante-
ringen i första hand skall kreditinstitutenutövas än staten.av snarare av

Av betydelse i sammanhanget hurstor effektivär straffbestäm-en
melse denna karaktär skulle och fördelarna med krimi-av vara om en
nalisering istår proportion till de myndigheterna måsteresurser som
lägga ned jfr 1994/95:23 ff52 och bet. 1994/95:JuU2.prop. s.

Kommittén skall lämna sina förslag bakgrund sådanmot av en
samlad bedömning. Om förslag till ytterligare kriminalisering, skallges

beräkning de kangöras behövas för upprätthållaen av attresurser som
de straffbuden och förslag lämnas till hur sådananya resurser, genom
omprioritering eller på skall kunna tillförassätt, utredningarannat av
detta slag.

Frågan förutsättningarna för skadeståndsskyldighet för befatt-om
ningshavare inom banker och andra kreditinstitut skall förändras bör
behandlas bakgrund aktiebolagskommitténsmot överväganden iav
näraliggande frågor.

Allmänna synpunkter

En allmän utgångspunkt för utredningsarbetet den svenska lag-är att
stiftningen skall förenlig med det regelsystemetvara gemensamma
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inom Kommittén bör i övrigt i alla relevantaEU. avseenden in-även
formera ochsig analysera regler och reglers tillämpning i andraom
jämförbara länder.

En utgångspunkt arbetet skall bedrivas frånär att ettannan sam-
hällsekonomiskt perspektiv. Kommittén skall vidare beakta de direktiv
dir. regionalpolitiska konsekvenser,1992:50 1994:23 prövningom om

offentliga åtaganden och 1994:124 jämställdhetspolitiska kon-av om
sekvenser utfärdats till samtliga kommittéer och särskildasom
utredare.

Utredningsarbetet skall avslutat före utgången år 1996.vara av
Kommittén skall det möjligt lämna delbetänkanden. Kommitténärom
bör särskilt beakta vad kommer i BCCI-direktivetattsom anges om
tidpunkten för dess ikraftträdande och inforlivande i medlemsländernas
regelverk.

21 18-6265SOU1998:160
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ochingripandeFinansinspektionens
sanktioner

Inledning

sanktioner""Ingripanden ochrubrikenkommittédirektiven underI ges
bestämmelserbehovetanalyseratill kommitténuppdrag attett av nya

Avsik-avseende.dettamöjligheter iFinansinspektionensreglerarsom
grundmaterial förkommitténpromemoriamed denna ettär attten ge

första avsnittetfyra avsnitt.analys innehåller IPromemorianvidare
befogenheter Finans-debeskrivningsammanfattandelämnas aven

institutmissförhållanden idag ingripainspektionen har i ettnäratt
där inspek-ärendenantal konkretaDärefter redovisasframkommer. ett

medavslutasbeslut. avsnittförelägganden och Dettameddelattionen
lämnasavsnittredovisade ärendena. Idesammanfattning tre enaven

tillsynsmyndigheterna ibefogenhetervilkaöversiktlig genomgång av
avsnittet iSistaingripa institut.andra länder harnågra motatt prome-

förändringartillförslaguppräkning någrainnehållermorian attaven
kommittéarbetet.det fortsattaiöverväga

innehållhuvudsakligaSanktionssystemets

Bakgrund

tillsynsverksamhet tillämpahar i sinFinansinspektionen ett stortatt
finansmarkna-påde olika institutengäller förantal lagar som

dessasakliga olikheter iformella ochförelåg det bådeden.Tidigare
befogenheter ingripa in-tillsynsmyndighetenslagar vad avsåg motatt

skillnader beroddeåtgärder.rättställande Dessaoch krävastitut att
olik-delvis också påvid olika tider ochbl. lagarna tillkommitpå atta.

problemverksamheter.heter mellan och deras Dettainstituten ettvar
bankinspektionenför instituten. Närför såväl tillsynsmyndigheten som
till Finansinspek-slogsoch försäkringsinspektionen år 1991 samman

arbetet med fåsedan några år påbörjathade lagstiftarentionen att en-
behandlingtill isanktioner. Frågan hade varithetliga regler uppeom

227å rådmannenupprättad Gunnar LarssonPromemorian är av

l
LÃÃ
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bl. kreditmarknadskommitténs slutbetänkande Förnyelse kredit-a. av
marknaden SOU och1988:29 i propositionen till lagen värdepap-om
persfonder, 1989/902153, där det uttalades bl. reglernaattprop. a. om
vilka sanktioner inspektionen bör till förfogandeha sitt bör över-som

med motsvarande bestämmelser lagstiftningi inomensstämma annan
den finansiella sektorn. Dock anmäktes denna fråga borde iprövasatt

sammanhang. sanktionsystem infördes lagenDetett senare som genom
värdepappersfonder förebild för fortsatta lagstift-korn bli detattom en

Finansinspektio-ningsarbetet inom detta område. innebarSystemet att
hade återkalla tillstånd och det tillräckligt skullerätt att ettnen om var

utfärda Vidare ansågsinspektionen i stället kunna varning. vites-etten
förfarande effektiv ordning införandet straffbestäm-änvara mer aven

beslut skullemelser och slutligen infördes regeln inspektionensatt
infördes där-överklagas för sanktionertill kammarrätten. Detta systern
då etableratefter lagen värdepappersrörelse och blev redani 1991om

lagstiftningen värdepappersornrådet.inom väsentlig del på I sam-en av
trädde kraft den januariband med lagen kreditmarknadsbolag i latt om

genomfördes också förändringar i bankrörelselagen såvitt1994 avser
Bakgrunden till dessaFinansinspektionens ingripandemöjligheter. re-

flera utredningar påtalatgeländringar det krav enhetlighetpå somvar
förändringar krävdes anledning EES-avtalet,också de imen som av

så enhetligt in-1992/93:89. Härigenom har systemett gottprop. som
förts för kreditinstitut ochinspektionens möjligheter ingripaatt mot

det tid genomförtsvärdepappersinstitut. har inte påDäremot senare
sanktionsreglema försäkringsområdet.någon pånärmare översyn av

Allmänt ingripanden och sanktionerom

bl. vidFrågor ingripanden och sanktioner aktualiseras Finansin-om a.
sällanspektionens undersökningar institut. dock Finans-Det är somav

inspektionen meddela formella beslut missförhållandentvingas när
upptäcks det ofta tillräckligt inspektionen påtalar behovetärutan att av
åtgärder för skall vidtaga rättställande åtgärder. Påtalan-institutatt ett
det kan ske mellan företrädare föri samtal inspektionen och institutett

genomeller skrivelser dem emellan. Mycket sällan tvingas Finansin-
spektionen ingripande åtgärder. detta alltOmövervägaatt trotsmer
bedöms nödvändigt kan allmänt det bankrörelselagen,i kre-sägas att
ditmarlmadsbolagslagen och lagen finnsvärdepappersrörelse ettom
enhetligt regelverk med huvudsak olika föri åtgärder inspektionentre

Den ingripande åtgärden återkalla beviljatär rättenatt mest attagera.
tillstånd. detta alltför ingripandeOm med hänsyn till artenanses av
missförhållandet kan inspektionen ställeti meddela varning. lind-Den
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fö-användakaninspektionen är attingripandeformenrigaste somav
Försäkringsrörelselagens be-rättelse.vidtagainstitutrelägga attett

enhet-dettafrånsigskiljeringripandenochsanktionerstämmelser om
Fi-kanförsäkringsföretagsanktionergällerdet motNärliga system.

föreläggande rät-endastformellt ingripanansinspektionen omgenom
erin-meddelandemissföhållanden,allvarligamindrevideller omtelse

tillstån-koncessionen,återkallaregeringen rätt attägerDet är somran.
kredit-lagenBankrörelselagen,försäkringsrörelse.bedriva omdet att
någrasedansaknarvärdepappersrörelseoch lagenmarknadsbolag om

försäkringsrörelse-ifinnsbestämmelserSådanstraffbestämmelser.år
lagen.

bankersanktionerochIngripanden mot

1987:617lagenkap 2115finns i 7bankerförSanktionssystemet -
1996:1001.omtrycktbankrörelse,om

för-lag,striderbeslut motmeddelatharbankfall ettdetFör somen
enligtFinansinspektionenfårbolagsordningbankensellerfattning mot
verk-redan harbeslutetOmbeslutet.verkställighetförbjuda15 § av

bankenföreläggamöjligt,bedömsdetinspektionen,ställts kan somom
fårparagrafdennaenligträttelseförelägganderättelse. Ettgöra omatt

straffbartdetlag,föreskrifter i ärsådanabeträffandemeddelasinte som
överträda.att

regeringen.meddelasoktroj,bankrörelse,bedrivaTillstånd avatt
undertillbakaårsedan några rätt attFinansinspektionenDäremot äger

denoktroj. Detbanks mestsvensk äråterkallaförutsättningarvissa en
stycket.första16 §finns ibestämmelsenochsanktioneningripande

till-kanoktrojföruppställtsde kravuppfyllerintebankOm somen
har intehärombestämmelse ansettsuttryckligNågonåterkallas.ståndet

för in-förutsättningarnastyckeförstaparagrafensnödvändig. I anges
situationerbankrörelse. Trebedrivatillståndåterkalla attspektionen att

ban-handlarkrav. Det attuppfyllt vissatidibanken inte omattavser
rörelse inomdriva ettbörjattid, inteiregistreringföranmältsken inte

Vidareår.underverksamhetdrivit ettinteellerregistreringenefterår
rörelse,överlåtit sinbankåterkalla oktrojeninspektionenkan enom

olämpligsigeller visat attenligt 15bestämmelseöverträtt ovan,se
ocksåoktroj kanbanksEnoktrojverksamhetsådanutöva avser.ensom

bristenochbeloppvisstunderstigerkapitalbasbankensåterkallas om
ban-återkallasoktrojkanSlutligenmånader.täcks inom ominte tre en

insättningsgarantilagenenligtskyldigheterfullgjort sinainteken om
uppfyllerintenågoningårstyrelsebankensieller det person somom
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de krav ställs på styrelseledamot i bank. återkallaFör attsom en en en
oktroj på någon dessa två grunder, krävs banken före-att trotsat ettav
läggande från inspektionen själv vidtaga rättelse.att

Om bank inte drivit någon rörelse under helt år ellerett överträtten
bestämmelse enligt 15 § eller visat sig olämplig banlcrörele,utövaatt är
de formella förutsättningarna uppfyllda för inspektionen skall kunnaatt
återkalla oktrojen. Bedöms detta alltför ingripande kan inspektio-som

i stället meddela enligtvarning 16 § andra stycket. I styckenen samma
har inspektionen också givits möjlighet förlänga tremånadersfristenatt

täcka brister i kapitalbasen.att
Finansinspektionen kan tillsynsmyndighet i EES-landett annatav en

uppmärksammas på svensk bank föreskrifter deti lan-att överträtten
det. Om de föreskiftema har motsvarande innebörd de svenska,som
kan Finansinspektionen enligt 17 § den svenska banken vidta demot
sanktioner i 15 och 16 §§.som anges

I 18 20 finns regler Finansinspektionen ingriparätt attsom ger-
bank hemmahörande i land driverärmot ett annaten som men som

verksamhet i Sverige liknandepå svenska banker,sätt motsom genom
återkalla ñlialtillstånd, meddela ellervarning meddela föreläg-att ex.

gande rättelse.om
Inspektionen har också möjlighet enligt meddela den21 §att som

tillstånd inlåning från allmänheten, upphöra med verk-utan tar emot att
samheten. Om inspektionen osäker verksamheten tillstånds-är ärom
pliktig eller kan den först förelägga den driver verksamheten attsom
lämna de upplysningar inspektionen behöver för frågan.prövaatt

Finansinspektionens föreläggande eller förbud kan förenas med vite
enligt 23 dag finns straffbestämmelserI inga bankrörelselagen.i De
upphävdes den 31 december 1993.

Ingripanden och sanktioner kreditmarknadsbolagmot

Sanktionssystemet för kreditmarknadsbolag finns kapi 16 225 -
lagen 1992: 1610 kreditmarlmadsbolag, omtryckt 1996: 1004.om

reglerDe i dag gäller i mycket utsträckning identiskaär storsom
med sanktions- och ingripandereglema bankrörelselagen.i Tillstånd att
bedriva tillståndspliktig finansieringsverksamhet enligt denna lag med-
delas Finansinspektionen och följaktligen har också inspektionenav

återkalla beviljat tillstånd.rätt endastDet svenska aktiebolagatt ochär
utländska kreditinstitut kan få sådant tillstånd. Tillståndet kan åter-som
kallas inte vissa tidsfrister iakttas såsom verksamheten inteattom ex.

inom viss tid eller det finns brister i registreringen bolaget.startar att av
finnsDet också grund för återkallande tillstånd reglerna angåen-av om
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generelltVidare finnsefterlevs.kapitalbas intede bolagetsett en mer
åter-möjlighetFinansinspektionenbestämmelse attskriven som ger

bolagetverksamhetstillstånd, nämligenkreditinstitutskalla ett om
olämpligtvisat sigpåbestämmelser eller attsättvissa annatöverträtt

kredit-finns ibankrörelselagenLiksom iverksamhet.aktuelldriva
Finansinspek-förmöjlighetjuli 1996fr. den 1marknadslagen eno. m.

direktör ellerverkställandebolagetstillståndåterkallationen ettatt om
föreskriver. Dettalagende kravuppfyllerintestyrelseledamot somen

fö-inspektionensefterlevtintebolagetaktuellt endastdock blikan om
aktuellbeträffandeåtgärdvidtagareläggande att person.

med-falli vissainspektionentillstånd kanåterkallaförställetI att
medge for-kapitalet,i detbristerdet gällerellerdela varning, egnaom

ingripakunna när ettävenbrist. Förtäcka dennatidfristlängd attatt
förbjuda verk-inspektionenharbeslut, rätt attfattatharbolag redan ett

dettarättelse. Omföreläggandemeddelaellerbeslutetställighet omav
aktuelltstället blidet iåtgärd kan atttillräckligbedömsinte envara

tillstånd.beviljatåterkallaellervarningmeddela o. m.
sammankalla in-möjlighet ettFinansinspektionen attharDessutom

fö-inspektionensfårVidarebolagsstämma.ochbolagsstyrelsestituts
Kreditmarknadsbolags-med vite.kombinerasförbudochrelägganden

straffbestämmelser.saknarlagen

värdepappersinstitutsanktionerochIngripanden mot

be-finnsvärdepappersrörelse1991:981lagenkap -106 7I om
ingripandemöjligheterFinansinspektionensreglerarstämmelser som

värdepappersrörelse. Lagentillståndspliktigbedriverinstitutmot som
med lagentillsammansoch haraugusti 1991kraft den 1trädde i om

finnsreglerför deförebildvärdepappersfonder tjänat numerasomsom
kreditmarknadsbolagslagen.ochbankrörelselageni

beslutverkställighet vär-förbjudakanFinansinspektionen somav
författningellerlagstriderochfattat motdepappersinstitut ex.som

detOmbolagsordningen.ellerverksamhetinstitutets motreglerarsom
beslutmeddelamöjlighetinspektionenhar attförutsättningarfinns om

beträffandesärbestämmelse vär-beslut. Enverkställtredanrättelse av
fårFinansinspektionenstadgasHärfinns i 8depappersrörelse att

finansi-medverksamhetdrivervärdepappersinstitutförelägga ett som
verksamhetendenmedupphöramarknad,visspåella instrument atten

marknaden,eller tillsynenförreglerna övertillhänsynmeddetom
handel på denbedriverinstitutetolämpligtuppenbartframstår attsom

drivatillståndmeddelatdel attkandettamarknaden. På ettsätt aven
återkallas.praktikenvärdepappersrörelse i
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Tillstånd driva värdepappersrörelse meddelas Finansinspek-att av
tionen och får inspektionen återkallas på motsvarande försättav som
bank och kreditmarknadsbolag. Således gäller brott vissa tid-att mot
frister kan leda till tillståndet återkallas kravet på verksam-att attex.
heten skall fråninom år det tillstånd beviljas och verk-starta ett att att
samheten fár vila högst månader.sex

Bestämmelserna angående krav på bolagsledning och styrelseleda-
och möjligheten för inspektionen i hand återkallasista till-möter, att

stånd föreläggandeinte byta verkställande direktörenatt utom om ex.
efterlevs, finns värdepappersrörelselagenintagna i sedan den läven
juli 1996.

Ingripanden och sanktioner försäkringsrörelsemot

Finansinspektionens ingripandemöjligheter beträffande försäkringsrö-
relse regleras kap lageni 19 1982:713 försäkringsrörelse,om om-
tryckt 1995:1567.

Finansinspektionen förklara tillståndinte bedriva för-äger rätt att att
säkringsrörelse, koncession, förverkat. ankommer påDet regeringen. I
2 § föreskrivs regeringen, efter anmälan Finansinspektionen,att av
skall förverka tillståndet under vissa förutsättningar. handlar detHär

bolaget inte i tid påbörjat verksamheten, verksamheten legaträttattom
vilande för länge eller bolaget blivitinte registrerat. koncessionEnatt
kan också förklaras förverkad försäkringsbolagregeringen inteav om
uppfyller kraven för koncessionen eller allvarligt åsidosätter gällande
bestämmelser för verksamheten. finnsDet också möjlighet för-atten
verka tillstånd brister i kapitalbasen inte åtgärdas förelagd tid.inomom
De möjligheter försäkringsrörelselagen Finansinspektionen attger
komma till med missförhållanden försäkringsrörelseirätta är atten
meddela erinringar eller förelägga bolaget eller styrelsen vidtaatt att
erforderliga åtgärder. förekommerDet också inspektionen ingriperatt

formlöst påpekande, åtgärd inte reglerad lag.ett iärgenom en som
Syftet med dessa sanktioner åstadkomma rättelse varvid erinranär att
skall användas i lindrigare fall medan föreläggande förbehålletärett
allvarligare missförhållanden. Förutsättningarna för meddela före-att
läggande finns uppräknade lagen.i handlar främstDet brister bo-iom
lagets ekonomi och ledning. ankommerDet också på inspektionen att
till regeringen anmäla bolaget följtinte föreläggande. Regering-ettom

kan då givetvis frågan förverkande bolagets konces-taen upp om av
sion. Finansinspektionen har också möjlighet begränsa bolagets för-att
foganderätt eller förbjuda bolaget förfoga sina tillgångar iatt överatt
Sverige, det finns brister i kapitalbasen eller ingripandeettex. om
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andra institutLiksom förskydda de försäkrades intressen.krävs för att
försäkringsbolagssammankallahar Finansinspektionen sty-rätt ettatt

överläggningama.deltaoch isådant styrelsemöterelse och i närvara
styrelsen intebolagsstämmankallaInspektionen kan också omsamman

Även vid bolagsstämman,härom.efter begäran oavsettsigrättat en
ochinspektionenhar rättsammankallat den, närvarorätt attvem som

delta överläggningama.i

SOU1998:16018-626522
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l 1 Tabell
.

Finansinspektionens ingripande- och sanktionsmöjligheter
Institut Bank Kreditmark- Värdepap- Försäkrings-

nadsbolag persinstitut bolag
FI:s Bankrör- Kreditmark- Värdepapp- Försäkrings-
befogenhet elselagen nadsbolagslagen ersrörelselagen rörelselagenatt

1987:617 1992:1610 1991:981 1982:713
återkalla kap kap § 6 kap7 5 17 9 §att -

tillstånd 16 § 1 1st st
anmälan till 19 kap 2 §- - -
regeringen att
tillstånd bör
återkallas
meddela kap kap 6 kap7 5 17 § 9 § -
Vammg 16 § 2 3st
meddela erinran 19 kap §1l- - -

1 st
förelägga kap kap kap kap7 16 § 6 7 § 19 11 §5om
rättelse av § 215 St
beslut
förbjuda verk- kap kap kap7 16 § 6 §5 7 -
ställighet av 15 §
beslut
förelägga kap19 12 §upp- - - -
höra med viss 2 St
verksamhet
kalla till kap kap kap kap7 6 § 5 6 § 6 6 § 19 8 och
styrelsemöte 9 §§
och bolags-
stämma
kombinera kap kap kap kap7 5 24 § 6 12 § 21 2 §
beslut eller 23
föreläggande
med vite
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föreläggandenFinansinspektionensExempel på m. m.

Finansinspektionenexempel på hurkonkretadetta redovisasI avsnitt
under tillsyningripa institutmöjligheternatillämpat de legala motatt

detGenerellt kankonstateras. ärkunnat sägas attdär missförhållanden
formella och ingripan-tilltvingatsinspektionendärmycket få ärenden

muntligen ellerinspektionentillräckligtvaritdetde beslut. Ofta har att
frivilligt skallför institutförhållandenågotskriftligen anmärkt på att ett

åtgärder föregåttsfrivilligahar dessaIblandvidta rättelse. en merav
ned-redovisasexempelskriftväxling. Deomfattandeeller mindre som

tillsynsmyndighe-hargenomgåendeoch1990-talethämtade frånäran
fall varit frågadeldet iFinansinspektionenbenämnts äventen enom

försäkringsinspektionen.ochbankinspektionenföregångaredessom
någrafinansbolag,undersökningsamband med2.1 I ett somaven

Finansin-anmärkteauktorisation,erhållithadedessförinnanmånader
förhållandenföljandepå bl.spektionen a.

dennaupprättandetoch detfelaktigheter i årsredovisningen avsena-
här-ersättningoch hansför bolagetdirektörens arbeteverkställande-

enskild firmaägdhonomför via en av
kommanditbo-tillutbetalningarvidbefogenhetsöverslcridanden ett-

lag
tidunder längreredovisningenidifferenser en-

auktorisationenvidbolagetendastanställdaantalet trots atttrevar-
anställda.femutlovat minst

dåvarandeenligtFinansinspektioneningripandemöjligheterDe som
skriftlig erinran,tillstånd,återkallandetillgålagstiftning hade att avvar

ellerverkställighetsförbudföreläggandeanmärkning ochbeslut omom
Finansinspek-begärdemöjlighetertill dessaMed hänvisningrättelse.
finansbolagetsbeskedundersökning,avslutadmånad eftertionen, aven

inspektionenvadanledningmedvidtagitsåtgärderstyrelse dels avom
förtro-hadestyrelsendelsundersökningen,medpåtalat sambandi om

Finansinpek-tillställdeBolagetdirektören.verkställandeende för den
meddeladeundersökningeneftermånaderskrivelser. Femtionen tre

samtli-åtgärder irättställandevidtagitbolagetinspektionen att numera
tillfann skäldärför inteinspektionenfrågor ochberörda att annanga

tidigareanledningmedbolagetkritiksinåtgärd motän att notera av
fattadesBeslutetavslutades.varefter ärendetmissförhållandenpåtalade

generaldirektören.av
finans-undersöktFinansinspektionendetmånad efter ett2.2 En att

missför-allvarligaflertaldärvid framkommitdetbolag påtalades ettatt
efterlevnadbristandeenhandskrediter,förhållanden såsom stora av

verkstäl-förretilllcreditgivningkreditdelegeringsbeståmmelser, ett av
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lande direktören hälftenägt bolag, bristfällig redovisning garantiför-av
bindelser, differenser mellan reskontra för reversfordringar ochstora
huvudbok ofullständiga låneakter. Bolaget svarade inspektionen isamt

skrivelser. månader efter det och månader eftersista tioFyratre svaret,
undersökningen bolaget, meddelade inspektionen bolaget skriftligenav
erinran. beslutet, fattades generaldirektören, konstateradesI attsom av
några brister fortfarande avhj älpa, differensen mellanåterstod såsomatt
reskontran för reversfordringar och huvudbok de ofullständigasamt
låneaktema. fortfarandeInspektionen anförde bristerna varit ochatt var

bolagetsallvarliga utgjorde tillräckliga skäl återkalla till-så deatt att
ñnansieringsverksamhet, inspektionen medstånd bedriva attatt men

rättställande åtgär-hänsyn till bolagets styrelse redan vidtagit delatt en
Samtidigt föreladesder, meddela skriftlig erinran.nöjde sig med att en

bolaget differensen mellan reskontran och huvudboken ochutredaatt
dessakomplettera kvarvarande ofullständiga låneakter. Resultatetatt av

månad.båda bolaget meddela inspektionen inom Be-åtgärder skulle en
dåvarande lagstiftningslutet meddela skriftlig kunde enligterinranatt

från den dag bola-överklagas till Finansdepartementet inom veckortre
fick del beslutet.get av

fi-anmärkte vid undersökning2.3 Finansinspektionen sin ettav
förhållanden: för enhandskrediter,nansbolag på bl. följande storaa.

koncembolag vilkafordran moderbolaget, avräkningsfordringar påpå
redovisningsfunktionensinte reserverade och säkerställda samt or-var

inspektionen. Bolaget tillskrevganisation och bolagets rapportering till
avslutade ärendetinspektionen vid tillfällen varefter inspektionentvå

konstaterade därvid bolaget isju månader efter undersökningen och att
åtgärder vidtagits iskriftliga meddelat rättställandesina rapporter att

samtliga frågor.berörda
bank medFinansinspektionen företog undersökning2.4 en av en

överskridande befo-anslutna lokalkontor sedan oegentligheter och av
översändes till bankstyrelsengenheter uppdagats. promemoriaEnm.m.
underhandskontakter mellanyttrade förekomsig och samtidigtsom

efterföreträdare inspektionen och banken. månader undersök-för Fyra
banken vidtagit rättställande åtgärder.ningen avslutades ärendet sedan

flertal påpekanden till banken, iI inspektionens beslut lämnades ett
huvudsak beträffande internkontroll och instruktioner i kredit-revision,
ärenden. de banken vidtagna åtgärderna ochBeslutet accepteraatt av
avsluta fattades Finansinspektionens styrelse.ärendet av

Vid undersökning finansbolag anmärkte Finansin-2.5 etten av
spektionen brister följande förhållanden: koncemmellanha-på i bl. a.
vanden fordran moderbolaget, moderbolagets låga aktie-med bl. påa.
kapital, kreditdelegeringsbestämmelser, felaktigefterlevnaden rap-av

till inspektionen, för enhandskrediter, lån till verkstäl-portering stora
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till-Bolagetresultatutveckling.och bolagetslande direktören svaga
ef-månadertioinspektionenskrivelser innanfemställde inspektionen

Härvidskriftlig erinran.bolagetmeddeladeundersökningen an-ter en
rättställandenågravidtagitoch för sigbolaget iinspektionenmärkte att

främstbristerväsentligaförelåg vissafortfarandedetåtgärder attmen
före-Bolagetenhandskrediter.koncemmellanhavanden ochgälldevad

andraoch vissamoderbolagetpåfordranavvecklalades engage-att en
dessa åtgär-resultatetbeskedinspektionenlämnaatt avsamt ommang

fattadesskriftlig erinranBeslutetmånad.inomder enavsenast omen
inomFinansdepartementettillöverklagas trekundeochbankinspektör

beslutet.fick delbolagetden dagveckor från av
sedanfinansbolagförstyrelsentillskrevFinansinspektionen ett2.6

bolagetoch sedanmånader tidigarebolaget sjuundersöktinspektionen
in-huvudsakligenkritikInspektionenssvarsskrivelser.lämnat varsex

fordranochaktiebolaghade påbolaget attfordranriktad på ettsomen
fi-förhållande tillalldeles för imeninginspektionens storenligt var

inspektionenfrånkravkapital. attriskbärande Trotsnansbolagets en-
förstklassigamedsäkerställas sä-ellernedbringasskullegagemanget

ochmisslyckatsmånaderbolagetmeddelade attkerheter tre mansenare
bolagettillställdesdäreftermånadökat. Enställetfordran i en nyatt

inspektionensskrivelseninspektionen. Ifrån attskrivelse pre-angavs
efterkommitbolaget inteförhållandetdetbedömning attliminära attvar

beskaf-allvarligsåkreditenbeträffandeanmodaninspektionens avvar
finansierings-denutvecklingsundkundefenhet det äventyraatt aven

kreditenkravetframställdesHärvidbedrev. attverksamhet bolaget
bola-15intebelopp procenttill överstegskulle nedbringas ett avsom

säkerställdesalternativtellerkapital engagemangetriskbärande attgets
fall bola-detveckor. Förinomsäkerheterförstklassigamed tresenast

för-fråganinspektionenmisslyckas, attskulle attånyo omget angav
aktu-skulle kommafmansieringsverksamhet attdrivabjuda bolaget att

med sådanainspektionentillbolagetinkomElva dagaraliseras. senare
bola-antecknaochärendetavslutakunde attinspektionenuppgifter att

berörda frågor.samtligaåtgärder irättställandevidtagitget
ochñnansbolagundersökningmånader efter ett2.7 Nio se-aven

valdetillrättalägganden, Finan-uttalandenbolagsstyrelsen gjortdan om
till-bolagetsåterkallandeaktualiserafrånsinspektionen avstå attatt av
bo-meddeladesställetñnansieringsverksamhet och ibedrivastånd att

undersökningytterligareföretogInspektionenlaget skriftlig erinran. en
vidtagitsuttalanden intestyrelsensdetfannochår trotsattett senare

under-förstavid denpåtalatsbristerväsentligarättelsenågon somav
aktualiseragjordeinspektionenbedömning attsökningen. Den varnu

bolagettillskrivatillstånd och ånyobolagetsåterkallandefrågan avom
bolagetstyrelsenmeddelademånadför yttrande. dryg attEn senare
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sålts till marknadens försäkringsbolag. Inspektionen fannett störreav
den bakgrunden och med beaktande de uttalanden bolagsstyrel-mot av

gjort i skrivelser det längre förelåginte skäl vidtaga någ-att attsen nya
ytterligare åtgärder.ra
2.8 Sedan inspektionen i samband med undersökning fi-etten av

nansbolag påtalat brister frågai säkerställande krediter och lcre-om av
ditprövning brister frågai krediternas beviljande och bolagetssamt om
ledningsorganisation, tillställdes inspektionen fem skrivelser bolags-av
styrelsen och skrivelse bolagets revisor. skrivelsemas innehållAven av
konstaterades de berörda frågorna fått lösning bolagetssinatt genom

rättställande åtgärder varvid Finansinspektionen avslutade ärendetegna
tio månader efter undersökningen.

2.9 Finansinspektionen företog undersökning bankägdatvåen av
finansbolag och fann bolagen hade mycket dålig lönsamhet ochatt sto-

kreditförluster under flera år. Förlustema så år bola-stora ett attra var
likvidationspliktiga likvidation då kunde undvikasattgen var men ge-

garantiåtaganden från Anledningen till de kredit-ägaren. storanom
förlusterna bolagen hade alltför hög riskprofil på sina kredit-attvar en
portföljer. Bakgrunden till detta bl. styrelsens godkännande attvar a. av
industrifastigheter fick belånas till 100 köpeskillingen ellerprocent av
produktionskostnaden kreditgivningen i praktiken sköttessamt att ettav
utskott informerade efterhand.i påtalade under fleraRevisorernasom
år brister frågai dokumentation kreditbedömningar, kravverk-om av
samhet, valvskontroll, avstämningsrutiner och ADB-säkerhet. Inspek-
tionen fann ovannämnda förhållanden otillfredsställande rutineratt -
och bristfällig ledning lett till dålig lönsamhet och kredit-storaen som
förluster utgjorde missförhållanden allvarligså de kundeart attav-

grund för återkallande finansbolagens tillstånd. Dock ansågutgöra av
inspektionen, med de beslut förändringar det fannsatt ägtom som rum,
anledning bolagen skulle låta skriftligsig erinran.anta att rättas av en
Inspektionens generaldirektör meddelade således, efter hörande sty-av
relsen enligt verksförordningen, bolagen skriftlig erinran.

2.10 Finansinspektionen uppmärksammade vid undersökningen av
bank kreditgivningen geografisktinom område bankensatt etten av

totala verksamhetsområde skilde från bankenssig kreditgivning i öv-
rigt. Kreditgivningen inom detta område hade nämligen befarade och
konstaterade kreditförluster vida vad andra bankområdenöverstegsom
redovisade. Förklaring till detta bankens portfölj inomsyntes attvara
detta område innehöll mycket krediter med högt belånade fastig-stora
heter. Området svarade endast för 15 bankens totala utlåningprocent av

för 66 bankens totala kreditförluster. Sedan det före-procentmen av
kommit hel del underhandskontakter mellan företrädare för inspek-en
tionen och banken, kallade inspektionen till sammanträde medett
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kritikallvarligbankledningen. Samtidigt rapporterade revisorerna mot
eftermånaderoch kredithanteringen. Fyrakoncemledningen samman-

samlad be-inspektionen, vidbankledningen uttaladeträdet med att en
uppföljningen inomkredithanteringen ochkreditgivningen,dömning,

sundhetsäkerhet ochuppfyllde de krav pådet aktuella området, inte
bankled-särskiltHärvid kritiseradesställas.rörelsen måsteinom som

kredithanteringenbrister iallvarligaden signalerförningen att trots om
vadoch tillsynbrustit itillräckligt och på så visinte reagerat omsorg

enligt in-området vilketikreditengagemangengäller uppföljning av
kreditför-onödigtdrabbatsbankenhar lett tillspektionen storaatt av

dekritikallvarligriktade inspektionenbakgrundenluster. den motMot
kon-konstateradesDärefterrådande.förhållanden varit att en nysom

tillräck-bedömdesåtgärder vilkarättstäliandecernledning vidtagit som
underrättadskulle hållasfortsättningsvisinspektionenliga ävensamt att

inspektio-anledningvidtas iskulle kommaåtgärderde att avom som
för inspek-styrelsenfattadesdetta ärendeBeslutet iskrivelse. avnens

tionen.
medinkommaaktiebolagföreladeFinansinspektionen2.11 attett

bolaget bedrev. Detverksamhetdenuppgifterfullständiga somom
från privatpersonpåståendeerhöllinspektionenförsta ettsvaret envar

ansökanframgickbolaget.med anknytning till Av attsvaretnära omen
skulle inlämnasvärdepappersrörelsetillståndspliktigtillstånd drivaatt

tillföreskrifterråd ochdärför allmännaöversändeInspektionensenare.
skriftväxlingHärefter förekomansökan.upprättandeledning vid enav

med inspektio-slutademellan inspektionen och privatpersonen attsom
komplettmedinkommaflera gånger,förelade aktiebolaget att ennen

be-verksamhetförsvar dentill sittansökan. Bolaget anförde att som
Ärendet månaderavslutades efter sjutillståndspliktig.drevs inte var

ansökan med moti-aktiebolagetsavslogFinansinspektionenattgenom
planerades inteverksamhetdenkundedetveringen antas attatt som

vidarevärdepappersrörelse ochsundlagens krav påskulle uppfylla en
lagenvillkor ideuppfyllde övriga vär-bolaget inteatt omsom angavs

beslut till kammarrättenöverklagade dettaBolagetdepappersrörelse.
föreläggan-förstaefter inspektionensärendet drygt åravgjorde tresom

Överklagandet hellergrunden bolaget interedan på denavslogsde. att
verksamhet plane-för vilkenredogjortför kammarrätten närmare som

rades.
angående ansökanovanstående ärendedag2.12 Samma omsom

förelade Fi-anhängiggjordes,värdepappersrörelsetillstånd bedrivaatt
kr500 000aktiebolaget vid vitedet aktuellanansinspektionen att ett av

tillståndfordrarverksamhetmed bedrivaomgående upphöra att som
redogöraBolaget ålades ocksåvärdepappersrörelse.enligt lagen attom

skulleverksamhetentillståndspliktigaför avvecklingen denhur ge-av
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Ävennomföras. detta beslut överklagades till kammarrätten. Kammar-
fann Finansinspektionens besluträtten inte uppfylllde de kravatt

precision gäller för vitesföreläggande. Bl. konstateradesett attsom a.
inspektionens vitesföreläggande för generellt och inte sikte påtogvar
någon bestämd verksamhet det tidsmässigt obestämt. Där-samt att var
för biföll kammarrätten överklagandet.

2.13 banksAv kreditportfölj svarade för till-treen engagemang
25 bankens totala utlåning till allmänheten ochprocentsammans ca av

för 40 den totala utlåningen till företag. Denna enligtprocent in-ca av
spektionen alltför koncentrerade kreditportfölj kunde vid eventuelltett
fallissemang hos kredittagaren allvarligt skada banken. Dessa uppgifter
fann Finansinspektionen vid särskild undersökning banken. Deen av

uppgick tillsammans till miljarder1,35 kronortre ochengagemangen
bankens totala förlustreservering för miljo-132engagemangen var ca

kronor. Inspektionen konstaterade banken i strid med gällandeattner
instruktioner för kreditgivning bedrivit kreditgivning utanför bankens
verksamhetsområde. Enligt bankens reglemente bankens verksam-var
hetsområde mindre kommuner i landsorten. Långivning hadetre trots
detta bedrivits utanför området och till och med utanför landets gränser.
Trots kritik från inspektionen fortsatte banken sin kreditgivning utanför
verksamhetsområdet: Exempelvis beviljades kredit 32 miljo-en ny om

kronor utanför landet knappt månad efter inspektionensettner en av
flera påtalanden. Inspektionen anmärkte också på banken brustit iatt
sin beredning och uppföljning kreditengagemang. Vid samladav en
bedömning fann Finansinspektionen bankens kreditgivning, kredit-att
hantering och uppföljning inte uppfyllt de krav på säkerhet och sundhet
i rörelsen måste ställas. föranleddeDetta inspektionen medatt,som
stöd dåvarande lagstiftning, uttala erinran. föreladesDessutomav en
banken, med hänsyn till den risksituation banken enligt inspektionen
befann sig anlita revisionsbyrå för verkställaatt snarast atten en
analys de administrativa och kommersiella risker kunde före-av som
ligga bankensi kreditportfölj. redovisningEn revisionsbyrånsav rap-

skulle tillställas banken månader efter beslutet, fat-port senast tre som
tades Finansinspektionens styrelse. kanNoteras inspektionenattav
drygt två och halvt år före beslutet i skrivelse till banken kritiseratett
kreditgivningen objekt belägna utanför bankens verksamhets-av
område. Redan då det bankens enhandsengagemang i utländ-storavar
ska objekt inspektionen kritiserade.som

2.14 Finansinspektionen uttalade allvarlig kritik hypoteksin-mot ett
förstitut det på vilket kreditgivning skett. allvarligastesätt De bristerna

lånet hade utbetalats föreskriven säkerhetatt i formutan attvar av an-
sökan pantbrev funnits och vidare förening felaktigt hadeattom en ac-

borgensman föreningen fannscepterats inte itrots att upptagensom
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godkän-generellt kundevilkaförteckningkoncemledningens över som
konstateradesbeslutinspektionensborgensman. Iinstitutet somnas av

anställningar.lämnat sinachefstjansvariga änstemänatt
värdepappersrörelse.bedrivatillstånderhöllaktiebolag att2.15 Ett

och enligtkr000till 500till börjanuppgickaktiekapitalBolagets en
kronormiljonminimigränsen senasttilldet höjastillståndet skulle en

ansökanenligtochtvåägdesBolagetmånaderfem personeravsenare.
deträkningförbedrivashandel utanskulle ingentillstånd egenom

ochköparemellankontaktförmedlingfråganendastskulle avomvara
kundertillkreditgivningNågonfinansiella instrument.säljare varav

lovade bola-beviljadestillståndmedsambandaktuell. Idärför inte att
institut.depå hosbolagets annatskulle skeavvecklingattget egenav

skulleendastanställdaoch detillståndetförutsatte ägarnaVidare att
må-drygtmtinbesökVid trelångsiktigaffärer ettnatur.göra avegna

bolagetsinspektionenfannbeviljats atttillstånddetnader efter att
bolagetochomfattandemycketvarit attvärdepapppermedegenhandel

ocksåfannInspektionenkrediter. attmyckethafthandelför denna stora
räkning.föraffärerkortaomfattandeanställda gjortoch de egenägarna

företrädare förkallainspektionenföranleddeförhållanden attDessa
bola-rutinbesöket hosefterfyra dagarhöllsMötettillbolaget möte.ett

handel förkritikinspektionenuttalade mot attVid annansmötetget.
såvälochsaknades ägarnahärförtillstånd attbedrevsräkning atttrots

denräkning. Avförhandelomfattandebedrevanställda egenensom
framkombolagetochinspektionenmellanskriftväxlingenefterföljande

hävdadeochinspektionen attuppfattning änhadebolagetatt annanen
kredi-helleroch intebedrivits atthadekommissionshandel intenågon

imeddelade beslutstyrelseFinansinspektionenskunder.tilllämnatster
återkal-ochbolagethosrutinbesöketförstaefter detveckorärendet tre

förbjöd bo-ochvärdepappersrörelselagenenligttillståndlade bolagets
samladedenverksamheten. Ifortsättakr000500laget vid vite attom

underbolagetbl.antecknadesgjorde attinspektionenbedömningen a.
anmärknings-och påsystematiskttillstånd etthafttid bolagethela den

föreskrifter in-och devärdepappersrörelselagenöverträttvärt sätt om
verk-denanfördesVidarestöd lagen. attmedmeddelatspektionen av

aktiekapitalföreskrifter krävtenligt ettbedrivitbolagetsamhet som
hadeaktiekapital bolagetdetsågångervarit tioskulle halägst stort som
heltaffärer varitanställdasdekontrollenhärtill kommeroch att egnaav

överträdel-dekonstateramedavslutade attInspektionenobefintlig. att
inneburitochallvarligsåtill varitskyldig natursigbolaget gjort avser

förgällerreglergrundläggadedeåsidosättandeuppenbartså somett av
bolagetmeddelatillräckligtvaritdet inte attverksamhetbolagets enatt

varning.
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2.16 Finansinspektionen fann vid undersökning bank detatten av en
starkt kunde ifrågasättas banken vid kreditgivning iakttagit bankrö-om
relselagens regel kredit får beviljas endast långivaren påatt godaom
grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. Vid undersök-ningen
kunde klara brister uppdagas dettai avseende, främst beträff-ande en
enskild kredit. Dessutom hade andra krediter beviljats i strid med ban-
kens reglemente utanför verksamhetsområdet. Inspektionen uttalade i

slqivelse fyra månader efter undersökningen den kreditgivningatten
föremålvarit för särskild granskning inte uppfyllde de krav påsom

sundhet i rörelsen måste ställas och banken därför hade vid-att attsom
kännas kritik härför banken inom veckor skullesamt att senast sex
meddela inspektionen vilka åtgärder bankstyrelsen skulle vidtaga i an-
ledning skrivelsen.av

2.17 I samband med flera mtinundersökningar bank kom Fi-av en
nansinspektionen särskilt granska bankens och flerårigaatt ett storaav

utanför landet. Vid denna undersökning fann inspektionenengagemang
någon prövning kredittagarens återbetalningsfönnågaatt enligt ban-av

krörelselagen inte hade skett. Dessutom uppdagades blanco-att stora
delar fått leva vidare åtgärder vidtagitsengagemanget utan attav samt

banken först i efterhand observerat limitöverdrag medatt avsevärda
belopp formellt beslut förelegat händelsenutan inte tycks haatt samt att
resulterat i omedelbara åtgärder. Sin bedömning inleder inspektionen
med anföra kredittagarens verksamhet präglats uttalat högatt att av en
riskprofil och komplexitet vilket försvårat insyn och bort bankenmana
till särskild försiktighet formi ändamålsenlig organisationex. av en
för hantera risker, uppföljning och information till ledningatt och sty-
relse. Enligt inspektionen brast banken i kredithanteringen attgenom
löpande allti väsentligt förlita sig på låntagarens uppgifteregna om
nettovärdet tillgångama. Banken brast också attav genom engage-

under lång tid exponerade banken betydande blancodelarmanget mot
och banken inte med tillräcklig kraft och snabbhet försäkratatt sig om

i egendom. Bankenpanträtt medgav det fanns brister i hanteringenatt
och i beslutet från inspektionen påtalades banken under åratt senare
vidtagit flera åtgärder för förbättra kredithanteringen. formelltNågotatt
beslut meddelade inte inspektionen nöjde sig med banksty-utan att av
relsen kräva utförlig och sammanhållen redovisning de konkretaen av
åtgärder vidtagits eller bli vidtagna syftei bankens be-som attavses
dömning, uppföljning och kontroll skall fungera bättre.av engagemang

2.18 Under två veckor undersökte Finansinspektionen värdepap-ett
persbolag och fann flera missförhållanden och felaktigheter bl. be-a.
träffande centrala funktioner hantering värdepappersfondemassom av
medel, bolagets valvsfunktioner bolagets hantering kund-vissasamt av
konton. Inspektionen riktade allvarlig kritik bolaget. detNär gälldemot
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värdepap-hanteringochförvaringsinstitutfunktionbolagets avsom
särskildadetåterkallainspektionenövervägdemedel attpersfondemas

Bakgrundenverksamhet.beträffande denna atttillståndet givits varsom
fondemassammanblandningförekomdetfunnitinspektionen att aven

bakgrund detmedel, vilketvärdepappersbolagets motsettoch av
till-värdepappersfonder ämnatär attlagstiftningenskyddsintresse om

vidtogför bolagetuppdagadesdettaallvarligt. Närmycketgodose, var
övervägdeInspektionenåtgärder. atträttställandeomedelbartbolaget

kap 9 §enligt 6bolagetgivitstillståndetsärskildaåterkalla det som
förva-fungeravärdepappersrörelselagen attstycketförsta somom

Inspektio-medel.värdepappersfondemasoch hanteraringsinstitut att
tillräckligtåtgärdervidtagnatillmed hänsyndetdockfann varattnen

ef-generaldirektörenfattadesBeslutetvarning.meddela bolaget avatt
styrelse.Finansinspektionenshörandeter av

värdepappersbo-undersökningFinansinspektionens ettVid2.19 av
delsskäl,skattemässigabefattningshavareledandeupptäckteslag att av

realisa-den lägremedlönerpåbeskattningenhögredenför ersättaatt
utförtavgiftersocialabetala lägredels förtionsvinstbeskattningen, att

provisions-försubstitutsåsomVärdepappersaffárers.k. korta
betänkligheteringeinspektionenenligtkan storautbetalningar. Detta

bedri-långsiktigtpå sättförmågaochvilja ettledningensvad gäller att
vidareanfördeInspektionen ettattvärdepappersrörelse.sundva en

anställdaförföredömeskall tjänaledningoch ettbolags styrelse som
trovärdighetochstabilitet närbolagsförförödandeoch det ettäratt

grundläggandedetfrånflagrantasåledning gjortstyrelse och avsteg
avvi-ocksåframfördesKritik attframkommit. mothärregelverket som

funnitsdetochvillkormarknadsmässiga attfrånkelse förekommit
närståen-ochföroch rutinernainformationsskyldighetenbrister i egna
återkallaövervägdeFinansinspektionen attvärdepappersaffarer.des

iräkningförfinansiella instrumenthandel medförtillståndet annans
till kon-lettåtgärdervidtagit attbolagsstyrelsenSedan someget namn.
neutralise-provisionsaffäremabeträffandemissförhållandenstaterade

varning. Be-bolagetmeddelatillräckligtdetinspektionenansåg attrats
styrelsen.hörandeeftergeneraldirektörenfattadesslutet avav

svarsskrivel-förelägganden,FinansinspektionenSedan2.20 genom
bedrevaktiebolagkonstaterasammanträden kunnatoch ettatt yr-ser

förelades bola-finansiella instrument,förvaltningkesmässig annansav
värde-lagenenligtmed sinupphöraomedelbartget att om

kombine-Föreläggandetverksamhet.tillståndspliktigapappersrörelse
till bolagetanmodanmedkr att000med 100rades vite samtett enom

medkraft inkommalagabeslutet vunnitfrån dettvå veckorinom att en
ifrågavarandemeddelade bolagetdärefter attförklaring. Kortskriftlig

hade upphört.verksamhet
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2.21 Sedan Finansinspektionen begärt information verksam-om en
het hos försäkringsbolag framkom följande. Försäkringsbolagetsett
kreditförsäkringsverksamhet uppvisade betydande förluster och vid en
internrevision framkom allvarliga brister i hanteringen denna verk-av
samhet. Bolagets styrelse hade inte fattat något beslut riktlinjer förom
verksamheten och det förelåg brister i beslutsdokumentationen och i
den interna hanteringen. Försäkringsbolaget stoppade all nyteckning av
kreditförsäkringar för minska förlusterna och inledde omfattandeatt ett
åtgärdsprogram. skeddeDetta i samråd med inspektionen. Sex månader
efter den första redogörelsen meddelade inspektionen bolaget erin-en

enligt försäkringsrörelselagen. beslutetI anmärkte inspektionen attran
styrelsen inte uppfyllt de krav på ledning bolagets organisation ochav
förvaltning försäkringsrörelselagen föreskriver inspektio-attsom men

begränsade sig till meddela erinran bakgrund bo-att mot attnen en av
lagsledningen insett de problemen och därefter. beslut fat-Dettaagerat
tades Finansinspektionens styrelse.av

2.22 försäkringsaktiebolagsEtt kreditförsäkringsverksamhet uppvi-
sade förluster och Finansinspektionen undersökte därför verk-stora
samheten. Vid undersökningen framkom betydande brister bolagetsi
kreditförsäkringsverksamhet. Brister noterades beträffande den allmän-

ordningen försäkringshanteringen,i organisationen i verk-stortna av
samheten dokumentationen de bedömningar legat tillsamt av som
grund för bolagets försäkringar i vissa fall. fall hadeI inteaccept ettav
återförsäkringsavtäckning ordnats vilket innebar bolaget drabbadesatt

särskild skattebelastning. Bolaget instämde i den kritik in-av en som
spektionen riktade och innan beslut meddelades hade bolaget vidtagit
personförändringar påbörjat andra åtgärder för förbättra verk-samt att
samhetens administration. Finansinspektionen fann bedömningi sin att
bolagets förluster ökat på grund bristande ordning och organisationav

bolaget stridi med bestämmelserna i bolagsordningensamt att om
maximalt självbehåll inte ordnat tillräckligt återförsäkringsskydd.
Bristerna så omfattande inspektionen uttalade allvarlig kritik ochattvar
övervägde utfärda föreläggande enligt försäkringsrörelselagen,att iett
synnerhet då bolaget bolagsordningen. Med hänsyn till deöverträtt rätt-
ställande åtgärder vidtagits fortså bristerna blev kända för bolaget,som
begränsade inspektionen sig till meddela bolaget erinran enligtatt en
försäkringsrörelselagen.

Vid2.23 inspektion försäkringsbolag framkom bolagetett atten av
genomfört kraftig premiesänkning föranledde inspektionen atten som
kräva redogörelse för de beräkningar, kalkyler och bedömningaren

legat till grund för premiesättningen för hur den i försäk-samtsom
ringsrörelselagen intagna skälighetsprincipen beaktats vid premiesätt-
ningen. bolagetsAv svarsskrivelse fann inspektionen bolagetatt av
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områ-geografisktinompremiesättningargenomfört ettkonkurrensskäl
försäkringsskyddetförkostnadervisakunnatbolaget attde attutan

verksamhetsområdet. Fi-delarövrigainomdärskulle lägre än avvara
denstridhandlat idärförbolaget motkonstateradenansinspektionen att

såda-vidtabolagetföreladeoch attskälighetsprincipenlagen angivnai
påredovisade kravetdetpremiesättningenbeträffande attåtgärderna

generaldirektören.fattadesefterlevs. Beslutetskälighet av
tillredogörelservissalämnaskyldighetFörsäkringsbolags att2.24

rapportering-missköttebolagaktualiserades närFinansinspektionen ett
bolagetsföreläggatvingadesinspektionenomfattningsådani atten

räkenskapsårföregåendeförredogörelsemedinkommastyrelse att en
föreläggandetdeteftermånadertvå attveckor. Drygtinom tresenast

kon-Dåbolaget.undersökninginspektionenföretogmeddelades aven
på-ochföreläggandetbehandlatintestyrelsenstaterades enännuatt

ytterligaredetdröjdedettaTrotsbolaget.tillskickades enminnelse
angå-inspektionenfrånfråganstyrelsebolagetsmånad innan tog upp

inspek-anfördebedömningsinrapporteringen. Ibristfälligaende den
styrel-anmärkningsvärt attmycket samtförhållandedettationen att var

skyl-sinabrustit iverksamhetenorganisationbristfällig avgenomsen
in-beslutFinansinspektionensförsäkringsrörelselagen.enligtdigheter
deavseendeåtgärdervidtagabolagetförföreläggande attdelsnebar ett

bolagetsregeringentillanmälandelsrutinerna,administrativa omen
hörandeeftergeneraldirektörenfattadesBeslutet avförsummelse. av

styrelse.Finansinspektionens
Finansinspektionenfrånfrågapåförsälcringsbolag2.25 Ett som

bedriva vissdispensbeslut attavvaktatintebolaget ettmedgav omatt
meddeladespåbörjadesverksamhetenförsäkringsverksamhet innan en

inspektionen.erinran av
innebärförsäkringsrörelselagen, attiSeparationsprincipen2.26 som

livför-meddelamöjligheterlegalasaknar attskadeförsäkringsbolagett
sak-medsambandi ettförsäkringsbolag attöverskredssäkring, ettav

livmoment.medgruppförsäkringsavtaltecknandeförsäkringsbolag ett
synnerligendetbesluti sittanmärkte attFinansinspektionen an-var

skadeförsäkringsbolagkoncessioneratlandetihärmärkningsvärt att ett
anskaffadekoncessionenför utanverksamhet inombedrevinte ramen

försaknadesförutsättningarlegaladärområdeinomförsäkringar ett
styrelsenochkritikallvarligundgådärför intekundeBolagetbolaget.
nödvän-frågavidtogs iåtgärdererforderligatillseförelades omattatt
ingicks.gruppförsäkringsavtalkontroll innanochinstruktionerdiga nya

all-såframkomförsäkringmäklareundersökningVid2.27 enaven
tillståndmäklarensåterkalladeFinansinspektionenvarliga brister att

verksam-medupphöradenneföreladekr000 att100och vid vite om
kli-hanteringochredovisningbristandeallvarligaste avheten. Det var



660 Bilaga 2 SOU 1998:160

entmedel där till början klientmedelskonto saknades innebärandeen en
sammanblandning medel så klientmedel till och med kunnatattav an-
vändas i driften bolaget. denna delI innefattade misstankeav som om
brott bokföringslagen överlämnade Finansinspektionenmot ärendet till
polismyndigheten för särskild utredning.

2.28 Finansinspektionen genomförde platsundersökning hos etten
försäkringsbolag. Härvid framkom verkställande direktören endastatt
muntligen redovisade for styrelsen resultat och positioner i derivatin-

bolaget med verkställandestrument, direktören och skadechefensatt
godkännande lagt fiktiv skada för skapaatt extra attupp en en reserv,
attestbelopp vid skadeutbetalningama ofta överskreds och kapital-att
placeringsverksamheten hade omfattande brister främst beträffande
intemkontrollen. Finansinspektionen utfärdade formellt föreläggan-ett
de för bolaget vidta fem konkreta åtgärder för komma tillatt att rätta
med de påtalade bristerna. Föreläggandet beslutades enhetschef.av en
Beslutet överklagades till regeringen och överklagandet allti vä-vann
sentligt framgång. Regeringen ändrade föreläggandet i samtliga fem
avsnitt. tvåI dessa undanröjdes föreläggandet åtgärder och iav om
stället ansåg regeringen det tillräckligt med erinran. övrigtIatt var en
undanröjdes inspektionens beslut med motiveringen det dei and-att tre

situationema hade tillräckligtvarit med formlöst påpekande efter-ettra
den utredning inspektionen hänvisat till bristfälligså detsom attvar

inte kunde klarlagt påtalade bristfälligheter förelåg.attanses
2.29 Finansinspektionens styrelse meddelade försäkringsbolagett

och dess styrelse allvarlig erinran sedan inspektionen konstaterat atten
någon sanktionsmöjlighet inte återstod eftersom försäkringsbo-annan
laget försatts i konkurs. Beslutet överklagades till regeringen in-som
ledningsvis klargjorde de möjligheter stod Finansinspektionenatt som
till buds för komma tillrätta med missförhållanden försäkrings-iatt ett
bolag meddela erinringar eller förelägga bolaget elleratt styrel-attvar

vidta erforderliga åtgärder varvid erinranatt skall användas i lindri-sen
fall och föreläggande förbehållet allvarligareett missförhål-gare var

landen. Regeringen anförde vidare eftersom bolaget försatt iatt var
konkurs så det inte möjligt för bolaget vidta någon rättelseattvar men

Finansinspektionen gjort, försökaatt komma till med miss-rättasom
förhållandet kvalificera erinran allvarlig,att inte för-genom en som var
enligt med syftet med erinran, nämligen åstadkomma rättelse iatten
lindrigare fall. Regeringen undanröjde därför Finansinspektionens be-
slut erinran.om

2.30 enhetschefEn på Finansinspektionen meddelade föreläg-ett
gande för privatperson med enskild firma vid vite 100 kr000atten om
omgående upphöra med bedriva verksamhet fordrar tillståndatt som
enligt lagen värdepappersrörelse. Beslutet överklagades till kam-om
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uppfyllde dedetanförde intebeslutet ochundanröjde attmarrätten som
domstolensvitesföreläggande. Avförgällerprecisionkrav på ettsom

be-sikte på någonföreläggandet inteblandframgårskäl togattannat
obestämt.tidsmässigtoch detverksamhetstämd att var

bola-Finansinspektionenupplysteförsäkringsbolag att2.31 Ett om
femägdekoncern, änbolag imed andratillsammans merget, samma

stridakundedettaoch motaktiebolagi attrösterna ettprocent ansesav
försäkringsrörelselagen. Där§kap 17femprocentsregeln i 7s.k.den

med-Finansinspektionensförsäkringsbolag inteföreskrivs utanettatt
aktiebolagaktierna i änandelfår ettgivande äga större svararsomav

aktier.samtligaförröstetaletfemhögströstetal procentmot ett avom
detförsäkringsbolagetanförde attFinansinspektionenfrånförfråganPå

skyldighetformellförlåg någonlängreuppfattning intebolagetsenligt
fempro-s.k.deneftersommedgivandeinspektionensansökaatt om

försäkrings-EG:stvåibestämmelsernacentsregeln stred mot av
torde hasannolikhetmed alldirektivenhävdadeBolagetdirektiv. att

kunde åbe-bolagetinnebärandemedlemsländerna atteffekt is.k. direkt
rättsregler.nationellapåstället förregler idirekt på EG-rättenssigropa

företrädeEG-direktivenbestämmelserna isåledesägdeEnligt bolaget
förelågdärförochfemprocentsregelförsäkringsrörelselagensframför
medgi-Finansinspektionensansökabolagetförskyldighetingen att om

EG-Finansinspektionenkonstaterade ettattbedömningvande. sinI
såeffektdirekt än-har någon atthuvudregeln inteenligtdirektiv men

1nämligenuppfyllda attförutsättningarfallet ärdock kan treomvara
2har löptgenomförtskall ut,direktivetvilketden tidsfrist inom vara

privatavertikal karaktärdirektivregeldet sigrör som geratt avom en
ovillkorligfrågaregeln i3och ärrättssubjekt rättigheter attmot staten

tvådefannFinansinspektionenentydig. attochklaroch tillräckligt
haskulledirektivetföruppfylldaförsta förutsättningarna att ansesvar

olikatillhänvisningmedinspektionenansågeffekt.direkt Däremot
klartsådirektiven intelagstiftningsarbeten,andrauttalanden i att var
deneffekt. Motha direktkunnaskulledeformuleradeentydigtoch att

hävdaskundedet inte attFinansinspektionenfannbakgrunden att
före-ochdirektivbestämmelsemaskulle stridafemprocentsregeln mot

nedbringadagvissbeslutiförsäkringsbolaget senastlade därför att
Försäkringsbolagetröstetalet.femtill högstaktieinnehavet procent av

avsloggrunderandrapå över-till regeringenöverklagade beslutet som
effektdirekthadeEG-direktiven attfannklagandet. Regeringen att men

direktivenmedoförenligfemprocentsregeln intenationella s.k.den var
nationella reglerförhindratillsyftadefrämsteftersom dessa att som

vissamedlen iinvesteraförsäkringsbolagförbjuderellerålägger att
reglerfastställamedlemstathindradetillgångsslag och inte att somen

andra före-iägarinflytandeförsäkringsföretagsbegränsasyftar till att
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Det sagda innebar lämnaderegeringen överklagandet bifalltag. att utan
och försäkringsbolaget skyldig följa femprocentsregelnatt ochattvar
nedbringa aktieinnehavet.

2.32 försäkringsbolagEtt beslutade erbjuda sina anställda räntefria
lån för förvärv aktier i bolaget. Trots inspektionen lät bolagetattav
förstå inspektionen sig konstruktionen med hänvisning tillatt motsatte

de räntefria lånen inte överensstämde med sund utvecklingatt en av
försäkringsväsendet, beslutade bolaget erbjudandet skulle genomfö-att

Härefter meddelade inspektionen bolaget formellt beslutettras. om
föreläggande för bolagsstyrelsen verkställainte beslutet eftersom detatt
inte ansågs förenligt med sundhetskravet försäkringsrörelselageni att
till de anställda lämna räntefria lån i enlighet med styrelsens beslut.
Försäkringsbolaget överklagade inspektionens beslut till regeringen.
Bolaget hävdade försäkringsrörelselagen inte inskränkte möjlighetenatt

lämna lån till aktieköp deti bolaget och vidare inspektionenatt attegna
saknat laga grund meddela föreläggande inte verkställa be-att ett att
slutet de räntefria lånen. Regeringen delade inspektionens uppfatt-om
ning det inte förenligt med det lageni inskrivna sundhetskravetäratt att
bolaget till anställda lämnade aktuella låneförrnåner. Däremot ansåg
regeringen verkställighetsförbud från inspektionen föregåsmåsteatt ett

formell erinran till bolaget och denna erinran fåttinte avseddattav en
effekt. Eftersom inspektionen hade tillställtinte bolaget någon sådan
formell erinran före beslutet, upphävde regeringen inspektionens verk-
ställighetsförbud och meddelade i stället bolaget erinran bo-mot atten
lagsstyrelsens beslut skulle verkställas. Härefter försäkringbo-ansökte
laget hos regeringsrätten rättsprövning regeringensom av
finansdepartementets beslut erinran enligt försäkringsrörelsela-om

Bolaget anförde såväl formella sakliga skäl beslutet ochmotgen. som
begärde regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut. Somatt
formella skäl bolaget regeringens beslut stred instansord-att motangav
ningen och regeringen inte hade möjlighet inspektionensatt ersättaatt
verkställighetsförbud med erinran, erinran huvud inteöveratt tageten
kan meddelas regeringen förebehållet inspektionen till-utan ärav som
synsmyndighet erinran fårinte meddelas beträffande åtgärdsamt att

inte vidtagits. sakligt hänseendeännu I påstod bolaget bl. detattsom a.
försäkringsrörelselageni inte finns regler hindrar försäkrings-ettsom

bolag räntefria lån till sina anställda för köp aktier detatt ige av egna
bolaget. Regeringsrätten konstaterar i beslutsitt inspektionen enligtatt
försäkringsrörelselagen skall verka för sund utveckling försäk-en av
ringsväsendet det finns former för inspektionen ingripasamt att tre att

försäkringsbolag erinran, föreläggande förverkandemot ett och av
koncession och dessa former kräver anmärkning i någotatt att avseen-
de kan riktas bolagets verksamhet. Regeringsrätten ansåg intemot att
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förtill grundanfört kunde liggabolagetformella invändningarde ett
motiveradeerinran.beslut Däremotupphävande regeringens omav

rela-sakliga skälenfråga deställningstagande isittregeringsrätten om
regeringenochfinansdepartementet närma-ingående eftersomtivt utan

de anställdaerbjödräntefrihet bolagethävdat denmotivering att somre
sundhetskrav.försäkringsrörelselagensförenlig medkundeinte anses

försäkringsrörelselagen inteinledningsvisfann regeringsrättenHär att
lämna lånförsäkringsbolagförförbuduttryckligtinnehåller något att
avvikelsedirektoch någonvillkorförmånligaanställda påtill sina att

konstateradesVidareförekommit.hadedärför attfrån lagen inte en
verksam-sundhetskravetstridaändå kananställdautlåning till mot om

ochsoliditetkraven pågrundläggandemed destridkommer iheten
fannRegeringsrättenställerförsäkringsrörelselagenskälighet upp.som

skälighets-stredinteaktuella långivningenden moti sin prövning att
hade någon bety-praktiken inteeftersom den isoliditetsprincipeneller

fråganåterstodVadsoliditet. prövadelse för bolagets att var omsom
kundevadbetydelsehade någonsundhetskravet utöverdet s.k. som
sund-anmärkteRegeringsrättentvå principerna. attfölja deanses av

betydelsenochregel i lagenallmäninförtshetskriteriet attinte som en
hade be-försäkringsväsendet" inte närmaresund utveckling"en avav

grund-deinteregeringsrättenDock ansåglagstiftaren.lysts att omav
försäkringsväsendet, dvs.utvecklingsundiläggande elementen aven

läg-kunnagivetvis dettauppfylls börskälighet,ochkraven på soliditet
försäk-enligtsidainspektionensingripanden frånförtill grundgas

omfattassådan dignitetkravandraringsrörelselagen. Om även avav
lagen. Rege-interegeringsrättenenligtframgårsundhetskriterier av
avslutade be-ocherinranbeslutregeringensupphävderingsrätten om
emellertidförhållanden börallaskäl: "Underföljandeslutet med en

grundfåsundhetskravet inte närtillallmän hänvisning utgöra ensam
före-ellererinraningripandeåtgärder så ettdet gäller natur som enav

Konkreta brister,försäkringsrörelselagen.kap 11 §läggande enligt 19
för sådana åt-förutsättningmåsteellerrättslig natur, vara enannanav

det före-handenvidärendet inteförekommit igärder. Vad attgersom
föranledaskulle kunnaomständighetsärskildsådan ettlegat någon som

and-första ellerparagrafensmed tillämpningingripande bolagetmot av
meddelabeslutgrunden för regeringensavgörandestycke. attDenra

"förenligtlånebeslut inte varitbolagetshar varitbolaget erinran atten
ochsundhetskravet"inskrivnaförsäkringsrörelselagenmed det atti

vadframgårverkställas. Somdärför bordedetta beslut inte ovanav
beslut erinranmedfört regeringensanförts har denna bedömning att om

försäkringsrörelselagen".strider kap 11 §bolaget 19motmot
institutärenden framkommerovanståendeVid genomgång attaven

Finansinspektionensedanvidtagit rättelseuteslutandeså gott som

SOU1998:16023 18-6265
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framfört kritik formellt skrivelser, påpekanden, föreläggandengenom
eller beslut. Med beaktande Finansinspektionen dessutom förattav
institut i omfattning påtalar behov förändringarstor i samband medav
diskussioner och samtal finns det anledning konstatera inspektio-att att

uppfattningar och kritik sällan ifrågasätts föranleder sånens utan gott
uteslutande institut omedelbart vidtar rättställandeatt åtgärder. Avsom

sammanställningen kan skönjas viss olikhet mellan å sidan banken ena
och andra kreditinstitut och å andra sidan värdepappersinstitut och för-
säkringsbolag. Kreditinstitut lyhörda för påpekandensynes vara mer
och kritik från inspektionen de Det finns endast fåtalän fallettsenare.

Överklagandenadär inspektionens beslut har överklagats. har dock ofta
framgång.vunnit Två vitesföreläggande har överklagats och upphävts

kammarrätten på grund de inte tagit sikte på någon bestämdattav av
verksamhet och varit tidsmässigt obestämd, 2.12 och 2.30. I fallett
har inspektionen meddelat bolag s.k. allvarlig erinran med hän-ett en
visning till det i lagstiftningen inte fanns någonatt sank-annan
tionsmöjlighet eftersom bolaget försatts konkurs.i Detta beslut har un-
danröjts regeringen fann det saknades laga stöd för nämndaattav som
åtgärd, 2.29. Det principiellt intressanta avgörandet regerings-mest är

rättsprövningrättens regeringens beslut erinran för-mot ettav om en
säkringsbolag, 2.32. Regeringens beslut hade föregåtts överkla-ettav
gande Finansinspektionens beslut föreläggande till bolagetettav attom
inte verkställa beslut räntefria lån till anställdaett med hänvisningom
till sundhetskravet försäkringsrörelselagen.i Med undantag dessaav
för instituten så framgångsrika överklaganden kan konstateras Fi-att
nansinspektionen haft laga stöd för vidtagna ingripanden och sanktio-
ner.

Andra tillsynsmyndigheters sanktions- och

ingripandemöjligheter

Norge

I Norge det Kredittilsynetär för tillsynen samtliga in-som ansvarar av
stitut på kredit-, värdepappers- och försäkringsmarlmaden. Kredittilsy-

självständigär myndighetnet i samarbete mednära Norges central-en
bank. Verksamheten regleras främst i kredittillsynslagen. Hänitöver
finns särskilda verksamhetslagar för de olika institut-ettvart av

Ävenkategoriema. dessai lagar finns bestämmelser institutenattom
står under tillsyn Kredittilsynet och de skyldiga tillhanda-att är attav
hålla den information Tilsynet efterfrågar. Det kan tilläggas detattsom
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kredittillsynslagendessa lagar. Istraffbestämmelser iregel finnssom
verksam-institutenskontrolleraTilsynet skalluttryckligen attattanges

betryggandepåbedrivsförordningar sättochhet följer lagar ettsamt
skallTilsynettillstånd givits.med detöverensstämmelseoch i som

genomföra inspektio-statistikochräkenskapemagranska samtockså
Tilsynet intehar tillinstitutvarjeupplysningspliktdenOm somner.

påenskild tjänstemanmedtill ochföreläggauppfylls kan Tilsynet en
krävs.upplysningardelämnarevisoreller institutetsinstitut att somett

skallanställdrikta sigdettavalt påfall Tilsynet sätt motdetFör att en
har i kre-Tilsynetföreläggandet.särskild informationfåinstitutet om

föreläggande till in-utfärdafalli tioerhållitdittilsynslagen etträtt att
rörandetillsynsverksamhetnormalfrågatillsyn.under Detstitut är om

och rådföreskrifterefterlevnadenräkenskaper,upplysningar, rn m.av
delsinstitutföreläggakanTilsynet attSärskilt kan dock ettnämnas att

minimi-föreskrivnadet i lagenöverstigerdetaktiekapital såhöja sitt
enhandskreditenga-minskainstitutföreläggakravet, dels ettattettatt

Tilsynetmaximikravet.gällandelagendet iunderstigerså detgemang
på in-sammansättningenändra ettinstitutockså föreläggakan attett

sammankallaKredittilsynetharkontrollkornmitté. Vidare rätt attstituts
ochmotsvarandeellerbolagsstämmakontrollkommitté,styrelse, organ

dock inteharförslag. Tilsynet rättsammanträdenvid dess presentera
Kredittilsy-kantillsynsverksamhetenled ibesluten.delta i Som ettatt

gällerbestämmelserenligt dedomstolibevisupptagningkräva somnet
lag-förekommitdetmisstänkerKredittilsynettvistemål.för När att

miljöbrottellerbrottslighetekonomisköverträdelser i form ex.av
exempelvissåsommyndigheteroffentligaandrameddelaskall Tilsynet

riktaroch denstraffbestämmelsefinnskredittilsynslagenpolisen. I en
sådanOmfinansinstitut.arbetar ienskilda tjänstmänsig mot ensom
skalltill brottskyldigoaktsamhet sigellermed uppsåt göravperson

särskild be-Slutligen finnsfängelse.ellertill böterdömasdenne en
föreläggandeefterkommerintefall institutdet ettstämmelse för ett som

handi sistadepartement,nämligen detkanmeddelat. DåTilsynet som
eller deneller det institutdeföreläggatillsynen,för personeransvarar

betalaföreläggandet,uppfyllaskallingår, attkoncern där institutet som
föreläggandettill dessdag frambeloppmed visstvite upp-ettett per

fyllts.

Finland

på denverksammaoch demfinansmarknaden ärTillsynen över som
verk-InspektionensBank.FinlandsvidFinansinspektionenutövas av
Till-Finansinspektionen.lagenhuvudsakligen isamhet regleras om

inspektionensinleds medoch rättkap attfinns i 3synsbefogenhetema
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sammankalla och vid tillsynsobjekts styrelsemötenärvara eller vidett
sammanträde där beslutanderätt eller förvaltningenannat därutövas

handhas. Denna sammankallande- och närvaranderätt tillkommer en
företrädare för Finansinspektionen. Denne sig på ochäger mötenayttra
få uppfattningsin antecknad till protokollet. lagen finnsI sedvanliga
möjligheter för inspektionen få tillgång till granskningsuppgifteratt
från instituten. Finansinspektionen har två möjligheter särskildaatt utse

delta i tillsynsarbetet. Inspektionen kan eller fleraatt utsepersoner en
inspektörer utföra särskild granskning tillsynsobjekts verk-att etten av
samhet. utseddaDe inspektörerna har långtgående befogenheter. Om
det i skötseln tillsynsobjekts verksamhet förekommit oskicklig-ettav
het, oaktsamhet eller missbruk kan inspektionen dessutom tillsätta ett
ombud övervaka institutets verksamhet. Vidare kan inspektionenatt
förbjuda verkställighet instituts beslut eller åtgärd detta står iettav om
strid med lag, föreskrifter eller bolagsordningen. det fallFör beslutett
redan verkställts kan inspektionen i stället förelägga institutet vidtaatt
åtgärder för återkallande verkställigheten eller rättelseåtgärder. Denav

ingripande åtgärden Finansinspektionen har till förfogandesittmest är
återkalla meddelat tillstånd eller framställning häromatt till fi-göra

nansministeriet det ministeriet och inte inspektionen beviljatärom som
Återkallandetillståndet. tillstånd förutsätter tillsynsobjektet harattav

väsentligt brutit villkoren tillståndeti eller de omständighetermot att
under Vilka tillståndet beviljades väsentligt har förändrats. Om inspek-
tionen eller förekommandei fall finansministeriet bedömer det äratt
tillräckligt kan stället föri återkallande beviljat tillstånd, Villkorenett av
i instituts tillstånd ändras. I lagen finns också särskiltett stadgandeett

för inspektionen förena sina besluträtt och föreläggande medattom
vite dessutom döma Vitet. de särskildaI lagar där verksam-samt att ut
hetsreglema för olika institut finns hänvisas till lagen Finansin-om
spektionen och i dessa lagar finns också särskilda bestämmelser röran-
de straff och vite.

Danmark

I Danmark det F inanstilsynet harär huvudansvaret för tillsynensom av
bankerna, andra kreditinstitut, värdepappershandeln och försäkrings-
bolagens verksamhet. Bestämmelserna reglerar Finanstilsynets rättsom

ingripa institut under tillsyn finns fleraatt i lagar reglernamot iärmen
allt väsentligt enhetliga och likalydande. Det Finanstilsynet be-är som
viljar tillstånd driva de olika verksamheterna och flertaletatt i fallsom
också kan återkalla tillstånd. Tilsynet övervakar instituten följer la-att

och förordningar. skerDetta främst löpande redovisninggar genom
från instituten själva i lag föreskrivnaäven inspektioner.men genom
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Blanddetaljerade.förhållandevisbeträffande dessaReglerna annatär
inspektionbanker, varjetillsynföreskrivs lagen såvitti attavser av

styrelse, di-mellan Tilsynet och institutetsskall avslutas med möteett
iakttagelsermeddela vilkaskall TilsynetPårektion och revisorer. mötet

in-Tilsynet kräveråtgärderoch vilkainspektionen gjort avsomsom
skriftligtillställa institutetskall Tilsynet rapportstitutet. Dessutom en

tillhandahållaskyldighetgenerellharInstitutinspektionen. attöver en
kanbegär. Detuppgifter TilsynetdeochTilsynet den information som

skallinstitutetuppgifter till krav påstatistiska upprättaalltifrån attvara
verksamhetenhela sinredogörelseekonomiskoch överpresentera en

verksamheten. Fi-framtida utvecklingendenmed över aven prognos
vid in-framkommitvadoffentliggöraharnanstilsynet rätt att ensom

företagsangelägenheters.k.kräva vissakanspektion institutet attmen
lagbestämmelserföljaunderlåterinstitutoffentliggörs. Ominte attett

betala böteråläggaskan institutetTilsynet,förelägganden atteller av
rättelse vidtagits.dessfram tillveckadag ellerantingen attperper

med instituttill ochanvändaTilsynetsanktion kan ettmotDenna som
uppgifter.statistiskaredovisningmedtid inkommerinte inom rätt av

verksamheten intetillståndmeddelatåterkallaFinanstilsynet kan ett om
tillstånd meddelatsbeslutefter detmånaderpåbörjas tolvinom att om

Vidare kanmånader.underbedrivitsinteeller verksamheten sexom
överträdelseskyldig tillsigåterkallas instituttillstånd görett grovom

styrelseledamotskulle visa sigdetförordning. Omlag eller att enav
tillräcklig erfarenhethardirektion inteeller medlem i institutets atten

för brottdömtseller denneverksamheten,för drivaattta omansvar
Finanstilsy-kanfor såförtroendet intstitutet,påverkaskulle kunnasom

Givetvistillståndet.lag återkallabestämmelser ienligt uttryckliganet
problem.ekonomiska Iharinstitutåterkallaskan tillstånd också ettom

kan Til-solvensproblemgrundtillstånd pååterkallastället för ettatt av
möjlig-syfte bereda institutetför tid ianstånd vissbesluta attsynet om
försäk-tillsynenrörandeBestämmelsernahet åtgärda bristerna.att av

gällermed vadväsentligt identiskaalltiringsbolag nämntsär somsom
för-med tillsynarbetethar Tilsynet i överför andra institut. Däremot

Även försäk-beträffandeförsäkringsråd.hjälpsäkringsbolag ettav
tillståndmöjlighet återkallaFinanstilsynetringsbolag har ettatt menen

delendasttillräckligt, återkalladessutom, det bedöms en avsomom
detsamma.

Tyskland

für das Kredit-Bundesaufsichtsamtförsta handTyskland iI ansvarar
samarbetesker iför banktillsynen. Dettabankinspektionen, närawesen,

Bundesbank. BankinspektionenDeutschecentralbanken,med den tyska
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direkt underställdär finansdepartementet, vilket också har relativten
del i tillsynsarbetet. Tillsynsområdetstor omfattar samtliga kreditinsti-

och aktörer på värdepappersmarknaden.tut Försäkringstillsynen hand-
has Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen, försäkrings-av
inspektionen, i allt väsentligt har liknande befogenheter ban-som som
kinspektionen. Bankinspektionen utfärdar på sedvanligt i and-sätt som

länder föreskrifter och riktlinjer för tillståndspliktig verksamhet.ra
Däremot inspektionens befogenhetär till undersökningsverksamhet ute
hos instituten begränsad. ställetI anlitas i mycket utsträckningstor ex-

revisorer. Dessa liksom institutenterna själva har omfattandeen rap-
porteringsskyldighet till bankinspektionen. Rapporterna granskas ingå-
ende inspektionen och i vissa avseenden centralbanken.ävenav av
Bankinspektionen kan återkalla tillstånd bedriva tillståndspliktigatt
verksamhet under i lag angivna förutsättningar. flertalTrots be-ett
stämmelser härom ankommer det på inspektionen utreda och bedö-att

uppkommen situation tillräckligt allvarlig förär till-ma om atten ett
stånd skall återkallas. flestaDe återkallandegmndema ekonomis-avser
ka bedömningar där inspektionen kan tvingas på grund insti-att ettav

ekonomiska bekymmertuts återkalla tillståndet till skydd för in-ex.
F ekonomiskasättare. örrutom överväganden kan upprepadäven

misskötsamhet i form bristande inrapportering grund förutgöraav
återkallande tillstånd. ställetI för återkalla tillstånd kan ban-att ettav
kinspektionen under specifika omständigheter kräva anställdatt en
entledigas från sitt ansvarsområde. kanDet gälla situation där ban-en
kens åtaganden hotas på grund den ansvarige vidtagit ellerattav un-
derlåtit vidta åtgärder. Personen i frågaatt kan också ha visat sig vara
dokumenterat opålitlig eller sakna erforderlig kompetens föratt ansvara
verksamheten. finnsDet till och med bestämmelser inspektio-som ger

befogenhet efter varning kräva entledigandeatt vid bristandeettnen en
administrativa rutiner och inspektionens förelägganden.trots mot Av
naturliga skäl det endast högtär chefer i institutuppsatta påett som
detta kan ställas tillsätt och ifrågasättas bankinspektionen.ansvar av

begäranEn från inspektionen förevarandei fall skall ställas till banken
i sin har ställning till hur dentur uppkomnaatt ta situationen skallsom

lösas med hänsyn till arbetsrättliga frågor och eventuellt anställnings-
avta1.Ytterligare möjlighet bankinspektionen har ingripaären attsom
konkret i bankens verksamhet hindra verkställighet beslut.attgenom av
Ett beslut inspektionen kan förenas med vite högst 100 000 DM.av om
Slutligen kan bankinspektionennämnas haratt andra omfattande befo-
genheter institut harnär allvarliga ekonomiskaett problem. Härvid kan
inspektionen ingripa för säkra tillgångar och hindraatt ytterligare för-
luster. Inspektionen kan i syfte kräva vinstutdelningatt stoppassamma
eller i fall begränsas.vart
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Storbritannien

för banktillsynencentralbankenavdelning iStorbritannienI ansvarar en
avdelningförsta handåligger iförsäkringsbolagenoch tillsynen över en

det for-har ocksåindustridepartementet. Departementetochhandels-i
detta ivärdepappersmarknaden ävenmella tillsynsansvaret över om

fleramedparaplyorganisationprivaträttsligtilldelegeratspraktiken en
Tillsynsverksamhetenunder sig. ärorganisationersjälvreglerandes.k.

bedrivs ochövergripandeverksamhetinriktad på hur institutens mer
Ingripandemöjlighe-stabilitet.ochlaglighetkännetecknasden avom

desammaväsentligtalltiStobritannieniför tillsynsorganen ärterna
utfärdarTillsynsmyndighetemaländer.redovisadeövrigai ovansom

och följerverksamheterolikaförgenerella riktlinjereller mindremer
inrapporteringfrämstriktlinjerochlagarefterlevnaden genomavupp

Särskiljanderevisorer.anlitandeochundersökningarfrån instituten, av
regel-tillsynsorganensStorbritannienitillsynsverksamheten ärför

enskilt institutvarjeledningen imeddiskussionersamtal ochbundna
föråterkommande, ochårligenkreditinstitutförVid dessaunder tillsyn.

deltardiskussionernaförekommande,sällanförsäkringbolag något mer
ochinsynfår tillsynsorganetsamtalUnderockså revisorer. ettexterna

institu-bedriverinstitutetverksamhetdenkontrollviss över mensom
vilka åtgärderochframtidsplanerredovisaocksåledning tvingas atttets

Till-problem.eventuellamedtillför kommaplaneras rättaattsom
sanktionsmöjlighetersedvanligaharsynsmyndighetema nämntssom

beslut. Vadvitesföreläggandetillstånd tillåterkallandeallt från avav
stället förEnglandof iBank attkan förtjänas ärnämnas attattsom

återkallaverksamhet kantillståndspliktigtillstånd drivaåterkalla attett
Vidare kantid.för vissochtillståndmeddelatendast del även enav

åtgärdföreta vissinstitutetockså föreläggatillsynsorganet givetvis att
visskrävadessutombeslutverkställighet atteller ettstoppa enmenav

entledigas.institutcheftj iänsteman ett

förändringarFörslag till

kommit-ändringsförslag börnedanstående övervägasInförandet avav
förändringar Fi-tillutforma förslagsamband med arbetettén i att av

alltgrundar sig iFörslageningripandemöjligheter.nansinspektionens
itillsynsmyndigheteravsnittetframkommit ivadväsentligt på omsom

andra länder.
sank-ingripandemöjligheter ochFinansinspektionensförReglerna

dvs.under tillsynsamtliga institutförenhetliga attskalltioner vara
terminologi ilikalydandemedinförsenhetligt sanktionssystemett
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de aktuella lagarna beträffande återkallande tillstånd,ex. av var-
ning, erinran, föreläggande vidtaga åtgärder eller inte verk-att att
ställa beslut.ett
Bestämmelser möjliggör Finansinspektionen sambandi medattsom

formell sanktion institut skall kunna förklaramot ävenetten en per-
högstai ledningen eller styrelseledamot olämplig förson en som

uppdraget.
En utfärda förelägganderätt avveckla delatt viss rörelseatt av en

grundförutsättningama för verksamheten hotas kapitaltäckning,om
reservsättning, skuldsättning.
Utökande möjligheter anlita den inspektionen förordnadeatt av re-
visorn vidtaga tillsynsinsatser i verksamhetsamt att extra en ex.

anlitande revisionsföretag och dessa tillsynskost-attgenom extraav
nader skall kunna debiteras det enskilda institutet.
Införande möjligheten administrativ avgift vidatt ta utav en uppen-
bara överträdelser gällande bestämmelser snabbt kan rättasav som
till vid upptäckt kan återkomma flera gånger in-utan attmen som
spektionen kan ingripa, såsom exempelvis vid bristande eller förse-
nad rapportering.
Av rättssäkerhetsskäl skall Finansinspektionens beslut alltid kunna
överklagas.
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i andraArtikel 3

banksamordningsdirektivet

Inledning

innebörden artikel i andraden 3bilaga analyserasdennaI närmare av
huvudregeln i artikel skall med-banksamordningsdirektivet. Enligt 3

kreditinstituteller företag inte"förbjudalemsländema ärpersoner som
Kreditinstitutinlåning från allmänheten."omfattardriva rörelseatt som

allmänheten in-företag frånidefinieras EG-rätten tar emotsomsom
beviljar krediter förâterbetalbara medel ocheller andrasättningar egen

kreditmarknadsforetag ochbanker,träffas främsträkning. SverigeI
definition. Enligtkundmedel dennavärdepappersbolag emottar avsom

"mottagande insätt-förbudet dock inte gällaundantagsregel skall aven
återbetalningsskyldigheten åvilarmedel i fall dåningar eller andra en

myndigheter eller offentli-regionala eller lokaladessmedlemsstat eller
flera medlemsstater ingår, intei vilka ellerinternationella organ enga

lagstiftning elleromfattade nationellsärskiltheller i fall är avavsom
verksam-förutsättninggemenskapen, allt underregler attantagna av

skydd för insättare ochövervakning tillunderkastad regler ochheten är
investerare."

finns tillofficiella motiv EG-de endaerinrasbörHär att somom
hållna ingresserkortfattade och allmäntde relativtlagstiftningen är som

dokument ellerdirektiv. Andravarje förordning ellervanligen inleder
tillkommer ieller ministerrådetkommissionenuttalanden från som

förutsättning de offentliga,underreglering kan,samband med ärattny
EG-rättsligskall tolkas. Frånbestämmelseför hur vissledning enge

det iinte hindraroch for sig någotsynpunkt finns det i att ensom
vägledning hurutskottsbetänkandeellerpropositionsvensk ett ges om

tillämpas. motivutta-direktivbestämmelse skall Ettinförlivadvissen
anspråkemellertid aldrig påfårlande detta slag utgöragöra ettattav

bestämmelsemas tolkninginförlivadebesked deauktoritativt rättaom
grundatfakta och erfarenhetpåbör övervägan-ettutan snarast somses

sista handbli bedömd i EG-kommahur frågan kande att avom
åtanke.bör läsas med detta idomstolen artikel 3Analysen av

m 1994/95:19 528Prop. s.
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Vilken verksamhet skall regleras enligt artikel 3

Enligt huvudregeln i artikel det förbjudet3 för andra kreditinstitutär än
driva rörelse omfattar inlåning från allmänheten. Enligtatt som un-

dantaget det möjligt låta andra kreditinstitutär änatt insätt-ta emot
och andra medel under förutsättningningar verksamheten omfattasatt

vissa regler. Ordalydelsen i den svenska versionen direktivetav av ger
intryck innehållsmässig skillnad avsedd mellan huvudregelnatt ärav en
och undantaget. definitionen kreditinstitutl ingår ledet "från allmän-av
heten insättningar eller andra återbetalbara medel". Vid jäm-ta emot en
förelse med de engelska och franska versionerna banksamordnings-av
direktiven framgår lydelserna definitionen kreditinstitutatt samtav av
huvudregeln och undantaget i artikel identiska.3 Detta tyderär att
de skilda uttryckssätten i den svenska versionen inte avsedda in-är att
nebära innehållsmässig skillnad. finns dockDet anledning atten grans-
ka de olika uttryckssätten närmare.

Inlärning från allmänheten

Vad innebär då huvudregeln, förbud för andra kreditinstitut drivaän att
rörelse omfattar inlåning allmänheten Bortsett från direktiv-som

saknas egentliga tolkningsdata. I den engelska versionen arti-texten av
kel 3 huvudregelns uttryck "inlåning från allmänheten"motsvaras av
"deposits and repayable funds". den franskaI versionen motsvaras

begrepp "des dépots dautres fonds remboursables dusamma av ou
public". definieras inte iBegreppen banksamordningsdirektiven. di-l
rektivet insättningsgaranti, efter det andra banksamord-antogsom som
ningsdirektivet, finns dock definition "deposits" dépots"°. Dettaen av

legaldefinition kan specifikt utformad för tillämp-är antasen som vara
ningen direktivet insättningsgaranti. Det torde därför inteav om vara
möjligt dra den slutsatsen innebörden "deposit" exakt den-att att ärav

i banksamordningsdirektiven. Viss ledning för tolkningensamma av
"deposit" i artikel torde dock definitionen3 i insättningsgarantidirekti-

ha.vet
den svenska versionen direktivetI insättningsgaranti motsva-av om

begreppet "deposits" "insättning" och definieras "ett tillgo-ras av som
dohavande i form inlåning eller tillfälligt led i normalaettav som
banktransaktioner och kreditinstitut måste betala tillbaka enligtettsom
de lagliga och avtalsmässiga villkor tillämpliga, och alla ford-ärsom
ringar i form värdepapper har ställts kreditinstitut.- An-utav som av

m Fortsättningsvis används främst terrninologin i den engelska versionen av
EG-direktiven.
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andelarsocieties" bortsett från"buildingirländskabrittiska ochdelar i
artikel skallenlighet medkapital iformutgör eget ansesavensom

artikel ii 22.4uppfyller villkorenObligationerinsättningar. somvara -
samordningdecember 1985den 2085/611/EEGdirektivrådets omav

kollektiva in-förföretagFörfattningaroch andralagar som avserav
skall intefondföretag,värdepapperöverlåtbaraivesteringar anses

insättningar."vara
insättningsgaranti räknasi direktivetinsättningTill begreppet om

tillgodohavanden, allaandrapå konto,tillgodohavandenalltså förutom
kreditinstitut,ställtsharvärdepapperi formfordringar ut ettavsomav

värde-jämförbaraoch andrabankcertifikatskuldebrevsåväldvs. som
cirkelde-frågadetvärdepapperdet gäller närmastärNär enompapper.

vissainsättningar ochföretagkreditinstitutfinition; emotär tarsom
Förkla-kreditinstitut.ställtsharvärdepapperinsättningar utär avsom

insättningsgarantidirektivetdefinition tordetill dennaringen attvara
kreditinstitut.förgällerendast

direkti-banksamordningsdirektivet ochandramellanDiskrepansen
precisionmed bristandeförklarastorde kunnainsättningsgarantivet om

direktiven. Sys-svenska versionendenutarbetandetspråket vidi avav
arti-inlåning iförbudetlogiskskulle blitematiken emotatt taommer

ungefär i deninsättningarförbudstället tolkaskel 3 i emotatt taettsom
insättningsgaranti. Dettadirektivetanvänds imening termen omsom
tilllämpningsområdevidareharartikel 3 änhuvudregeln iinnebär ettatt

ibankrörelsedeñnitionenm insättningsbegreppetochnuvarandeden
insättningsgaranti.lagen om

medelåterbetalbaraAndra

franskaengelska ochi dehuvudregelninnehållerSom nämntsovan
kreditinstitutandraförbud för emotartikel än att ta3versionerna ettav

funds""repayableocksårespektive "dépots""deposits"enbart utaninte
tyder påallmänheten. Detfrånremboursables"fondsrespektive "autres

dentolkasskallsvenska versionenhuvudregeln i den attäven somatt
medelåterbetalbaraockså andrainsättningarinte baraomfattar utan

banksamord-förstadetversionensvenskadenfrån allmänheten. I av
definitionenfunds" i"repayablebegreppetningsdirektivet motsvaras av

dettillmedel". ingressen"återbetalbara Ibegreppetkreditinstitut av

Med ban-följande lydelse.har23° i kap. 2 § BRLBankrörelsedefinitionen 1
kontoinlåningvilken ingårverksamhet ii lagdennakrörelse omavses
med kortinsättarentillgänglig forochbestämdnominelltbehållningen är

varsel.
nominellt bestäm-insättningdefinieras231 insättningsgarantilagenl somom
kort varsel.medtillgängliga för insättarentillgodohavandenda ärsom
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första banksamordningsdirektivet vad med återbetal-anges som avses
bara medel. bl.a.Där samordningensägs gäller .alla institutatt vars.verksamhet består i återbetalbara medel från allmänheten,att ta emot
antingen insättningar eller i fonn, såsom fortlöpandegenom annan ut-

obligationergivning och andra jämförbara värdepapper, egenav
kurs. bevilja. .". Detta uttryck isamt denatt engelskamotsvaras ver-.
sionen "the continuing issue of bonds and other comparable securiti-av
es" och i den franska versionen "que lémission continue dobliga-av
tions dautres titres comparables". Vissaet obligationer ochtyper av
andra jämförbara värdepapper torde sålunda omfattas huvudregeln iav
artikel Uttalanden i kommentar till EG-rätten, "Banking and ECen
Law Commentary", tyder också på dylika obligationer och värde-att

betrakta fundsmz."repayableär attpapper som
Det hittills sagda talar för huvudregeln kan tolkas förbudatt ettsom

för andra kreditinstitut insättningarän i ungefäratt ta emot samma me-
ning används i direktivet insättningsgaranti ellertermen andrasom om
återbetalbara medel i den mening preciseras i ingressen till förstasom
banksamordningsdirektivet. Genom sådan tolkning får huvudregelnen
och undantaget innebörd liksom i de engelska och franskasamma ver-
sionerna artikel I avsnitt utländska rättsordningar framgårav attom
andra medlemsländer i tolkatEU artikel 3 på fordrasDetsätt.samma
särskild reglering enligt artikel 3 för det fall andra kreditinstitut iänatt
sin verksamhet insättningar eller andra återbetalbara medel,tar emot
med angiven innebörd, från allmänheten. För dessa medel finnsovan
alltså inget krav vad gäller uppsägningstidens längd.

Allmänhetsbegreppet

Därmed frågan vilken innebörd huvudregelnsär hänvisning till begrep-
Ävenallmänheten har. beträffande detta begrepppet saknas i princip

tolkningsdata. banksamordningsdirektivenI förekommer allmänhetsbe-
i artikel och i definitionen3 kreditinstitut.greppet Någon definitionav

begreppet finns dock inte. deI engelska och franska versionernaav av
artikel 3 används "the public" respektive "du public". Av den ovan
nämnda kommentaren framgår kreditinstitut eller andra professio-att

m Se Empel Banking and EC Law Commentary avsnitt 3.3.2 vari0.a., ut-
talas följande. "The receipt of repayable funds take whatever form:can
does whether they received the form ofnot matter deposits otherare or
forms, such the continuing issue of bonds and other comparable securiti-as
es."
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kretsentillhöraintemarknadenfinansielladenaktörer pånella anses
allmänheten

påsamordning kravenapril 1989den 17EG-direktivet avomav
skall offentlig-prospektspridninggranskning ochupprättande, somav

allmänhetenerbjuds tillvärdepapperöverlåtbaranärgöras
i dettaocksåkan89/298/EEG nämnasprospektdirektivet, samman-

minimikrav förbestämmelserinnehållerProspektdirektivethang. om
medlemsländerfleraellerivärdepapperangåendeprospekt ettsom

vidnoteradeofficielltredaninteoch ärallmänhetentillbjuds enut som
definitioninnehåller någonprospektdirektivethellerfondbörs. Inte av

erbjudandendirektivet vilkaiallmänhetsbegreppet. Däremot somanges
krets".begränsadinomtillerbjudanden "personerbl.a.omfattas,inte en

uttryck "adettadirektivetversionenengelska motsvarasden1 avav
of persons".restricted circle

tolkningengällersåvittsåledeskanOsäkerheten sägas stor avvara
juridiskadelfinns förstödVisstallmänhetsbegreppet. att personer,en

mark-finansielladenaktörer påprofessionellaandraochkreditinstitut
krets.tillhör dennaintenaden,

artikel 3enligtkrävslagstiftningVilken

verksam-i artikel 3undantagsregelnenligtkrävs atttidigareSom sagts
in-mottagandeochkreditinstitutandrabedrivs änhet avavseravsom

skallallmänhetenmedel frånåterbetalbaraandraellersättningar om-
och investerare.skydd för insättaretillövervakningochreglerfattas av

versionenengelskadenövervakning IochreglermeddåVad avses
den franskaoch icontrols"and"regulationsbegreppenmotsvaras av

med denJämförelsencontroles".réglementations"desversionen etav
frågadet intetyder påordalydelsen ärfranskaoch attengelska om

kreditinstitut.förgällerpå tillsynkrav somsamma
och inves-insättareskydd förtillskallövervakningRegler och vara

versionenengelskai denskyddBegreppet motsvaras avterare.
Enligt insätt-protection"."laversionenfranskaoch i den"protect" av

kreditinstitutauktoriseratfår ingetningsgarantidirektivetz artikel 3 ta

variavsnitt 3.3.22 and Commentary ut-Banking EC LawEmpelSe 0.a.,
receivedfunds berepayableotherdeposits andthe mustföljandetalas . . the inter-its fundsundertaking raisingthatpublic.from the For onreason an

partiesmarketprofessionalotherfrominstitutionscreditmarket frombank or
companies doesand insuranceinvestorsinstitutional notinstance,foras, --

institution.creditqualify as a
insättningar.garanti förför234 94/l9/EGEG-direktivet systemom
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insättningar det inteemot anslutet tillär för garantiettom system av
insättningar. Om andra kreditinstitutän insättningar finns intetar emot
motsvarande krav. Enligt förslaget till direktiv för ersättningsystemom
till investerare artikel får2.1 auktoriserat kreditinstitutett eller vär-
depappersföretag endast bedriva värdepappersrörelse det anslutetärom
till för ersättning till investerareett system investerarskydd. De an-
givna reglerna tyder på reglering enligt artikel 3 iatt fall inte inne-vart
bär krav på reglering motsvarande insättningsgarantin eller ett system
för ersättning till investerare.

Vad skall förstås med begreppen insättare och för-investeraresom
klaras inte i banksamordningsdirektivennärmare och heller i direkti-

insättningsgaranti. förslagetIvet till direktiv förom system ersätt-om
ning till investerare definieras investerare varje harsom person som
anförtrott värdepappersföretag medel ellerett intrument i samband med

investeringstjänst. lagenI insättningsgaranti definierasen insätta-om
den har insättning i institut.ettre som som en

Artikel 3-reglering i andra EU-länder

dettaI avsnitt redovisas och under vilka förutsättningar företagom som
inte kreditinstitut enligtär EG-rätten får insättningarta emot
"deposits" eller andra återbetalbara medel från allmänheten. Redovis-
ningen rättsläget i Danmark, Finland, Grekland, Irland, Italien,avser
Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritanni-

Österrike.Tyskland och Det skall inledningsvis påpekas deten, att
finns viss osäkerhet vad respektive land med begreppeten om avser
"deposits".

l samtliga länder Finland det i princip endastutom är företag ärsom
betrakta kreditinstitutatt enligt EG-rätten fårsom ta emotsom

"deposits"7. Finlandl huvudprincipenär begränsad och innebärmer
det endast banker fåratt är "deposits". Luxemburgta emot ochsom

235Förslaget dagtecknat denär 6 november 1995.
23°lnvesteringstjänst definieras i förslaget till direktiv försystem ersätt-om
ning till investerare varje investeringstjänst såsom detta begrepp definie-som

i artikel i direktivet1.l investeringstjänster den tjänstras samtom som avses
i punkt i avsnittl iC bilagan till det direktivet. Med investeringstjänst avses
alltså bl.a. överlåtbara värdepapper, andelar i företag för kollektiva investe-
ringar, penningmarknadsinstrument, finansiella tenninskontrakt köp-samt
och säljoptioner.
2 Kreditinstitut definieras i EG-rätten företag från allmänhetensom tarsom

insättningar eller andra återbetalbaraemot medel och beviljar krediter för
räkning.egen
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banksamordningsdi-andraartikel i3implementeratNederländerna har
tolkat hu-haBåda ländernarättsordning.nationellarektivet i sin synes

kreditinstitutför andraförbudartikel 3 än att tavudregeln i ettsom
harStorbritannienfunds".repayable I"otherdels"deposits",delsemot

andraförfrån förbudetundantagits änuttryckligenrättssubjektvissa
Danmark, Fin-allmänheten.från I"deposits"kreditinstitut emotatt ta

huvud-nämndafrån deundantagfinnsNederländernaland och ovan
iuppfylla kravenkanlagstiftningsärskildprinciperna antassamt som

Finland,Danmark, Lux-rättsläget iföljandedetartikel I presenteras
StorbritannienochNederländerna närmare.emburg,

Danmark

förbe-inteallmänheten"deposits" frånDanmark emotI rätten taär att
har banker,sparekasserbankerlovenEnligtbanker.hållen m.v.ogom

in-driverföreningarekonomiskaochsparekassersparbanker som
enligt lo-kreditinstitutvissaandelskasser,utlånings-verksamhetoch

kreditinstitututländskavissa rätt attkreditinstitutter samtvisseven om
inlå-Samtliga institutallmänheten. tar emotfråninlåning somta emot

inspektionsmyn-danskadentillsynunderstårallmänhetenfrånning av
till danskadenanlutnaskyldigaochinanstilsynetdigheten är attF vara

indskydergarantifonden.
förbetalda konto-ellersparverksamhetdriver utföretagFör gersom

af 22.375 majjuni 1996 lov nr.sedan den 1särskild lagkort finns en
betalings-forudbetalteafudstederesparevirksomheder1996 ogom

uppfylla kra-förinförtsharlagenframgår attförarbetenakort. Av att
banksamordningsdirektivet.2i andraartikel 3iven

konto-förbetaldaoch utgivaresparverksamhetEnligt lagen avom
förbetaldaochsparverksamhetdrivaför att utgetillståndkrävskort att
sparverk-Medandra pengeinstitut.drivs änverksamhetenkort avom

yrkesmässigtföretagbedrivsverksamhetsamhet somavsomavses
andraellerinlåningverksamhetenled iväsentligt emottareller ettsom

ochvidare krets,ellerallmänhetenfrånåterbetalas,skallmedel ensom
insättning ividmedlen på ettänsättanvänder de annatmottagnasom

ellersparbankerbanker,drivsinteverksamhetenpengeinstitut avom
utlåningsverksamhetochdriver in- samtföreningarekonomiska som

skall hasparverksamhetdriver egetettinstitut.andra Företagvissa som
Sparverksamhetdanska kronor.miljonerminsttill 5uppgårkapital som

ak-företagsformer, bl.a.uppräknadesärskiltvissadrivasfår endast av

afudstederesparevirksomhederm lovtilltill förslagBemzerkningar ogom
164.betalingskort nr Lforudbetalte
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tiebolag, anpartsselskaber, affärsdrivande fonder och ekonomiska fö-
reningar.

Med utgivare forbetalda kort företag verksamhet be-av avses vars
står i medel skall återbetalas, frånatt allmänhetenta emot ellersom en
vidare krets, där återbetalningen sker innehavaren det för-attgenom av
betalda kortet kan använda detta vid betalning hos bredare kretsen av
leverantörer och tjänster. Sådana företag skall drivas i aktie-av varor
bolagsform och enligt huvudregeln ha aktiekapital uppgår tillett som
minst 20 miljoner danska kronor. F inanstilsynet tillsynutövar över att
bestämmelserna i lagen följs. Den överträder bestämmelserna isom
lagen kan dömas till böter eller fängelse.

Finland

FinlandI har depositionsbankerna, dvs. affársbankerna, sparbankema
och föreningsbankerna depositioner frånensamrätt allmän-att ta emot
heten. Depositionsbankernas verksamhet regleras i kreditinstitutlagen.
Denna lag har den finska depositionsbanklagen och finansie-ersatt
ringsverksamhetslagen. På motsvarande i Danmark finnssätt möj-som
lighet för andra företag kreditinstitutän "deposits". Ekono-att ta emot
miska föreningar idkar handelsrörelse har nämligen enligt lagensom

andelslag sparkassedepositionerrätt från sina medlem-att ta emotom
eller medlemmarnas minderåriga bam. Eftersom depositionernamar

enbart sker från medlemmar i föreningen och dem närstående anses
depositionerna inte ske från allmänheten.

Den sparkasseverksamhet regleras i lagen andelslag mot-som om
den verksamhet i Sverige bedrivs vissa ekonomiska fö-svarar som av

reningar. Andelslagens huvudsakliga verksamhet vanligtvis icke-är
finansiell. Med sparkasseverksamhet verksamhet där andel-ettavses
slag för finansiering sin rörelse sina medlemmar medeltar emotav av

skall återbetalas, s.k. medlemsplaceringar. Sedan den juli1 1996som
gäller regler för andelslag. Motivet för lagändringarna är närmaattnya
placeringen medel i sparkassa och riskplacering regleras iav en som
värdepappersmarknadslagen till varandra. förarbetenaI till lagändring-

framhålls i princip bör andelslags medlemmarna,att inteett ägare,arna
skyddas på något särskilt de placerar medel i det företagsätt när desom
äger. Lagändringarna innebär bl.a. andelslag bedriveratt som spar-
kasseverksamhet inte tidigare skall skyldiga ordna borgenattsom vara
eller motsvarande säkerhet för tryggande fordranannan av en som
grundar sig på medlemsplacering. Arrangemangen för ställandeen av

23°Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar ändringom
lagen andelslag och vissa lagar har samband med den.av om som
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andel-ochprövningandelslagetsberoendeställetisäkerhet är egenav
tidi-Finansministerietsställs.säkerheterför deocksåslaget somsvarar

säkerhetställandeförgodkännaskyldighet avatt arrangemangengare
skyldigajuli 1996sedan den 1 attAndelslagenupphört. ärdärmedhar

medlemsplaceringenspåverkaromständigheterdeinformera somom
delårs-iårgångertvåminstlämnasskallUpplysningarvärde. enper

såskallUpplysningarna attbokslutskommunniké.ioch gesrapport en
välgrundadsigbildakandemgrundvalpåmedlemsplacerare enaven

dessresultatetoch ut-verksamhet samtandelslagetsuppfattning om
informeraskyldigtandelslagetskall att omveckling. Dessutom vara

med-påverkaväsentligtägnadeomständigheter är attochbeslut som
granskasvidareskallSparkasseverksamhetenvärde.lemsplaceringens

fungerarsparkasseinspektörsparkasseinspektör. Somsärskild enenav
revisorgodkändhandelskammareellerCentralhandelskammaren enav

revisionssammanslutning.eller

Luxemburg

iTheordalydelsesinenligtinförtsprincipiartikel 3harLuxemburgI
Enligt3.artikel 2financialthe1993 enApril sectoroflaw on

såvälframgårengelskatill attbestämmelsenöversättninginofficiell av
"otheroch"deposits"bådeomfattarundantaget repa-huvudregeln som

bestäm-harLuxembourgeoisMonetaireEnligt Institutfunds".yable
tillämpning.praktiskhaft någonintemelsen ännu

Nederländerna

Dutch Acttheofsektion 82iinförtsartikel 3har onNederländernaI
stad-bestämmelsedenna1992. ICredit Systemof thethe Supervision

prohibited fromlegal entitynaturalföljande. "...any orpersongas
occupationitsof hisin thehaving,receiving orinviting, orcourseor

given,beingnoticesubjectdemandrepayable tofunds,business, oron
utgivandeundantagitsharförbuddettaFrånpublic ...." avthefrom

dessaförutsättningundersecurities attofissuevärdepappervissa
thei the Actföreskrivsvadmedenligheti onvärdepapper ut somges

exempel-skalllagdennaEnligtransactions.Tof SecuritiesSupervision
sektion 82förbudet iFråninformation.adekvaterhållavis investerare

enterpri-issuingof thefundsthekapitalbl.a.undantagitshar eget own
vidareharof FinanceThe Ministerfrimärken.ochinstitutionse or
intres-desektion 82iförbudetfråndispensmeddelamöjlighet omatt

tillgodosedda påblivitskydda haravseddabestämmelsen attärsomsen
sätt.annat
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Storbritannien

I Storbritannien regleras tillståndspliktig "deposit-taking-business" ithe
Banking Act 1987". "Deposit-taking-business" omfattandeär änmer
sådan drivs kreditinstitut och a verksamhetsom därav avser
"deposits" lånas till andra in theut of the businesscourse money re-
ceived by of deposit lent others, eller b någontoway delannan av
rörelsen finansieras med medel erhållits "deposits" anysom genom
other activity of the business financed, wholly materialtoor any ex-

of the capital oftent, theout interest received by ofor on money way
deposit. "Deposit-taking-business" endast "deposits" iaccepterarsom

mycket begränsad omfattning undantagna frånär kraveten på auktori-
sation. Undantagen bl.a. Bank of England, välgörenhetsorganisa-avser
tioner, vissa kyrkor och kooperativa föreningar För denna verksam-
het fmns ingen särskild reglering eller tillsyn.

Sammanfattning

Det kan konstateras det finns få tolkningsdata tillatt ledning för vilken
verksamhet bör omfattas nationell lagstiftning enligt artikelsom av
En del tyder dock på huvudregeln kan tolkasatt förbud for and-ettsom

kreditinstitutän i sin verksamhet insättningarattra ellerta andraemot
återbetalbara medel från allmänheten med den innebörd angettssom

Med insättningar och andra återbetalbara medel alltsåovan. for-avses
tillgodohavanden på konto,utom andra tillgodohavanden och fordring-

i form värdepapper. Med allmänheten torde såväl privatper-ar av avses
företag, dock inte kreditinstitut och andra professionellasoner ak-som

24°Undantagen från kravet auktorisation omfattar följande. 1 Charities, 2
certain churches, 3 industrial och provident societies, 4 agricultural, fore-

och ñsheries associations,stry 5 retail and other co-operative societies, 6
practising solicitors the of their profession, 7 depositscourse pre-Contract
accepted the of work, 8 certainestate public undertakings,cours agency
9 the Student Loans Company Ltd, 10 the National Children Charitiess
Fund, ll deposits accepted by who authoriseda person an person or an
exempted under the Financial Services Act 1986 theyperson acceptedare

the of for the of engaging dealing activitycours withor purpose any or
behalf of the by whom whose behalf theon deposit madeperson or on or

service activity behalf of that and 12 depositsany whichon person are ac-
cepted in compliance with the regulations covering "relevant debt securities".
The regulations allow debt Securities commercial notes be issu-topaper or
ed be companies which have above certainnete.g. assets andamounta
which have shares debt Securities listed certain stock exchanges.or on
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undantagsbestäm-Innebördenmarknaden.finansielladenpå avtörer
andratillåterlagstiftning änsvenskdåblirartikel 3i attmelsen om

andra åter-ellerinsättningarverksamhetsin emoti takreditinstitut att
huvudre-innebördmedallmänhetenmedel från sombetalbara samma

reglering.vissunderkastasverksamhetdennafordrassågeln att
ochregleringvilkenförledningtillÄven finnstolkningsdatade som

Någ-få.artikel 3ikraven ärefterkommaforkrävsövervakning attsom
påkravfrågaintedetför ärdocktalaromständigheter att sammaomra

Redovis-kreditinstitut.forgällertillsynoffentligochreglering som
medlemsländer-påtydermedlemsländer atti EU:srättslägetningen av

olikaartikel sätt.3tolkatna
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