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Att förebygga och hantera finansiella kriser
Finansförbundet är överlag positivt inställt till utredningens slutsatser och dess analys av
finanskrisen, och Finansförbundet stöder förslaget om att inrätta ett råd för makrotillsyn.
Finansförbundet vill dock påpeka att det i dagsläget är för tidigt att inrätta alltför långtgående
nationella särlösningar som kan tänkas kollidera med det arbete avseende krishantering som just nu
bedrivs på europeisk nivå. Finansförbundet eftersträvar ett ”level playing field” på finans- och
värdepappersmarknaderna, då det är viktigt att samma krav gäller i alla länder och för alla liknande
typer av bolag för att undvika snedvridning av konkurrens.
I detta sammanhang är också Finansförbundet tveksamt till utredningens förslag att avskaffa den
målsatta nivån för bankkrisreserven. De diskussioner som idag förs på europeisk nivå indikerar att
den svenska bankkrisreserven redan nu skulle vara större än de reserver som kan komma att
upparbetas i andra medlemsstater som en följd av det europeiska lagstiftningsarbetet på området. Att
då ta bort taket och därmed inte sätta någon gräns för reservens storlek, vilket kan leda till att den
svenska reserven växer sig mångdubbelt större än vad som kan förväntas bli utfallet i många andra
medlemsländer, kan påverka den svenska finansmarknadens konkurrenssituation negativt jämfört
med övriga Europa. Som kommittén själv konstaterar i utredningen kan svenska institut få en annan
avgift än de i omvärlden efter det att övriga länder nått sin målsatta nivå, vilket skulle kunna
missgynna svenska institut.
För att undvika eller i alla fall minimera ”moral hazard” är Finansförbundet vidare enigt i
utredningens förslag att insättningsgarantiavgiften bör riskdifferentieras. Antalet aktörer på
inlåningsmarknaden ökar, och mycket talar för att vissa aktörer i dagsläget betalar för lite i
förhållande till de risker som tas. För att undvika regelkollisioner mellan svenska regler och reglerna
i det framtida krishanteringsdirektivet instämmer Finansförbundet också med utredningen i att ett
ställningstagande till en eventuell riskdifferentiering av stabilitetsavgiften bör anstå i väntan på
kommande EU-direktiv.
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