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Statligt stöd till banker i kris 
 
Finansbolagen har erbjudits att inkomma med synpunkter i anledning av rubricerat samråd  
och väljer att fokusera på ett par frågor.  
 
I samband med utkastet till proposition om införande av stabilitetsavgift 2009 underströk 
Finansbolagens förening att medlemsföretagens finansiering sker i huvudsak via 
koncernbolag och i vissa fall genom utgivning av företagscertifikat. Endast en mycket liten 
del av finansieringen av finansbolagens verksamheter sker genom lån från svenska banker.  
 
I samband med inledningen av Covid pandemin 2020 uppstod en mycket kortvarig period där 
det fanns tecken på svårighet för finansbolag att refinansiera sig på grund av dålig likviditet i 
marknaden för företagscertifikat. Samtidig begränsades åtgärderna via riksgälden till att 
endast avse kreditinstitut samtidigt som Riksbanken inte var villig att köpa företagscertifikat 
från finansbolag. Finansbolagens hemställan till regeringen från mars 2020 bifogas som en 
bakgrund. Om krisen hade fördjupats och varat längre hade det kunnat leda till mycket 
negativa konsekvenser för ett antal välskötta och solventa aktörer. Om inte staten är beredd 
att bidra med finansiering till institut som inte är kreditinstitut kan man inte räkna med att 
konkurrerande aktörer, som kanske ser möjligheter att öka sina marknadsandelar i en 
krissituation, ska göra det heller.  
 
Det saknas enligt Finansbolagen en diskussion om vilket ansvar staten har för den s.k. ”too 
big to fail”- problematiken och konkurrensen på marknaden när staten ingriper och hjälper 
vissa institut men inte andra. Följden blir också erfarenhetsmässigt från 90-tals krisen att 
staten både i ingripandeskedet och vid senare försäljningen av verksamheter bidrar till 
utvecklingen av en marknad som domineras av ett fåtal aktörer samtidigt som sunda och 
solventa mindre aktörer slås ut. En sådan marknadsstruktur är i många avseende till nackdel 
för den finansiella stabiliteten och för skattebetalarna som även är konsumenter på 
finansmarknaden.  
 

  



En sund reglering för banker i kris bör värna konkurrensen på marknaden och bör därmed 
även vara inriktad på att förebygga ”too big to fail” problematiken genom att stöd även 
lämnas till mindre sunda aktörer och då även till de som är undantagna från tillståndsplikt. 
Finansbolagen saknar en närmare analys i denna del.   
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