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Rättsfrågor kring utländska bankers
verksamhet i de nordiska länderna

Av verkställande direktör MATTI MÄENPÄÄ, Finland

1. Bankernas internationella verksamhet

Under de två senaste decennierna har bankernas internationella verksam-
het undergått en aldrig tidigare skådad förändring och expansion. Ännu i
mitten av sextiotalet koncentrerades den internationella bankverksamheten
närmast på valutaväxling och utrikeshandelns betalningsrörelse. Eurovalu-
tan förde med sig den stora förändringen. Den skapade internationellt
transferabla eurodepositioner, eurokrediter och euroobligationslån. Banker-
na började härvid allt aktivare operera på den internationella finansierings-
marknaden, också genom att ta egna risker. Utvecklingen av interbank-
marknaden mellan bankerna baserade sig också på eurovalutan. Då euro-
valutan ökade blev depositioner och krediter med rörlig ränta allmännare.
Likaså blev det allmännare att syndikera krediter bankerna emellan.

Vid sidan av den internationella »direkta» kreditgivningen har också nya
finansieringsinstrument utvecklats under de senaste åren, dvs. masskulde-
brevsarrangemang, i vilka själva finansieringshandlingen är konvertibel.
Utom de internationella obligationslånen är också värdepapper med medel-
lång eller kort löptid, dvs. olika »notes, commercial papers and certificates
of deposit», dylika handlingar. Dessa bjuds antingen ut till placerare i all-
mänhet eller till en trängre grupp placerare som privatplaceringar (»private
piacements»). De kan löpa med fast ränta, rörlig ränta eller nollränta och
vara försedda med förmånsrätt av olika slag. För att minska eller förändra
ränte- eller valutarisken har man utvecklat olika slags swap-arrangemang,
som bankerna också sköter.

Vid sidan av kredit- och masskuldebrevsarrangemangen har den inter-
nationella bankverksamheten utsträckts att omfatta också arrangemangen
vid aktieemissioner och anskaffningen av annat riskkapital. Sekundärmark-
naden för värdepapper och den internationella börsmäklarverksamheten har
som en följd härav blivit betydligt livligare. Nya former av värdepappers-
handel är future- och optionsmarknaden, som har utvecklats snabbt. Ban-
kerna sköter också internationella företagsköp och företagsfusioner. Största
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delen av dessa snabbt utvecklade nya verksamhetsformer hör till det delom-
råde av bankverksamheten som vanligtvis kallas »investment banking».

Den internationella bankverksamhetens kraftiga utveckling återspeglar
i själva verket de förändringar som olika länders näringsliv samtidigt har
undergått. Den har också varit ett svar på de förändrade kraven hos dem
som är i behov av finansiering och hos placerarna. Utvecklingen har främ-
jats av den nya teknologins och datateknikens snabba genombrott.

Då den internationella bankverksamheten sålunda har blivit en oskiljaktig
del av bankernas verksamhetsstrategi har det naturligtvis inte varit tillräck-
ligt för bankerna att sköta den på traditionellt sätt, dvs. att verka i samar-
bete med utländska korrespondentbanker. Bankerna har därför gått in för
att flytta sin egen verksamhet till olika länder och verka på global bas.

Den internationella verksamhetens nya dimensioner har samtidigt ökat
bankernas risker. Vid sidan av den normala kreditrisken har det nämligen
uppstått ränterisker med de rörliga räntorna, valutarisker som valutakur-
sernas fluktuationer för med sig och landrisker som avspeglar hela länders
solvens. Riskerna har dessutom ökat till följd av den placeringsrisk som
svårigheten att finna refinansiering (»time mismatching») ger upphov till.

2. Myndigheternas attityder har ändrats

Hela den ovan beskrivna utvecklingen har ställt krav på ändringar ock-
så i den offentliga maktens politik och myndigheternas agerande, framför
allt i valutaregleringen, penningpolitiken och skattepolitiken. Detta har
speciellt i penningpolitiken i OECD-länderna kommit till synes som en
utveckling bort från invecklade förvaltningskontroller, valutareglerings-
kontrollerna inbegripna.

Myndigheternas politik har också ändrat form i fråga om bankkonkur-
rensen. Speciellt har myndigheternas syn på priskonkurrensen ändrats:
ränteregleringen har mildrats framför allt i »grossistbankverksamheten»,
i användningen av penning- och kapitalmarknadens olika instrument och
t.o.m. för de privata depositionernas del. Det har kanske funnits mindre
behov av ändringar i länder, där bankverksamheten traditionellt handhas
av »universalbanker», medan behovet av ändringar har varit uppenbart i
länder, där bankverksamheten har indelats i delområden som banker av olika
typ sköter. Avsikten har ofta varit att öppna nya marknadsområden för
bankerna och att ge dem effektivare möjligheter att konkurrera med »non-
banking»-finansinstituten. Mellan myndigheterna i olika länder tycks det
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emellertid råda betydande meningsskiljaktigheter om den tillåtna konkur-
rensens omfattning och om huruvida »non-banking»-företag borde tillåtas
vissa former av bankservice eller bankerna en verksamhet som går utanför
den egentliga bankservicen.

Olika stater har haft en mycket varierande inställning till en territoriell
utsträckning av bankkonkurrensen till olika länder, bl.a. av historiska skäl
och på grund av hemmamarknadsområdets utveckling och allmänna syn-
punkter på behovet av bankkonkurrens. Man har brukat påstå, att bank-
verksamhet på något sätt är annorlunda än industriell eller kommersiell
företagsverksamhet, åtminstone på så sätt att bankerna har en »halvoffi-
ciell» specialuppgift i att sköta den nationella politiken och trygga landets
ekonomi. Påståendet får speciell tyngd av det faktum att det i alla länder
krävs särskilt tillstånd för att grunda en bank. Det har också påståtts att
de inhemska bankernas verksamhet lider av att stora, utländska banker kom-
mer in i landet eller att en dylik etablering i landet leder till en mindre
önskvärd »overbanking».

Myndigheternas politik i fråga om utländska bankers verksamhet har
emellertid under den senaste tiden klart liberaliserats, åtminstone i OECD-
länderna. Åsikterna om önskvärdheten av utländska banker har undergått
en allmän förändring. En bidragande orsak härtill har varit strävandena att
liberalisera bankverksamheten mellan EG-länderna, som har öppnat dör-
rarna till gemenskapens medlemsländer för banker som verkar i andra med-
lemsländer. Kravet på reciprocitet har också öppnat dörrar för utländska
banker, emedan avsaknaden av reciprocitet har kunnat utgöra ett hinder
för utsträckningen av det egna landets bankverksamhet till utlandet.

Samtidigt med denna utveckling har man kunnat förmärka att flera län-
der har börjat följa ett allt stramare administrativt förfarande i avsikten
att säkra en hög nivå på bankverksamheten och förhindra sådana bankers
verksamhet som inte har ett otadligt renommé eller tillräckligt hög soliditet.

Den ovan beskrivna liberaliseringen har varit naturlig redan på grund
av att bankverksamhetens geografiska begränsningar ohjälpligt håller på att
förlora sin betydelse, bl.a. till följd av den nya datatekniken och de snabba
trafikförbindelserna.

Utvecklingen har ställt bankinspektionsverksamheten inför nya krav.
Bankinspektionen har skärpts och inspektionsmyndigheternas samarbete
ökat. Allt kraftigare krav har framställts på att bankens verksamhet skall
kunna inspekteras som en helhet, utan hinder av geografiska gränser. I syn-
nerhet bör bankernas risker uppskattas på global bas, konsoliderat. Bank-
inspektionsmyndigheternas samarbete har underlättats av vissa internatio-



76 Matti Mäenpää

nella arrangemang, speciellt det s.k. Konkordatet i Basel och de bestäm-
melser som fastställts för samarbetet mellan bankinspektionsmyndigheterna
i EG-länderna.

I det följande behandlas vissa lagstiftnings- och andra rättsliga frågor
i samband med internationell bankverksamhet, närmast ur de nordiska län-
dernas synpunkt. På grund av att ämnet är så omfattande och mångskiftande
är syftet inte en fullständig utredning.

3. Utländska bankers etableringsrätt

Att bedriva bankverksamhet i främmande land är enligt lagstiftningen
eller myndigheternas praxis i olika länder möjligt närmast i tre olika former:
representationskontor (»representative office»), filialkontor (»branch») och
dotterbolag (»subsidiary»). I stället för eller vid sidan av dotterbolag tillåts
ofta minoritetsandelar i en konsortiebank (»affiliated bank») i inhemsk eller
utländsk ägo. Nära ett filialkontor kommer en främst i Amerika känd form
av bankverksamhet, nämligen agenturen (»agency»).

Ett representationskontor innebär att banken har ett förrättningsställe,
som i allmänhet inte självständigt får bedriva bankrörelse. Det får således
till exempel inte bedriva in- eller utlåningsverksamhet och inte heller ingå
andra till bankverksamheten hörande rättshandlingar. Representationskon-
torets uppgifter inskränks därför närmast till att förmedla bankens tjänster
mellan bankens huvudkontor och kunden och till bankens allmänna in-
formations- och PR-verksamhet. Representationskontoret har inte ställ-
ningen av en självständig juridisk person.

Utländska bankers representationskontor får bedriva verksamhet i alla
OECD-länder och i ett flertal andra länder. I många länder krävs inte ens
koncession för representationsverksamhet: så är fallet framför allt i de
mellaneuropeiska länderna och i Förenta Staterna. Bestämmelserna har i
allmänhet tolkats liberalt också i de övriga länder där representationskon-
tor är tillåtet. Bankerna har sålunda inte i regel anfört besvär mot rätten
att etablera representationskontor.

Ett filialkontor har naturligtvis inte heller en självständig juridisk per-
sons ställning utan är en del av moderbanken och använder dess namn och
rättigheter. Filialkontoret i utlandet kan bedriva bankens affärsrörelse på
samma sätt som bankens inhemska filialkontor, dock med de begränsningar
lagstiftningen och myndigheterna eventuellt ställer i det land där filialkon-
toret verkar.
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Utländska bankers filialkontor accepteras också i de flesta OECD-
länderna. Etablering av filialkontor kräver dock i allmänhet uppfyllelse av
de särskilda krav landets myndigheter har ställt. Inom OECD-gruppen är
det i stort sett bara de nordiska länderna som har förbud mot filialkontor.

En agentur är ett av bankens förrättningsställen, som begreppsmässigt
står nära ett filialkontor. Kraven på agenturens verksamhet är dock i viss
mån lindrigare än på filialkontorets. I agenturen kan man vanligtvis utföra
rättshandlingar för moderbankens räkning. Agenturer förekommer främst
i USA.

Ett speciellt problem då filialkontor eller agenturer auktoriseras utgör
det särskilda kapital som fordras för kontoret {filialkontorskapital). Emedan
filialkontoren eller agenturerna är en del av moderbanken kan de inte ha
ett skilt eget kapital. Moderbankens eget kapital och egna fonder svarar
naturligtvis också för filialkontorets förbindelser. Eftersom ingen skild del
av detta kapital likväl har allokerats till det i främmande land verksamma
filialkontoret, kräver många länder att medel särskilt deponeras i central-
banken eller något annat motsvarande arrangemang till säkerhet för kon-
torets förbindelser. I många länder ställs detta »filialkontorskapital» på sam-
ma nivå som det minimikapital landet kräver av inhemska banker, i vissa
länder definieras det däremot så, att filialkontorets storlek jämförs med ban-
kens balansomslutning. Även andra grunder används.

Av OECD-länderna godkänner England, Japan och USA filialkontor
eller agenturer utan filialkontorskapital, men då ställs vissa andra krav.

Ett dotterbolag är en fristående juridisk person, som har grundats en-
ligt bestämmelserna i det land där dotterbolaget verkar och som moderban-
ken äger antingen helt eller åtminstone med majoritetsrätt. Dotterbanken
har etableringslandets »nationalitet».

Utländska bankers dotterbanker godkänns i de flesta OECD-länderna,
liksom också i många länder utanför området. I allmänhet räcker det här-
vid att dotterbanken fyller samma krav som ställs på inhemska banker som
inleder verksamhet. I vissa länder är dock erhållandet av koncession beroende
av de beviljande myndigheternas särskilda prövning.

Så kräver till exempel vissa länder antingen alltid eller beroende av det
enskilda fallet särskild borgen eller stödbrev (»letter of comfort») av mo-
derbanken (England, Kanada) som villkor för beviljande av koncession. En
dylik tilläggsförpliktelse, som i allmänhet är lätt att uppfylla, har inte an-
setts som ett egentligt hinder för etablering i främmande stat.
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4. Kravet på reciprocitet

Vid beviljandet av koncession för utländska bankers enheter tillämpar
vissa stater reciprocitetsprincipen (»reciprocity treatment»). Det här bety-
der att staten A godkänner verksamhet av en bank från staten B bara under
den förutsättningen att staten B i sin tur godkänner verksamhet av en bank
från staten A. Det har konstaterats att kravet på reciprocitet väsentligt har
främjat utvecklingen av den internationella bankverksamheten, eftersom till-
lämpningen av kravet innebär att en stat som förbjuder utländska bankers
verksamhet samtidigt äventyrar utsträckningen av sitt eget lands bankverk-
samhet till utlandet.

Kravet på reciprocitet tillämpas i olika stater antingen som lagstadgat
(Italien, Japan, Kanada, Schweiz) eller som förvaltningspraxis. Å andra si-
dan har ett flertal länder inte ställt detta krav för utövandet av bankverk-
samhet. Mellan EG-länderna är bankernas etablering från ett medlemsland
till ett annat också annars tillåten enligt Europadomstolens dom av 1974
och enligt ett direktiv av gemenskapets Råd utfärdat i december 1977. Där-
för tillämpar de EG-länder som har krav på reciprocitet det bara på länder
utanför gemenskapen.

På det hela taget tillämpas kravet på reciprocitet mycket smidigt på bank-
verksamheten. Vid tillämpandet av bestämmelsen har huvudfrågan oftast
varit om det överhuvudtaget är möjligt för en utländsk bank att bedriva
verksamhet i någon form i den andra staten, om än inte nödvändigtvis i
samma form som ansökningen avser. På detta sätt har reciprocitetsprincipen
i praktiken närmat sig likställighetsprincipen (»national treatment») varvid
utländska banker beviljas koncession enligt samma principer som inhemska
banker.

5. De nordiska ländernas inställning till etablering

Den ändringsprocess i den offentliga maktens politik och myndigheter-
nas praxis som beskrivits under kapitel 2 i denna framställning, har i de nor-
diska länderna genomförts i olika grad och vid skilda tider. I alla dessa län-
der är bankverksamhetens huvudformer »universalbankverksamhet»; så har
till exempel inte indelningen i »commercial banks» och »investment banks»
genomförts konsekvent.

Danmark har varit föregångsland då det gäller att tillåta utländska ban-
kers verksamhet, härtill förpliktat redan av sitt medlemskap i EG. För de
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övriga nordiska länderna tycks det ha varit svårt att följa Danmark och andra
OECD-länder i liberaliseringsprocessen, men småningom och delvis har den
kommit i gång. Allra svårast och allra trögast har det kanske varit i Sverige.

I alla nordiska länder är det tillåtet för utländska banker att grunda
representationskontor. I Danmark och Norge behövs inte tillstånd för att
grunda en representation, men däremot nog en registreringsanmälan till
bankinspektionen. I de övriga nordiska länderna krävs tillstånd, i Finland
av finansministeriet, på Island av Sedlabanken och i Sverige av regeringen.
På Island har banker i utländsk ägo i själva verket inga andra verksamhets-
möjligheter än representationskontor.

I de nordiska länderna tillåts utländska bankers filialkontor bara i Dan-
mark. Samtidigt som Danmark, efter sitt inträde som medlem i EG år 1975,
berättigade EG-ländernas banker att grunda filialkontor i landet gav det ock-
så bankerna i länder utanför EG motsvarande rätt. Ansökningar från dessa
banker behandlas dock grundligare än ansökningar från banker i EG-
länderna. Fastän krav på reciprocitet inte har ställts i lagstiftningen inverkar
det likväl i praktiken på beslutet om sökandens hemland tillåter danska
bankers etablering. Industriministeriet har i lagen givits befogenhet att ut-
färda närmare direktiv beträffande filialkontors registrering, bokföring
och revision samt vissa andra omständigheter. Ett sådant direktiv har ut-
färdats.

Koncession för utländska bankers filialkontor beviljas av Bankinspek-
tionen.

Av utländska bankers filialkontor kräver Danmark ett särskilt eget ka-
pital, till ett minimibelopp av 25 miljoner DKK. Beloppet är detsamma som
minimibeloppet för danska bankers aktiekapital. Kapitalet deponeras i
Nationalbanken. Med bankerna har man därtill särskilt avtalat att kapitalet
inte får överstiga 40 miljoner DKK.

I Danmark finns inga bestämmelser för hur många filialkontor en ut-
ländsk bank får ha. Alla utländska banker har likväl bara ett filialkontor
i landet.

Det kan noteras, att det också i Norge till år 1984 var möjligt för ut-
ländska banker att grunda filialkontor. Möjligheten utnyttjades likväl inte,
och i samband med lagreformen år 1984 slopades den. Saken diskuteras dock
på nytt.

Med undantag av Island tillåter alla de nordiska länderna utländska ban-
ker att grunda dotterbanker. I Danmark blev det tillåtet 1975, i Finland 1979,
i Norge 1984 och i Sverige 1986.

I Danmark tillämpas i tillämpliga delar samma bestämmelser på dotter-
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banker som på filialkontor. Kravet på eget kapital (minimum DKK 25 milj.)
gäller härvid dotterbankens aktiekapital. För övrigt skall banken uppfylla
alla de krav som ställs på inhemska banker.

I Finland kan utländska banker med statsrådets tillstånd grunda dotter-
banker i landet eller flera utländska banker tillsammans en konsortiebank.
Statsrådet har rätt att till tillståndet foga villkor som det anser vara påkallade
på grund av allmän fördel. Som kriterier har bl.a. uppställts att sökanden
är en internationellt känd förstklassig och välrenommerad bank, som haft
långvariga bankförbindelser med Finland. Då en ansökan behandlas fästs
avseende vid på vilket sätt den offentliga insynen har ordnats i moderbankens
hemland. Också reciprocitet har förutsatts. Till en början fastställdes 20 mil-
joner FIM som maximibelopp (således inte minimum!) för bankens aktie-
kapital. Detta krav har dock sedermera slopats.

Enligt den nya banklagen i Norge kan Konungen bevilja utländska ban-
kers dotterbanker eller flera utländska bankers konsortiebanker tillstånd att
bedriva bankrörelse, förutsatt att de norska bankerna har motsvarande möj-
lighet i sökandebankens hemland. Reciprocitetskravet tolkas inte bokstav-
ligt, men för konsortiebankernas vidkommande skall reciprocitet gälla i alla
moderbankers hemland. Då tillstånd behandlas fästs avseende vid huruvida
sökandebanken är en internationellt känd förstklassig bank, hurdana de eko-
nomiska och politiska förhållandena är i bankens hemland, vilka soliditets-
och verksamhetskrav hemlandet ställer och huruvida bankinspektionen i lan-
det är ordnad på ett tillfredsställande sätt. Avseende fästs också vid hur om-
fattande och bestående bankförbindelser banken har haft med Norge.

Om en utländsk dotter- eller konsortiebank, som redan verkar i Norge,
önskar grunda ett skilt filialkontor måste särskilt tillstånd erhållas. Dylika
tillstånd har tillsvidare inte sökts.

Enligt den nya lagstiftningen i Sverige kan utländska banker grunda dot-
terbanker i Sverige eller flera utländska banker tillsammans en konsortie-
bank. Tillstånd beviljas av regeringen. Tillstånd kan bara beviljas banker
som bedriver bankrörelse för allmänheten. Dotterbanker som grundas i
Sverige bör bedriva allmän bankrörelse, således till exempel inte enbart va-
lutahandel eller värdepappersförmedling. Moderbanken bör ha gott renom-
mé, dess ekonomiska ställning bör vara solid och den bör vara ställd under
behörig inspektion. Bankens förbindelser med Sverige och handelsförbin-
delserna mellan Sverige och bankens hemland är av essentiell betydelse då
beviljandet av koncession prövas. En bank som grundas i Sverige bör ha
ett aktiekapital på minst 25 miljoner SEK.

Noteras kan speciellt, att inget nordiskt land för etableringsrättens vid-
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kommande tillämpar mestgynnadnationsklausulen (»most favoured nation
principle») eller likställighetsprincipen (»national treatment») på banker från
de övriga nordiska länderna.

6. Utländska bankers möjligheter att äga andelar i inhemska banker

Till utländska bankers etableringsrätt hör också frågan om huruvida ut-
ländska banker kan förvärva redan fungerande inhemska bankers aktie-
kapital eller del därav.

Praxis varierar i olika OECD-länder. I en del länder är det fritt tillåtet,
i andra länder bara till en viss procentuell andel av aktiekapitalet. I vissa
länder krävs specialtillstånd av myndigheterna, och några länder förbjuder
helt dylikt förvärv. Också i de länder där övertagande tillåts kan konkur-
rensrestriktionslagstiftningen i praktiken ställa hinder. De sistnämnda be-
stämmelserna torde dock tillämpas på samma sätt också på fusioner och
övertaganden mellan de inhemska bankerna.

Av de nordiska länderna tillåter Danmark utländskt ägande i de danska
bankerna upp till 30 % av aktiekapitalet, men myndigheterna har möjlighet
att i enskilda fall godkänna större procentuell andel. Regeln är i själva ver-
ket inte avsedd enbart för utländska banker, utan gäller även i alla penning-
instituts ägande i en dansk bank. I Finland får affärsbankerna emittera ak-
tier att tecknas och innehas av utlänningar (fria aktier) upp till 20 % av
aktiekapitalet. Därtill har statsrådet rätt att av särskilda skäl i enskilda fall
ge utländska kreditinstitut tillstånd att förvärva också andra finska affärs-
banksaktier (t.ex. bundna aktier över 20 °/o av aktiekapitalet).

I Norge får utlänningar fritt äga inhemska affärsbankers aktier upp till
10 % av aktiekapitalet, men med tillstånd av Konungen ända upp till 25 %.
Dessutom har Konungen rätt att ge koncession för en affärsbank som ägs
av både utländska och norska banker, förutsatt att en utländsk bank äger
mera än hälften av bankens aktiekapital. I Sverige är partiellt utländskt
ägande inte möjligt, utan banker som fått koncession bör vara antingen helt
svenskägda eller helt i utländsk ägo.

7. Är bestämmelserna för etablering och ägande ett problem
för utländska banker?

Trots olikheterna ger alla de nordiska ländernas ändrade lagar — vis-
serligen med undantag av Island — utländska banker tämligen vidsträckta

6
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möjligheter att starta och bedriva bankrörelse i länderna i Norden. Tillämp-
ningen av reciprocitetsprincipen — föranledd antingen av lagstiftningen el-
ler av praxis — kan inte i internationell praxis anses som en egentlig be-
gränsning eller ett egentligt hinder.

Förbudet mot att grunda filialkontor har likväl kritiserats. Förbudet mot
filialkontor har visserligen inte hindrat bankernas verksamhet, men det har
gjort verksamheten mera komplicerad. Det huvudsakliga problemet för
bankernas verksamhet tycks vara, att banklagstiftningen i de olika nordiska
länderna ursprungligen har tillkommit enbart med tanke på inhemska ban-
ker. Då utländska bankers verksamhet har tillåtits har lagstiftningen till vissa
delar ändrats, men med bibehållande av den inhemska bankverksamhetens
former och organisation. De rättsliga problem som härvid har uppstått kunde
troligtvis ha undvikits om utländska bankers verksamhet hade tillåtits i form
av filialkontor. Problemen sammanhänger närmast med omfattningen av
utländska bankers verksamhet och att verksamheten bedrivs i olika verk-
samhetsenheter samt med sammansättningen av bankens förvaltningsorgan
och deras uppgifter. Dessa frågor behandlas närmare nedan.

Den maximigräns (20 milj. FIM) som tidigare tillämpades på aktiekapi-
talet i Finland begränsade i praktiken en utvidgning av de utländska ban-
kernas verksamhet. Numera har de utländska bankerna kunnat höja sitt
aktiekapital utöver denna gräns. I de andra nordiska länderna har mot-
svarande begränsning överhuvudtaget inte funnits.

Beträffande de allmänna förutsättningarna för erhållande av koncession
har påståtts att vissa länder av utländska banker har krävt mera och grund-
ligare utredningar om avsikten med verksamheten och dess beskaffenhet än
av inhemska banker. I förhållanden där nya inhemska banker i allmänhet
inte har grundats är det svårt att utreda riktigheten i detta påstående.

Sveriges ståndpunkt, som innebär att partiellt utländskt ägande i svenska
banker inte är möjligt, har givit upphov till vissa speciella problem. Det före-
faller nog att ha funnits behov av banker ägda gemensamt av svenska och
utländska banker, men planerna har inte kunnat genomföras på grund av
lagstiftningens avvisande ståndpunkt. Å andra sidan har de svenska ban-
kerna, såsom ovan har konstaterats, möjlighet att grunda banker i de övriga
nordiska länderna tillsammans med inhemska banker.

8. Bankens förvaltningsorgan och ledning

Ett särskilt problem i de utländska bankernas verksamhet bildar de krav
som olika stater ställer på medlemmarna av bankens förvaltningsorgan eller
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ledning. Mycket vanligt är stadgandet, enligt vilket en viss del av dessa per-
soner — ofta rent av majoriteten — skall vara antingen bosatta i förlägg-
ningslandet eller dess medborgare. Bakom kraven ligger i allmänhet tanken,
att bankens ledning bör ha tillräckligt god kännedom om landets lagar och
andra bestämmelser och om marknadsförhållandena. Ofta är dessa krav
likadana för banker i inhemsk och i utländsk ägo. I den internationella bank-
verksamheten har man konstaterat, att dylika krav kan bilda hinder för ut-
ländska bankers verksamhet.

Enligt bestämmelserna i Danmark skall bankens styrelsemedlemmar och
direktörer vara bosatta i Danmark, om inte industriministeriet har beviljat
undantag. Nationalitetskrav ställer Danmark däremot inte. Utländska ban-
kers filialkontor i Danmark behöver inte ha en särskild styrelse, men kon-
torets direktörer bör fylla ovannämnda krav.

I Finland skall medlemmarna av affärsbankens förvaltningsråd och
direktion samt verkställande direktören vara i Finland bosatta finska med-
borgare, men finansministeriet kan bevilja undantag från detta krav. Fi-
nansministeriet i Finland har tagit en principiell ställning till att högst hälften
av antalet medlemmar i en utländskt ägd banks förvaltningsråd kan vara
utlänningar eller i utlandet bosatta finska medborgare.

Enligt lagstiftningen i Norge får högst en tredjedel av styrelse- och
representantskapsmedlemmarna i en affärsbank i utländsk ägo vara ut-
länningar eller utomlands bosatta norska medborgare. Konungen kan bevilja
undantag från detta, men ordförandena i styrelsen och representantskapet
skall alltid vara i Norge bosatta norska medborgare. Bankens verkställande
(administrerende) direktör hör till bankens styrelse.

Den nya lagstiftningen i Sverige har omfattat en liknande ståndpunkt.
Enligt den får högst en tredjedel av styrelsemedlemmarna vara utlänningar
eller utomlands bosatta svenska medborgare. Ordföranden skall dock vara
en i Sverige bosatt svensk medborgare. Regeringen kan bevilja undantag
från dessa regler. Undantag har beviljats, framför allt för nordiska med-
borgare. Bankens verkställande direktör skall vara bosatt i Sverige, men han
behöver inte vara svensk medborgare.

För internationella banker kan ovannämnda krav på nationalitet och
boningsort kännas diskriminerande. Avsikten med dem är dock klar: ma-
joriteten av bankens ledning bör ha tillräcklig kännedom om de lokala för-
hållandena. Det förefaller att dessa krav inte har i praktiken väsentligt
hindrat grundandet av utländska banker eller deras verksamhet i något
nordiskt land.
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Man har emellertid konstaterat att vissa av de krav som hänför sig till
bankens förvaltningsorgan åsamkat utländska banker huvudbry. Problemen
sammanhänger med det man tidigare har noterat, nämligen att banklagstift-
ningen ursprungligen har tillkommit enbart med hänsyn till inhemska bankers
verksamhet.

Så kräver till exempel lagstiftningen i Finland att affärsbankerna utöver
en direktion också har ett förvaltningsråd. För utländska banker är ett dylikt
organ i själva verket onödigt, åtminstone för helägda dotterbanker.

Olika förvaltningsorgan har i lagstiftningen i olika länder också ålagts
uppgifter och skyldigheter som illa lämpar sig för en världsomfattande banks
organisation. En dotterbank är en del av en större helhet, som bankens
huvudkontor leder. De lokala förvaltningsorganens otacksamma uppgift kan
härvid bli att formellt ratificera beslut som redan fattats i »högkvarteret»
för att de krav lagstiftningen ställer skall uppfyllas. Dylika missförhållanden
skulle inte uppstå om man kunde verka i form av ett filialkontor i stället
för en dotterbank.

Lagstiftningen i Finland innehåller också en bestämmelse enligt vilken
medlemmarna av något av bankens förvaltningsorgan inte får vara med-
lemmar av en annan banks förvaltningsorgan. I banker som ägs gemensamt
av finska och utländska banker har detta hindrat den finska moderbankens
ledning från att delta i konsortiebankens förvaltningsorgan. Här är det igen
fråga om ett missförhållande som beror på att lagstiftningen har utarbetats
för rent inhemska syften.

9. Revisorer

Också revisionen av internationella bankkoncerner förorsakar problem.
Det viktigaste spörsmålet har ansetts vara huruvida moderbankens revi-
sorer har befogenhet att revidera också utomlands verksamma enheters
räkenskaper. Får till exempel en fransk moderbanks revisor, som inte har
ställningen av auktoriserad revisor i Sverige, revidera en svensk dotterbank?
Måste å andra sidan bankens filialkontor i ett annat land ha en särskild
revisor trots att filialkontoret inte är en fristående juridisk person?

Då man söker svar på ovannämnda frågor blir man tvungen att konsta-
tera att också bestämmelserna om revisorer i de nationella lagarna i allmänhet
har avfattats med tanke på inhemska bankers verksamhet.

I Danmark måste åtminstone en av revisorerna vara en av staten aukto-
riserad revisor. Bestämmelserna om revision av banker är gällande även för
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utländska bankers filialkontor. Kontoret bör alltså ha en separat revision.
Revisorerna i affärsbanker som verkar i Finland skall vara i Finland bo-

satta finska medborgare, om inte finansministeriet beviljar undantag. Ma-
joriteten av revisorerna måste i alla fall vara sådana personer. Åtminstone
en av revisorerna och dennes suppleant skall vara antingen CGR-revisor eller
en CGR-revisionssammanslutning.

Enligt bestämmelserna i Norge skall revisionen utföras av revisor, som
är fast bosatt i Norge och har genomgått norsk revisorsexamen. Däremot
finns inget krav om revisors medborgarskap. Lagstiftningen i Sverige före-
skriver entydigt att samtliga revisorer måste vara i Sverige bosatta svenska
medborgare. Åtminstone en av de revisorer bolagsstämman utser måste vara
auktoriserad revisor.

I och för sig är det förståeligt att bestämmelserna gällande revisorer har
givits denna form. Revisorer som verkar i förläggningslandet är naturligt-
vis bäst bevandrade i detta lands bokförings- och revisionspraxis och kän-
ner överhuvud bäst till landets ekonomiska utveckling och olika affärsföre-
tags och andra ekonomiska enheters ställning i landet.

Problem uppstår kanske närmast i det fall då inte en enda av revisorer-
na får verkställa allmän revision av moderbankens koncern. Det skulle må-
hända i alla fall vara skäl att möjliggöra ett samarbete mellan revisorerna
i förläggningslandet och moderbolagets hemland.

10. Omfattningen av utländska bankers verksamhet

En central fråga i utländska bankers verksamhet i förläggningslandet är
frågan om förverkligandet av likställighetsprincipen, dvs. om de utländska
bankerna har rätt att verka på samma sätt och samma sektorer som de in-
hemska bankerna.

Det verkar som om likställighetsprincipen i allmänhet har uppfyllts re-
lativt väl i OECD-länderna. I vissa länder har närmast förvaltningspraxis
emellertid lett till att enbart inhemska banker har tillåtits vissa bankfunk-
tioner i samband med värdepappershandeln. Dylika begränsningar gäller
också i länder som annars iakttar en tämligen liberal politik gentemot
utländska banker. I synnerhet tycks emissioner av inhemska värdepapper
höra till detta för utländska banker avstängda område. Bestämmelserna
verkar ibland inskränkande också på innehållet i bankens egen värdepap-
persportfölj. Förklaringen till dessa begränsningar torde stå att finna i det
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faktum att myndigheterna i förläggningslandet vill kunna kontrollera den
internationella användningen av landets valuta.

Frågan om omfattningen av utländska bankers bankverksamhet kan
emellertid ställas också på ett annat sätt: är utländsk bank också skyldig
att verka på alla verksamhetsområden där den har rätt att verka på eller
där de inhemska bankerna verkar på. Kan en utländsk bank till exempel
koncentrera sig på enbart valutaaffärer, internationella krediter eller vär-
depappershandel? Räcker det om banken verkar som en »grossistbank» med
institutionella kunder, eller måste den också betjäna allmänheten? Bör ut-
ländska banker å andra sidan också delta i särskilda förpliktelser som har
ålagts de inhemska bankerna t.ex. för att ett socialt viktigt mål skall kunna
nås, såsom till exempel skyldigheten att köpa bostadsproduktionsobligationer
»med dålig avkastning»?

Lösningen av ovannämnda problem kompliceras i vissa länder av det
faktum att det är olika myndigheter som avgör om olika bankfunktioner
skall tillåtas. Så är det till exempel i allmänhet centralbanken som beviljar
rättighet till valutahandel och således inte den myndighet som beviljar kon-
cession för allmän bankrörelse. Också rätten att förmedla värdepapper och
delta i värdepappersemissioner eller börshandel kan vara beroende av till-
stånd av andra myndigheter.

Banker i utländsk ägo har tydligen inte rätt att få mera omfattande be-
fogenheter att bedriva bankrörelse i förläggningslandet än lagstiftningen till-
låter inhemska banker, inte ens i det fall att den utländska banken har så-
dan rättighet i sitt hemland.

En fråga som däremot uppenbarligen är olöst är huruvida myndigheter-
na i den utländska bankens eget hemland har befogenhet att begränsa ban-
kens verksamhet i främmande land. Dylika ansatser har förekommit: så inne-
håller till exempel lagstiftningen i Finland ett stadgande enligt vilket finans-
ministeriet har befogenhet att utfärda bestämmelser beträffande etableringen
och övervakningen av dotterbanker, filialkontor och representationskontor
som en finsk bank öppnar utomlands. Med hänvisning till detta har myn-
digheterna i Finland bl.a. uppställt villkor beträffande soliditeten och värde-
pappersinnehavet av en finsk banks dotterbank utomlands. Frågan är syn-
nerligen problematisk eftersom man å andra sidan med fog torde kunna påstå
att inget lands lagstiftning kan utsträckas till en annan stats område ens i
en så här »indirekt» form.

Beträffande praxis i de nordiska länderna torde man kunna fastslå att
alla länder i princip har godkänt att utländska banker i allmänhet bör till-
låtas samma verksamhetsmöjligheter som inhemska banker. Å andra sidan
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har de utländska bankerna inte strängt ålagts att verka på exakt samma sätt
som de inhemska bankerna, bara deras verksamhet är relativt omfattande.
Man har således till exempel insett att det är svårt för utländska banker att
vända sig till den stora allmänheten, eftersom de saknar ett filialkontorsnät.
En genomgång av de utländska dotterbankernas balansräkningar visar
åskådligt olikheterna i deras verksamhet.

Så tar till exempel de utländska bankerna i Danmark knappt alls emot
depositioner från allmänheten, fastän de är berättigade att bedriva allmän
bankrörelse. I valutahandeln gäller samma restriktioner för utländska ban-
ker som för andra banker.

I Finland är verksamhetsförutsättningarna för utländska banker också
desamma som för inhemska banker. Inlåningen från allmänheten är emeller-
tid också här obetydlig. De utländska bankerna har inte ens ansökt om till-
stånd att få ha för allmänheten avsedda konton som omfattas av det s.k.
ränteavtalet. I början av sin verksamhet hade de utländska bankerna i Fin-
land inte rätt att få centralbankskredit, inte heller att delta i dagslånemark-
naden, men denna begränsning slopades redan år 1984. Däremot gäller
inskränkningarna i rätten att äga fastigheter på samma sätt för utländska
banker i Finland som för andra utländska bolag.

Också i Norge är gränserna för bankverksamheten likadana för utländska
och inhemska banker. Utländska banker bör också på ett skäligt sätt beakta
allmänhetens behov av bankservice. Liknande praxis gäller i Sverige. Den
kommitté som beredde lagstiftningen där konstaterade, att bankerna inte
i banklagstiftningen uttryckligen åläggs att verka på alla de delområden av
bankverksamheten som allmänheten har behov av. Utländska banker bör
dock ha som mål att utöva relativt omfattande bankverksamhet och att
betjäna en så stor kundkrets som möjligt. Bankerna är också skyldiga att
ta emot depositioner från allmänheten. Det är således inte tillräckligt att
en bank inskränker sin verksamhet till enbart utrikesrörelse eller värdepap-
pershandel. För att få bedriva värdepappershandel måste banken å andra
sidan anskaffa särskilt tillstånd av bankinspektionen, och tillstånd krävs ock-
så för rätten att verka på börsen.

Då man granskar ovannämnda bestämmelser kan man inte undgå att få
den uppfattningen att också bestämmelserna gällande omfattningen av ban-
kens verksamhet baserar sig på rättigheter och skyldigheter som ursprung-
ligen har ålagts de inhemska bankerna. De avspeglar uppfattningen om all-
män bankrörelse, som traditionellt har varit de inhemska bankernas verk-
samhetsfält. Härvid har man inte alltid kunnat eller önskat ta hänsyn till
bankernas specialisering på ett snävare verksamhetsområde, t.ex. »invest-
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ment banking». Det här kommer markant till synes i de norska och svenska
kraven på bankerna att ta emot depositioner av allmänheten och att erbjuda
allmänheten bankservice.

En särartad begränsning ingår i bolagsordningarna för de utländska ban-
ker som verkar i Finland. I bolagsordningarna har finansiering av handeln
med Sovjetunionen ställts utanför bankernas verksamhetsmöjligheter. Be-
stämmelsen återspeglar mera omfattande ekonomisk-, handels- och penning-
politiska ställningstaganden.

11. Bankinspektionens problem

Som redan har konstaterats i 2 kapitlet ställer den internationaliserade
bankverksamheten allt större krav på bankinspektionen. Ett problem utgör
först och främst myndigheternas kompetensfördelning mellan bankinspek-
tionsmyndigheterna i olika länder. Fördelningen kan leda till konfliktsitua-
tioner mellan myndigheterna i olika länder, men framför allt ligger risken
däri, att inspektionen splittras i delar, varvid bankverksamhetens helhet inte
blir uppmärksammad.

En geografisk fördelning av inspektionen mellan olika länder är härvid
det uppenbaraste problemet. Frågan blir emellertid ännu mera komplicerad,
om myndigheterna i olika länder kräver att bankens skilda delar avger rap-
port vid olika tidpunkter och inte samtidigt. Tidsskillnaderna mellan olika
områden försvårar också en effektiv inspektion, emedan de i dagens data-
ålder gör det möjligt för bankerna att under dagens lopp hela tiden överföra
eventuella risker västerut. I bankspråket har man börjat kalla dylik rotation
»rinky dink deals». Men även om man inte skulle ta till sådana metoder
kan de påtagligaste riskerna för bankerna koncentreras till länder där bank-
inspektionen är outvecklad (»permissive centers»).

Till följderna av internationaliseringen hör också att bankverksamhetens
risker har blivit allt mera mångfasetterade. Valutariskerna har ökat avsevärt,
men också landrisken, försvagningen av hela staters betalningsförmåga, har
blivit allmännare. Till ränteriskerna i samband med krediter med rörlig ränta
hör ofta också en maturitetsrisk (»maturity mismatching»), användandet
av den korta finansiering banken anskaffat till långfristig kreditgivning. Den
moderna datateknikens genombrott, som har inneburit att det uppstår ope-
rativa risker i själva datasystemen, ökar bankernas sårbarhet och komplicerar
inspektionsfunktionen.
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I dessa förhållanden har man börjat förstå gränserna mellan å ena si-
dan bankledningens och å andra sidan bankinspektionens ansvarsområden
på ett nytt sätt: det åligger först och främst bankens ledning att ansvara
för bankverksamhetens säkerhet och sundhet och att snabbt svara på de sig-
naler marknaden för tillfället utsänder, medan det däremot är bankinspek-
tionens uppgift att försäkra sig om att bankerna har tillräckligt känsliga
kontrollsystem för att eventuella svagheter skall uppmärksammas och kor-
rigeringar snabbt göras på den invecklade och mångfasetterade marknaden.

Men framför allt har man i bankernas inspektionsfunktioner börjat kräva
att inspektion på konsoliderad bas måste fås till stånd. Hela bankens kon-
cern, således bankens verksamhet som helhet, borde ställas under en enhet-
lig inspektion, en inspektion vars huvudsyfte är att klarlägga bankens risker
som en helhet. Många rättsliga och tekniska problem måste emellertid lösas
för att komma så långt.

Samtidigt måste man lösa också andra problem som har nära samband
med det ovan sagda. Hur borde man till exempel ordna inspektionen av så-
dana finansinstitut som sköter uppgifter som är nära förknippade med bank-
verksamheten utan att de ändå är egentliga banker? Hur kan man säkerställa
att inspektion av likartade företag inom bankbranschen blir av motsvarande
art i skilda länder?

Dessa internationella problem har man försökt lösa dels genom de prin-
ciper för bankinspektionen som fastställts i det s.k. Konkordatet i Basel,
vilket bankinspektionsmyndigheterna i 10 länder (plus Schweiz och Luxem-
burg) har undertecknat 28. 3. 1983, och dels genom ett direktiv för inspek-
tion av kreditinstitut på koncernbasis, som EG-ländernas Råd har sank-
tionerat 13. 6. 1983.

Enligt Konkordatet i Basel varierar huvudansvaret för inspektionen av
bankernas enheter utomlands beroende av enhetens beskaffenhet. Inspek-
tionen av utländska, filialkontors soliditet åligger i första hand inspektions-
myndigheten i moderbankens hemland, medan däremot myndigheten i det
land där filialkontoret verkar inspekterar likviditeten. Emellertid åligger det
inspektionsmyndigheten i moderbankens hemland att inspektera hela ban-
kens, således också bankens samtliga utländska filialkontors likviditet som
en helhet.

För dotterbankers vidkommande är däremot myndigheten i det land där
dotterbanken verkar skyldig att inspektera såväl soliditeten som likviditeten.
Myndigheten i moderbankens hemland skall likväl inspektera i vilken mån
de utländska dotterbankernas verksamhet påverkar moderbankens soliditet.
För likviditetens del måste däremot myndigheterna i moderbankens hem-
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land hålla reda på moderbankens förbindelser gentemot dotterbanken, som
till exempel avtal om kreditarrangemang (»standby facilities»), borgensför-
bindelser eller stödbrev (»comfort letters»).

En utländsk konsortiebanks soliditet och likviditet inspekteras enligt kon-
kordatet av myndigheten i konsortiebankens hemland. Om en av konsortie-
bankens ägare har bestämmanderätt skall soliditeten likväl inspekteras
gemensamt av myndigheterna i denna banks hemland och i konsortiebankens
land. Överhuvud försöker man för konsortiebankers vidkommande skapa
möjligheter till samarbete mellan myndigheterna i olika länder, framför allt
för att säkerställa att ägarbankens olika förbindelser gentemot konsortie-
banken beaktas på rätt sätt då ägarbankens likviditet utvärderas.

I konkordatet fastställs därtill att inspektionen av valutaoperationer och
-positioner är en gemensam uppgift för myndigheterna i moderbankens hem-
land och i det land där den utländska enheten verkar. Överhuvud framhålls
i konkordatet betydelsen av ett mångsidigt samarbete mellan olika myndig-
heter.

Konkordatet har veterligen inte i något land bekräftats genom lagstift-
ning. Undertecknarna, medlemmarna i »Group of 10», har emellertid för-
bundit sig att medverka till att bestämmelserna efterföljs i praktiken.

Mellan EG-länderna gäller däremot Rådets direktiv för inspektion av
kreditinstitut på koncernbasis, dvs. konsoliderat. Direktivet kan anses som
ett första steg mot s.k. hemlandsinspektion, varvid hela bankkoncernen
inspekteras av myndigheten i moderbankens hemland, likväl så att denna
myndighet vid behov kan konsultera myndigheterna i andra länder.

Konsoliderad inspektion bör förrättas i de fall då ett kreditinstitut som
verkar i ett medlemsland direkt eller indirekt äger minst 25 % av ett kredit-
eller finansieringsinstitut som verkar i ett annat land. Inspektionen verkställs
av bankinspektionsmyndigheten i det land där moderbanken har sin hemort.
Vid inspektionen iakttas inspektionspraxis i moderbankens hemland. Inspek-
tion skall verkställas minst en gång om året.

De fall då moderbanken eller någon av koncernens enheter verkar i ett
land utanför gemenskapen har naturligtvis inte reglerats i detalj. I direktivet
konstateras endast att man i dessa fall bör försöka åstadkomma bilaterala
avtal mellan de olika länderna på basen av reciprocitet.

För de nordiska ländernas vidkommande kan man konstatera att Sverige
som medlem av »de 10» har förbundit sig att medverka till att bestämmel-
serna i Konkordatet i Basel efterföljs. Också de andra nordiska länderna
har i praktiken gått in för detta. Danmark har därtill som medlem i EC för-
bundit sig att iaktta Rådets direktiv.
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Av det ovan anförda kan konstateras att nuvarande inspektionspraxis
ännu inte löser principerna för konsoliderad inspektion på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Också möjligheten att lämna upplysningar myndigheterna emellan
varierar från land till land. Lagstiftningen i Finland innehåller en uttrycklig
bestämmelse om att bankinspektionsmyndigheten har rätt att lämna upp-
lysningar till motsvarande myndigheter i andra länder, om bankinspektionen
kan få motsvarande upplysningar av de utländska bankinspektioner. I Dan-
mark gäller en regel, enligt vilken bankinspektionen har rätt att ge upplys-
ningar till andra länders inspektionsmyndigheter under förutsättning av att
tystnadsplikten gäller även där. I de övriga nordiska länderna saknas en dylik
bestämmelse. Beträffande samarbetet mellan bankinspektionsmyndigheterna
speciellt i de nordiska länderna torde man dock kunna säga att det fungerar
relativt smärtfritt med hjälp av konkordatets direktiv.

En konsoliderad inspektion försvåras ytterligare av det faktum att be-
stämmelserna för internationella bankkoncerners koncernbokslut varierar
från land till land eller helt och hållet saknas. Detta problem är i själva verket
synnerligen komplicerat och svårt att lösa. Det sammanhänger också med
frågan om egalisering av bokföringspraxis i olika länder. En mera om-
fattande behandling av den frågan hör dock inte längre till ämnet för detta
föredrag.


