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Vad har dessa gemensamt?
Allianz SE

American International Group, Inc.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Aviva plc

Axa S.A.

MetLife, Inc.

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Prudential Financial, Inc.

Prudential plc



Vilka är FSB och IAIS?



Varför identifiera G-SIIs?
Lärdomar från finanskrisen 2007-2008

G20 to FSB: ”Develop a policy framework to address the systemic 

and moral hazard risks associated with systemically important 

financial institutions (SIFIs), and initially in particular global SIFIs 

(G-SIFIs)”

FSB 2009: Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial 

Institutions, Markets and Instruments (with IMF and BIS)

FSB 2010: Reducing the Moral Hazard Posed by SIFIs 

FSB 2011: SIFI Policy measures + list of G-SIBs (with BCBS)

FSB 2013: G-SII Policy measures + list of G-SIIs (with IAIS)



Hur identifierades G-SIIs?
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Mycket skrivet sedan krisen



Översikt



Begrepp på svenska
Finansiella systemet  - marknader, företag och infrastruktur

Finansiella systemets grundläggande funktioner:

– Förmedla betalningar

– Omvandla sparande till finansiering

– Hantera risker

Finansiell stabilitet: ”En situation där det finansiella systemet kan 

upprätthålla sina grundläggande funktioner och dessutom har 

god motståndskraft mot störningar som hotar dessa funktioner”.

Systemrisk – störningar, sårbarheter och spridningskanaler



Försäkringsföretagens roll
Roll i samhället (de grundläggande funktionerna):

– Möjliggör hantering av risker

– Omvandlar sparande till finansiering

– Förmedlar inte betalningar 

Roll i finansiella systemet:

– Storskaliga investerare på finansiella marknader

– Finansiärer av bankers utlåning

– Motparter i olika typer av finansiella avtal

– Direkt- och återförsäkringsföretag utgör ”system i systemet”

– Kan överföra risker till kapitalmarknaden genom ILS

– Kan ingå i stora, komplexa finansiella konglomerat



Spridningskanaler



Sårbarheter
Försäkringsföretag är inte banker
– Förmedlar inte betalningar

– Skapar inte kredit och pengar

– Mycket lägre grad av finansiell 

sammanlänkning

– Små likviditetsrisker (inga ”runs”)

– Liten hävstång

– Inte beroende av kortsiktig marknadsfinansiering

Traditionella försäkringsaktiviteter har uppvisat låg grad av 
sårbarhet
– Pooling av risker som inte samvarierar med övriga finansiella inst.

– Premiefinansiering, matchningsprincipen och likviditetsplanering



Sårbarheter
Det finns icke-traditionella (sätt att bedriva) försäkringsaktiviteter 
som ger upphov till sårbarheter 
– Bristande matchning

– Aktiviteter som kan medföra stora likviditetsrisker

– Beroende av kortsiktig/alternativ finansiering

– Aktiviteter som är beroende av välfungerande 

derivatmarknader

– Alla typer av finansiella garantier i försäkringsprodukter?

– Gruppinterna riskexponeringar, särskilt i stora komplexa 

finansiella konglomerat



Avslutning
Del 1 – FSB/IAIS metodik för att identifiera G-SIIs

Del 2 – Bakgrunden till FSB/IAIS metodik är den pågående 

diskussionen om försäkringsföretagen och finansiell stabilitet

Varför bara det globala finansiella systemet?

Vi kan förvänta oss initiativ på EU-nivå och eventuellt även på nationell 

nivå

– Minimiharmonisering av garantiordningar inom försäkring?

– Krav på krishanterings- och resolutionsplaner?

– Högre kapitalkrav för vissa typer av aktiviteter?

Viktigt att åtgärderna är anpassade till försäkringsverksamhet




