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Bemærkninger til Finanstilsynets diskussionspapir vedr. hovedprincipper for afvikling af og
fastsættelse af NEP – krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter
Landbrug & Fødevarer er blevet opmærksom på, at Finanstilsynet har udsendt et diskussionspapir
om hovedprincipper for afvikling af og fastsættelse af NEP-krav for mindre og mellemstore
pengeinstitutter. Landbrug & Fødevarer frygter, at yderligere kapitalstramninger vil sende fuldt ud
levedygtige pengeinstitutter, der opfylder alle solvenskrav, i Finansiel Stabilitet med betydelige
skadevirkninger til følge for de berørte områder.
Landbrug & Fødevarer tillægger det stor betydning, at vi i Danmark har en robust og
konkurrencedygtig finansiel sektor, der kan levere den nødvendige finansiering til udvikling af
landbrugs- og fødevaresektorens virksomheder. De seneste års opstramninger på
reguleringsfronten med CRR/CRD IV har glædeligt været stærkt medvirkende til, at mængden og
kvaliteten af institutternes kapitalpolstring i dag er klart bedre end tidligere.
Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre myndighederne til ikke yderligere at foretage markante
opstramninger med hensyn til pengeinstitutternes kapitalkrav, da sektoren under de nuværende
regler, der er under indfasning, synes godt på vej til at blive tilstrækkeligt polstret.
Yderligere stramninger, som dem der lægges op til i Finanstilsynets diskussionspapir, kan få store
negative samfundsmæssige konsekvenser og resultere i faldende vækst og forringede
finansieringsmuligheder for erhvervslivet, herunder SMV-segmentet og landbruget.
Mindre og mellemstore pengeinstitutter er relativt stærkt repræsenteret i landets yderområder, hvor
mange landbrugs- og fødevarevirksomheder også er placeret. Disse områder er fortsat mærket af
finanskrisens konsekvenser. Det vil være et yderligere hårdt slag for hele erhvervslivet, hvis
pengeinstitutterne i disse områder rammes af en dansk overimplementering.
Finansieringsmulighederne vil tørre ud, og det er vanskeligt at se, at indførelse af de nye NEP-krav,
som Finanstilsynet lægger op til i diskussionspapiret, vil være gavneligt for den finansielle stabilitet.
Med den meget hårde tilgang til brud på regelsættet frygter vi, at mange landmænd igen strander i
Finansiel Stabilitet.
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Landbrug & Fødevarer finder det vigtigt at undgå en dansk overimplementering. De danske regler
bør i stedet være forankret i de fælles EU-regler. Dette gælder ikke mindst hvad angår niveauet for
de fastsatte NEP-krav og sanktioner ved brud på kravene. Yderligere bør der gælde, at eventuelle
nye stramninger i givet fald indføres over en lang periode og ikke før de stramninger af
kapitalbevaringsbufferen, som allerede er under indfasning frem mod 2019, er gennemført.
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