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Finanstilsynet 

Thomas Broeng Jørgensen og Jacob Hostrup Andersen 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til forslag om kapitalkrav og ledelse for banker (CRD IV) 

 

Hermed fremsendes Landbrug & Fødevarers høringssvar vedrørende CRD IV. 

 

Landbrug & Fødevarer tilslutter sig ønsket om et fælleseuropæisk regelsæt, der kan være med til at 

sikre et mere solidt finansielt system. Overordnet set støtter Landbrug & Fødevarer derfor forslaget 

fra EU-Kommissionen. 

 

Efter den finansielle krise oplever en række erhverv, herunder landbrugs- og fødevareerhvervet, at 

blive begrænset i vækst og udviklingsmulighederne, som følge af manglende adgang til kapital. Det 

er afgørende for erhvervslivet, at adgangen til kapital ikke forringes yderligere. Landbrugs- og føde-

vareerhvervet anvender i stort omfang realkreditfinansiering og mindre lokale pengeinstitutter som 

bankforbindelse. Finansieringsforholdene for disse institutter har derfor stor betydning for erhvervet. 

 

Landbrug & Fødevarer har en stærk interesse i at vore medlemmer også i fremtiden har adgang til 

finansiering fra et robust dansk realkreditsystem, der også fremover vil kunne tilbyde variabelt for-

rentede produkter med en attraktiv lav rente. Det er ligeledes af største vigtighed at et nyt regelsæt 

ikke medfører unødigt høje omkostninger i forbindelse med adgangen til lånekapital fra pengeinsti-

tutterne.  

 

Realkreditobligationer bør sidestilles med statsobligationer 

Det er derfor glædeligt, at EU-Kommissionen i sit forslag et stykke ad vejen har været lydhør over 

for de danske forslag. Samtidig er det dog vigtigt at understrege betydningen af, at forslaget bliver 

fulgt hele vejen til mål gennem Europaparlamentet og Ministerrådet. Det skal sikres, at 30-dages li-

kviditetsreglen indrettes, så realkreditobligationer, der er tilstrækkeligt likvide, efter endt observati-

onsperiode kan indgå i likviditetsreglerne på lige vilkår med eksempelvis statsobligationer.  

 

Kravene til stabil finansiering 

Den lave rente, der er opnået ved de seneste rentetilpasningsauktioner, viser, at der både nationalt 

og internationalt er stor tillid til de korte danske realkreditobligationer. Landbrug & Fødevarer aner-

kender den risiko, der er forbundet ved refinansieringen af de korte rentetilpasningslån, men mener, 

at man med tiltag som spredning af refinansieringsauktionerne kan fjerne meget af denne risiko. 

Det unikke danske system med balanceprincippet som et bærende element rummer så stor sikker-

hed for låneformidlerne, at danske rentetilpasningsobligationer bør kunne medregnes som stabil fi-

nansiering i de finansielle institutters likviditetsregnskab. Landbrug & Fødevarer bakker derfor op 

om de danske interessenter, der arbejder for, at kravene til stabil finansiering udformes, så realkre-

ditinstitutterne også efter 2018 kan tilbyde korte rentetilpasningslån.  
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Flere realkreditinstitutter arbejder i øjeblikket på alternativer til F1-lånene, men Landbrug & Fødeva-

rer frygter, at disse alternativer ikke vil være tilstrækkeligt attraktive. I den fremtidige dialog er det af 

største vigtighed at danske realkreditinstitutter og myndigheder sender enslydende signaler til om-

verdenen, og giver udtryk for opbakning til det nuværende system.  

 

Funding-muligheder for lokale pengeinstitutter 

CRD IV lægger op til stramninger af kapitalkravene for alle pengeinstitutter. Landbrug & Fødevarer 

er som udgangspunkt enige i nødvendigheden af dette.  En lang række af Landbrug & Fødevarers 

medlemmer er tilknyttet mindre lokale pengeinstitutter, og det er derfor vigtigt at understrege, at det 

kan have negative konsekvenser, hvis der ikke sammen med de øgede kapitalkrav overvejes bedre 

funding-muligheder for disse institutter.   

 

Landbrug & Fødevarer stiller sig gerne til rådighed for yderligere at uddybe bemærkningerne.  
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