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Høringssvar på rapport fra Udvalget om Systemisk Vig tige Finansielle Institutter i Danmark 

 

Landbrug & Fødevarer har fået rapporten i høring og skal knytte følgende bemærkninger til den. 

 

Udvalgets opgave var at identificere eventuelle SIFIer i Danmark, opstille kriterier for udpegning, 

anbefale krav og foreslå krisehåndtering af danske SIFIer. I EU drøftes tilsvarende problemstillinger 

på basis af oplæg fra EU – Kommissionen, men uden at der er opnået enighed endnu. Derfor 

kendes endnu ikke råderummet for den nationale fastsættelse af regler. Endelig fastlæggelse af 

danske regler bør afvente EU – reglerne med sigte på, at der ikke fastlægges strammere regler i 

Danmark end i det øvrige EU. 

 

Udpegning af SIFIer 

Udvalget anbefaler de 6 største danske penge- og realkreditinstitutter udpeget som SIFIer. Det 

omfatter alle de store danske realkreditinstitutter bortset fra DLR Kredit, som netop kommer under 

den foreslåede grænse. Det bringer DLR kredit i en uhensigtsmæssig situation; idet instituttet vil 

blive mødt af de samme markedsmæssige krav som de øvrige institutter for at kunne klare sig på 

markedspladsen. 

 

• DLR Kredit har en vigtig rolle som formidler af realkreditlån til landbruget med en markedsandel 

på ca. 30 pct. af landbrugsudlånet. Det vil få en væsentlig negativ effekt for landbrugserhvervet, 

hvis DLR midlertidigt eller permanent måtte ophøre med udlånsaktiviteten. 

• Det er dertil uhensigtsmæssigt, at ikke hele realkreditsektoren er blevet udpeget som SIFI ud fra 

en konkurrencemæssig betragtning. Med de nuværende udpegede institutter vil 94 pct. af 

realkreditsektoren være SIFI.  

• Det vil have implikationer på alle realkreditinstitutter, hvis blot et enkelt af disse måtte komme i 

problemer. Dette taler ligeledes for, at hele sektoren skal udpeges som SIFI.  
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Krav til SIFIer 

Landbrug & Fødevarer anerkender de store institutters samfundsmæssige betydning, og 

betydningen af at have en stabil finansiel sektor. Derfor støtter organisationen også de 

internationale bestræbelser på at få en mere solid finansiel sektor, der bedre er i stand til at modstå 

finansielle kriser, end tilfældet har været i den seneste krise. Men samtidig er det vigtigt at afveje 

både omfang og hurtighed, hvormed stramningerne i regelgrundlaget gennemføres med hensynet 

til beskæftigelse og vækst i samfundet. I rapporten savnes en dansk vurdering af både kort og 

langsigtede konsekvenser for den danske økonomi af de samlede reguleringer som foreslået med 

CRD IV og de ekstra krav til SIFIerne. 

 

Danske realkreditinstitutter bør friholdes for kravet om en krisehåndteringsbuffer. Den eksisterende 

danske lovgivning om afvikling af et realkreditinstitut giver tilstrækkelig sikkerhed for en kontrolleret 

afvikling. Krav om en krisehåndteringsbuffer vil blot medføre unødvendige meromkostninger for 

boligejere og virksomheder. 

 

SIFI udvalget lægger op til, at danske SIFIer skal opfylde en kommende international likviditetsregel 

(LCR) allerede fra 2015, selvom der i EU er opnået enighed om en mere gradvis indfasning af 

reglen af hensyn til den økonomiske vækst.  

 

Ligeledes anbefaler udvalget at indføre krav om mere stabil finansiering fra 2014. Det er tidligere 

end at EU forventes at tage beslutning, om der i det hele taget skal være sådan en regel, og 

hvordan den i givet fald bør udformes. Dansk enegang på disse områder kan få indflydelse på 

udformningen af danske rentetilpasningslån og dermed fordyre finansieringen.  

 

 

Krisehåndtering af SIFIer  

Særligt i forhold til krisehåndtering af SIFIer er der grund til at vente med den danske 

implementering indtil EU – bestemmelserne er færdigforhandlet. Erfaringerne fra dansk enegang 

med Bankpakke 3 tilsiger fælles EU – regler på området. 
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