Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Hvordan har de ændrede kapitalkrav til banker indvirket på långivningen:
Kommissionens høring
15 juli 2015
I kølvandet på finanskrisen har EU ligesom mange andre jurisdiktioner indført strengere regler om
kapitalkrav til banker. I dag starter Kommissionen en høring om, hvordan nogle af disse regler har
fungeret i praksis – f.eks. om de har påvirket långivningen til mindre virksomheder og finansieringen af
infrastrukturprojekter. EU-lovgiveren har i forbindelse med den lovgivningsproces, der har ført til
vedtagelse af de nye kapitalkrav, givet Kommissionen til opgave at undersøge disse spørgsmål.
Jonathan Hill, EU-kommissær med ansvar for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og
kapitalmarkedsunionen, lancerer høringen i aften i forbindelse med den britiske del af det investeringsroadshow, som går ud på at fremme EU's investeringsplan på 315 mia. EUR (IP/14/2128):
"Bankfinansiering er og forbliver af central betydning for vores økonomi, uanset om det drejer sig om
långivning til mindre virksomheder eller langsigtede investeringer i infrastruktur.
Kapitalkravsforordningen og kapitalkravsdirektivet har genskabt tilliden til den europæiske banksektor,
som på ny er blevet modstandsdygtig og stabil. Men selv om der er tale om vigtige mål af vital
betydning, som lovgivningen har medvirket til at nå – er det alligevel rigtigt at undersøge, om reglerne
har utilsigtede konsekvenser. Det er en del af vores indsats for at sikre bedre regulering og medvirker
til at skabe den bedst mulige balance mellem risikostyring og vækstfremme."
Kapitalkravene til banker findes i kapitalkravsforordningen (CRR) og kapitalkravsdirektivet (CRDIV).
Det er nødvendigt med skærpede kapitalkrav for at kunne sikre en modstands- og bæredygtig
banksektor, men ved forordningen pålægges det også Kommissionen at aflægge rapport om deres
indvirkning på lån til borgerne, mindre virksomheder og langsigtet finansiering af infrastruktur.
Høringen sigter bl.a. mod at besvare følgende spørgsmål:
- I hvilket omfang har CRR og CRDIV haft indvirkning på størrelsen af den kapital, som bankerne er i
besiddelse af?
- Er der altid et rimeligt forhold mellem alle de nye krav og de risici, som de skal tackle?
- Hvilken indvirkning har reglerne på långivningen til mindre virksomheder og til
infrastrukturprojekter?
- Kunne nogle af reglerne forenkles eller differentieres efter risiko eller størrelse, uden at målene,
som er finansiel soliditet og stabile banker, kompromitteres?
Den offentlige høring, som lanceres i dag, sigter mod at indsamle den bredest mulige vifte af
synspunkter fra den finansielle sektor og andre interessenter. Alle interesserede parter opfordres til at
udfylde spørgeskemaet, som vil være til hjælp for Kommissionen, når den skal aflægge rapport. Til
opfølgning vil Kommissionen offentliggøre en rapport med feedback og arrangere en offentlig høring
senere i år, som skal bane vej for Kommissionens endelige rapport i 2016.
Eventuelle fremtidige tiltag fra Kommissionens side vil sigte mod at bevare et modstandsdygtigt
banksystem, samtidig med at der tages højde for det overordnede mål, som er at bidrage til
beskæftigelse og vækst i EU.
Høringen er - ud over at være til hjælp for Kommissionen, når den skal opfylde sine forpligtelser med
hensyn til at aflægge rapport - også på linje med Kommissionens fokus på beskæftigelse, vækst og
investeringer, som omhandlet i formandens politiske retningslinjer, med EU's investeringsplan
(IP/14/2128), som har til formål at forbedre investeringsklimaet i Europa, herunder navnlig for SMV'er
og infrastrukturprojekter, og med Kommissionens indsats for bedre regulering (IP/15/4988), sådan at
EU-lovgivningen tjener de tilsigtede formål uden at medføre unødige byrder.
Baggrund
CRR og CRD IV indeholder en mere forsigtig definition af justeret kapitalgrundlag og et krav om en
større lovbestemt minimumskapital i alle banker i EU og sikrer dermed, at den kapital, som bankerne
skal være i besiddelse af, i tilstrækkeligt omfang afspejler de risici, som bankerne tager. Endvidere kan
tilsynsførende og makroprudentielle myndigheder stille yderligere tilsynsmæssige krav til institutioner
inden for deres tilsynsområde.

Ved CRR indføres der også en såkaldt "støttefaktor for SMV'er", som letter kapitalkravet i forbindelse
med lån til SMV'er set i forhold til andre lånekategorier og dermed fremmer långivningen til SMV'er, da
disse virksomheder spiller en vigtig rolle i den europæiske økonomi.
Høringen har til formål at indsamle synspunkter og dokumentation som følge af de krav, der stilles til
Kommissionen i CRR om at aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet:
- Artikel 505: der skal aflægges rapport om, hvorvidt kravene i CRR er hensigtsmæssige i lyset af
behovet for at sikre passende finansieringsniveauer for alle former for langsigtet finansiering for
økonomien, herunder kritiske infrastrukturprojekter
- Artikel 516: der skal aflægges rapport om konsekvensen af CRR for så vidt angår fremme af
langsigtede investeringer i vækstfremmende infrastruktur
- Artikel 501: der skal aflægges rapport om virkningen af de i CRR fastsatte kapitalgrundlagskrav på
udlån til SMV’er og fysiske personer.
Vigtige milepæle:
Undersøgelsen lanceres
15. juli 2015
Den offentlige høring afsluttes
7. oktober 2015
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