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Høring - Beregningsgrunnlag for kapitalkrav 

 

Vi viser til høringsbrevet fra Finansdepartementet av 22. mars 2013 om ovennevnte. 

 

Hovedorganisasjonen Virke representerer 16.500 virksomheter med 220.000 ansatte i 

bredden av norsk næringsliv. Et stort antall er små og mellomstore bedrifter. Dette er 

følgelig utgangpunktet for våre kommentarer til det foreliggende forslaget til 

beregningsgrunnlag for kapitalkrav, og våre kommentarer anføres derfor ut fra et overordnet 

perspektiv. 

 

Virker støtter intensjonen i høringsbrevet fra Finansdepartementet om å sikre mer solide 

banker. Dette gjelder i hele Europa (og globalt), men Virke er ikke uenig i at norske banker 

kan stilles overfor noe strengere krav enn banker i andre europeiske land. Det er imidlertid 

viktig at slike krav ikke fører til vesentlig andre rammevilkår for norske banker og deres 

muligheter til å stille kreditt til rådighet for næringslivet. Underskogen av små og 

mellomstore bedrifter er særlig utsatt i situasjoner med økonomisk tilbakeslag og restriktiv 

utlånspolitikk. For større bedrifter er obligasjonsmarkedet en alternativ finansieringskilde, 

ikke for smb’er. 

 

Hvordan de foreslåtte kapitalkravene vil slå ut i ulike situasjoner med økonomisk tilbakeslag 

er vanskelig å anslå. Vi vet imidlertid at det skal lite til i en situasjon med stor økonomisk 

usikkerhet å sette i gang en negativ spiral dersom bedriftene opplever kapitaltørke. Virke 

frykter at forslaget til norske krav kan gå for langt, og stiller spørsmål ved nødvendigheten 

av å sette nivåene til det maksimale av direktivets handlingsrom. Virke spør også om 

implementeringshastigheten er for høy.  

 

Virke kan ikke se at det er indikasjoner i norsk økonomi som skulle tilsi at vi står noe verre 

stilt enn våre naboland i Europa, kanskje snarere tvert imot. Det er åpenbart fortsatt stor 

usikkerhet i europeisk økonomi, og Norge er ikke skjermet fra påvirkning og negative utslag. 

Vi kan imidlertid ikke se at norsk økonomi og norske bedrifter og husholdninger er så 

risikofylte at man trenger å utnytte maksimalt det handlingsrommet som finnes i EUs 

regelverk for innføring av ”systemrisikobuffer”. 

 

Konsekvensen av å stramme så kraftig til, og raskere enn i landene rundt oss, kan bli at 

tillgangen på kreditt til norsk næringsliv generelt og små og mellomstore bedrifter spesielt 

begrenses i for stor grad, slik at det kan få konsekvenser for innovasjon, verdiskaping og 
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sysselsetting. 1 av 10 medlemmer i Virke melder at man allerede (i løpet av de siste 6 mnd) 

har merket en innstramming i tilgangen på kreditt. Virkes vurdering er at en liten 

innstramning her kan gi store utslag. 

 

I siste runde i EUs behandling av kapitalkrav, kom det inn et viktig punkt om å lette på 

kapitalkravene for bankenes utlån til små og mellomstore bedrifter. Virke mener at også 

norske myndigheter må innføre en tilsvarende smb-vennlig regel i Norge. 
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