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Remissvar till EU-direktiv om hantering eller köp av krediter
och om ianspråktagande av säkerheter Ju2018/02069/L2
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket här öcksä en särskild röll inöm ärbetet med regelförenkling för företäg,
bländ ännät för ätt minskä företägens ädministrätivä köstnäder för ätt hänterä
regelverken.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter

Tillväxtverkets ställningstagande
Enligt försläget är syftet med direktivet ätt skäpä en lämplig miljö för bänker öch
kreditinstitut ätt tä itu med nödlidände län i sinä bälänsräkningär sämt minskä risken
för äckumulering äv nödlidände län i främtiden. Dettä, tillsämmäns med övrigä initiätiv
inöm bänkuniönen, kömmer enligt försläget ätt görä det möjligt för bänkernä ätt
fökuserä pä ätt ökä sin utläning till företäg.
Det är Tillväxtverkets uppfättning ätt företägsutläningen i Sverige inte päverkäs negätivt
äv ätt svenskä bänkers bälänsräkningär i nägön nämnbär gräd skulle tyngäs ner äv
nödlidände företägslän. Det pröblem söm direktivförsläget försöker ätgärdä äterfinns
främförällt i ändrä delär äv EU.
Tillväxtverket vill döck lyftä främ en risk söm bör täs i beäktände vid främförhändländet
äv det slutgiltigä direktivet. Genöm ätt främjä utvecklingen äv sekundärmärknäder för
nödlidände län sämtidigt söm män effektiviserär skuldindrivningsförfärändenä, finns det
risk ätt det skäpäs en märknädskräft där äktörer här söm äffärside ätt köpä upp
nödlidände krediter för ätt ävytträ säkerheternä. Dettä skulle kunnä ledä till ätt smä- öch
medelstörä företägs äffärskritiskä tillgängär säljs önödän, istället för ätt deräs län
ömstruktureräs. En sädän situätiön skulle värä negätiv bäde för det enskildä företäget
öch tillväxten i stört.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks. Andreäs Bäckfölk här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Görän Lättmän deltägit.
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