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LCR-krav i signifikante valutaer
• Finans Norge leverte et omfattende høringssvar
• Finans Norge er tilfreds med endelig forskrift:
– Kravet om 100 prosent LCR skal oppfylles for alle valutaer samlet.
– Minst 100 prosent likviditetsreserve i hver signifikant valuta.
– Foretak som har euro eller amerikanske dollar som signifikant valuta, skal ha
en likviditetsreserve i norske kroner på minst 50 prosent.
– For foretak som verken har euro eller amerikanske dollar som signifikant
valuta, er det ikke minstekrav til likviditetsreserve i norske kroner.
– Finanstilsynet kan fastsette grenser for det enkelte foretak for hvor mye netto
likviditetsutgang i én valuta, som kan dekkes av likvide eiendeler i en annen
valuta.
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Krisehåndtering: Norsk status

BRRD2

9.1.2018:
Høring i finanskomitèen
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Frist for komitèinnstillingen
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Foreløpig dato for
førstegangsbehandling i
Stortinget
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Prinsipper: BRRD og MREL

TAPSDEKNING

REKAPITALISERING

Kombinert bufferkrav
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EU: foreslått modell (BRRD 2)
• MREL-kravet («hardt krav») = Tapsabsorberingsbeløpet + Rekapitalisering
– Tapsabsorberingsbeløpet = kapitalkravet (P1 + P2a)
– Rekapitaliseringsbeløpet = basert på krisehåndteringsplanen – nødvendig soliditet for å opprettholde
konsesjonen
– Som hovedregel: MREL = max { (2 * (P1 + P2a)) ; (2 * LRE) }
– Rekapitaliseringsbeløpet = 0,- for foretak som forutsettes avviklet

• MREL guidance:
– Bare ved behov for ytterligere tapsabsorbasjon (og bare når det er gitt P2-guidance, dvs P2b)
– Ytterligere rekapitaliseringsbehov for å sikre markedets tillitt
– Som hovedregel: Ikke høyere enn: P2b + Kombinert bufferkrav – Motsyklisk konjunkturbuffer

• Kombinert bufferkrav:
– «Stacking order»: Kombinert bufferkrav kommer på toppen av MREL-kravet, men før MREL guidance
– Dvs ingen effekt på MDA hvis det bare er MREL guidance man er i brudd med
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EU: eksisterende og foreslått modell (BRRD 2)

MREL
guidance

Kombinert
bufferkrav

«Hardt»
MREL

Tapsabsorbering
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Rekapitalisering

MREL
• Finans Norge har tilskrevet Finansdepartementet med anmodning
om en snarlig avklaring av prinsippene for MREL.
• De sentrale temaene som bør avklares på kort sikt er:
– Prinsippene for fastsettelse av de bankindividuelle kravene til
MREL
– Eventuelle krav til subordinering for MREL
– Nasjonale regler for eventuell «tier 3»-kapital
– Implementeringstidspunkt og overgangsordninger
– Kriterier for hvilke banker som vil bli underlagt minstekrav til
MREL utover kravene til ansvarlig kapital
• Finans Norge mener at kalibreringen bør ta hensyn til at de reelle
norske kapitalkravene i utgangspunktet er høyere enn de nivåene
som internasjonale MREL-krav er kalibrert for.
– en god soliditet bidra til å redusere behovet for MREL-kapital !
• Kravet til subordinering ikke må avvike fra de kravene som følger
av internasjonale regler og nasjonale krav i sammenlignbare land
• Behov for en overgangsordning av tilstrekkelig varighet
www.finansnorge.no

Innskuddsgarantifondet
Innskuddsgarantiordningen
–
–
–
–

2 mill NOK
Årlig bidrag på 0,8 promille av bankenes samlede garanterte innskudd
Departementet kan bestemme at bidraget skal være lavere eller høyere.
Den enkelte banks andel av årsbidraget:
Bankens garanterte innskudd
* Risikojustering
Garanterte innskudd i samtlige banker i garantiordningen

– Bankenes sikringsfond skal benytte en veldokumentert, risikobasert metode for å fastsette bidragene.
Metoden skal godkjennes av Finanstilsynet.
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EBA standardmodell for risikojustering
Risikokategorier og risikoindikatorer

Vekt

1. Kapital

18%

1.1 Leverage ratio

9%

1.2 Kapitaldekningsrate eller Kjernekapitaldekning

9%

2. Likviditet og finansiering
2.1 LCR

9%

2.2 NSFR

9%

3. Eiendelskvalitet

13%

3.1 Andel misligholdte lån

13%

4. Forretningsmodell og styring

13%

4.1 Beregningsgrunnlag i forhold til sum eiendeler

6,5%

4.2 Totalkapitalavkastning

6,5%

5. Potensielt tap for innskudsgarantiordningen
5.1 Ikke pantsatte aktiva delt på sikrede innskudd

SUM
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18%

13%
13%

Resterende 25% kan enten fordeles på de
eksisterende indikatorene eller helt / delvis
anvendes til nye indikatorer (max 15%poeng pr indikator).

75%
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Krisehåndteringsfondet
• Samlet årlig bidrag fra banker og kredittforetak som tilsvarer 1 promille av summen av garanterte innskudd i
banker med norsk konsesjon.
• Den enkelte banks andel:
Bankens samlede forpliktelser fratrukket bankens ansvarlige kapital og garanterte innskudd
______________________________________________________________________________

* Risikojustering

Samtlige bankers forpliktelser fratrukket bankenes ansvarlige kapital og garanterte innskudd

• Minimumsbeløp for banker hvor samlede forpliktelser fratrukket bankens ansvarlige kapital og garanterte
innskudd ikke overstiger 300 millioner euro og verdien av eiendelene ikke overstiger 1 milliard euro.
• Egne regler for kredittforetak, herunder at det årlige bidrag til krisefondet fra kredittforetak som finansierer sin
virksomhet ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett og som ikke har adgang til å motta innskudd skal
beregnes på grunnlag av 50 prosent av foretakets årlige grunnbidrag beregnet etter reglene.
• Også andre kredittforetak med særlig lav risiko kan få en slik halvert avgift, forutsatt at krisefondets minstenivå
er oppfylt.
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Krisefondsavgift: risikojusteringsmodellen
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Kategori

Indikator

Risikoeksponering (50%)

MREL-kapital utover MREL-kravet

12,5%

Ren kjernekapitaldekning

12,5%

Uvektet kapitalandel

12,5%

Beregningsgrunnlag i % av sum eiendeler

12,5%

Stabilitet i og diversifisering
av fundingkilder

NSFR

10,0%

LCR

10,0%

Betydning for det finansielle
system

Andel av interbankgjeld og innskudd

10,0%

Tilleggsindikatorer

Tradingaktivitet og off balance, derivater,
kompleksitet og «resolvability»

9,0%

Medlemsskap i IPS

9,0%

Omfang av tidligere offentlig finansiell støtte

2,0%
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Vekt

EU-initiativ innenfor funding

Tier 1
Tier 2
«Tier 3»
Seniorlån
ESN
Covered bonds
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Kreditorhierarkiet under BRRD
1. Egenkapital / Ren kjernekapital / «Core Equity Tier 1»
2. Fondsobligasjoner / Øvrig kjernekapital / «Other Tier 1»
3. Ansvarlig lån / Tilleggskapital / «Tier 2»
4. Subordinert seniorlån / «Tier 3»
5. Seniorlån og store innskuddskunder
6. Innskudd fra privatpersoner og SMB utover innskuddsgarantigrensen
7. Garanterte innskudd og sikringsfondskrav
8. Fordringer som er unntatt fra «bail in»
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«Tier 3»
• «Tier 3»: subordinert seniorgjeld
• For å oppfylle subordineringskrav til TLAC / MREL
• For å skape klarhet og ryddighet rundt «bail in»
• Bestemmelser om «tier 3» må innarbeides i nasjonal lovgivning
• Adgangen til konvertering / nedskrivning må fremgå av lånedokumentasjonen
• Opprinnelig løpetid på minst ett år
• Ingen derivategenskaper
• Prioritet etter ordinær seniorgjeld, men før ansvarlig lån («tier 2»)
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Verdipapirisering: nye EU-regler
• Var tillatt i Norge fra 2002 til 31.12.2015
• Finansforetaksloven fjernet adgangen til
verdipapirisering
Senior-transje

• Viktige lovprosesser i EU på området – politisk
enighet nylig oppnådd i EU:
– Generelle regler om verdipapirisering
– Spesialkrav til standardiserte, transparente og enkle
verdipapiriseringstransaksjoner («STS»)
– Nye kapitalkravsregler for verdipapirisering

Utlånsportefølje

Messanin-transje

Junior-transje
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OMF – Finanstilsynets vurderinger
• Finanstilsynets fjerde gjennomgang siden
2012
• Robust norsk regelverk
• Forslag om en ny forskriftsbestemmelse som
omhandler informasjonsplikt
• Avventer for øvrig arbeidet i EU på covered
bonds
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OMF – forslag til EU-rammeverk
1. Eget covered bonds-direktiv
2. Endringer i kapitalkravsreguleringen (CRR)
3. Oppfordring til harmonisering av nasjonale
regelverk

EU-kommisjonen vil legge frem forslag
til rammeverk i første kvartal 2018
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OMF – forslag til EU-rammeverk
• Noen eksempler på sentrale områder for norske
utstedere:
– Maksimal andel fyllingssikkerhet reduseres til 15 %
– Maksimal LTV på boliglån økes til 80 %
– Nytt likviditetskrav med tidshorisont på 180 dager
– Økt krav til overpantsettelse
– Utsteder vil ikke lenger ha myndighet til å trigge
forlengelse av løpetiden (soft bullet)

EU-kommisjonen vil legge frem forslag
til rammeverk i første kvartal 2018

18

www.finansnorge.no

Viktig å avklare forholdet mellom ulike likviditetskrav
• Likviditetskrav for kort og lang tidshorisont
–
–
–
–

Et generelt likviditetskrav for OMF-foretak
LCR – 30 dager
Ny likviditetsbuffer – 180 dager
NSFR – 1 år

• Skaper allerede utfordringer for OMF-foretak
– Beheftede likvide eiendeler i sikkerhetsmassen kan ikke
medregnes i LCR
– Både EBA og Baselkomiteen har foreslått løsninger
• EBA: Likvide eiendeler som skal benyttes til å oppfylle LCR
kan anses som ubeheftet
• Basel: Nivå 1 og 2-eiendeler som blir ubeheftet som følge av
forfall på en OMF kan regnes som inflow
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Net Stable Funding Ratio (NSFR)
• Beheftede eiendeler skaper utfordringer for OMF-foretakene
• Asymmetrisk behandling av sikkerhetsmassen og utstedte OMF
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Sikkerhetsmassen

Utstedte OMF

Gjenstående
løpetid

Krav til stabil
finansiering (RSF)

Tilgjengelig stabil
finansiering (ASF)

>1 år

100 %

100 %

100 %

1år>x>6mnd

65 %

50 %

77 %

<6mnd

65 %

0%

0%
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NSFR

Net Stable Funding Ratio (NSFR)
• Næringspolitiske innspill vedr. OMF
– Fra «interdependence» til redusert krav om stabil finansiering
– Redusere forskjellen mellom sikret og usikret finansiering
– Øke medregning av OMF siste 6mnd før forfall

• Derivater
– Baselkomiteen har vedtatt nasjonal valgfrihet
– Gulv på 5 % RSF
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Sikkerhetsmassen Utstedte OMF

NSFR

Gjenstående Krav til stabil
løpetid
finansiering (RSF)

Tilgjengelig stabil
finansiering (ASF)

>1 år

100 %

118 %

1år>x>6mnd 65 %

50 %

77 %

<6mnd

50 %

77 %

85 %
65 %
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