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Finans Norge
• Administrerende direktør:

• Er hovedorganisasjon for banker
og forsikringsselskaper med
virksomhet i Norge

– Idar Kreutzer

• Hovedstyret består av:

• Har om lag 240 medlemsbedrifter,
som har rundt 50 000 ansatte
• Har nær 70 ansatte som arbeider
med arbeidsgiverspørsmål,
næringssamarbeid og
næringspolitikk

–
–
–
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–
–

Odd Arild Grefstad, Storebrand, leder
Rune Bjerke, DNB, nestleder
Snorre Storset, Nordea
Espen Opedal, Tryg Forsikring
Trond Mellingsæter, Danske Bank
Finn Haugan, SpareBank 1 SMN
Jon-Håvard Solum, Grong Sparebank
Lisbet K Nærø, Fana Sparebank
Siri Berggreen, Lillestrømbanken
Helge Leiro Baastad, Gjensidige
Sverre Thornes, KLP
Dag Tjernsmo, Handelsbanken
Ivar Martinsen, If Skadeforsikring
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Svært omfattende regulering av bankene
Generelle krav
til risikovektet
kapitaldekning
(Pilar 1)
Regulering av
utlånspraksis
(Boliglånsforskrift)

Generelle krav
til uvektet
kapitaldekning
(Pilar 1)

Individuelle
kapitalkrav
(Pilar 2)

Krav til
offentliggjøring
av informasjon
(Pilar 3)

Kriseløsningsfond

Bankenes rammebetingelser

Krav til
virksomhetsstyring
Konkurranselovgivning

Krav til tapsbærende
evne ved krise
(MREL / Bail-in)

Krav til
finansieringsstruktur
(NSFR)

Krav til likviditet
(LCR)
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Verdipapirmarkedsregulering
(CMU, MiFID2, MiFIR
MAR, EMIR)

Innskuddsgaranti og
Bankenes
sikringsfond

Sentrale temaer og sentrale aktører
Finanspolitikk
Pengepolitikk
Finansiell stabilitet
Bankregulering
Makroøkonomiske
analyser
Kapitalforvaltning
Mange andre kan nevnes her…
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Hva er en (moderne) bank?
• En staselig bygning ….
• En katalysator for realisering av
drømmer …
• En muliggjører av forretningsidèer ….
• En sosial møteplass …
• En teknologibedrift ….
• En app …
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Hva er en bank?
• «A bank is an institution whose current operations
consist on granting loans and receiving deposits»
• Finansforetaksloven § 2-2
– Innskudd fra en ubestemt krets av innskytere kan bare mottas av
banker som etter denne lov har tillatelse til å ta imot innskudd

• Tilbyr likviditet og betalingstjenester

• Omdanner kortsiktige innskudd/innlån til
langsiktige utlån (løpetidstransformasjon)
• Demper utfordringen som følger av asymmetrisk
informasjon – bidrar til en mer effektiv
kapitalallokering, avlaster risiko
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Bankenes rolle i samfunnet
• Løpetidstransformator

• Risikoavlaster
• Tilbyder av risikostyringsprodukter

• Likviditetstilbyder
• Verdioppbevarer
• Verdioverføringer («betalingsformidling»)
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Bankenes rolle i norsk økonomi
• Når vi retter oppmerksomheten mot innenlandske kredittkilder:
Næringslivet (ikke-finansielle foretak)

Husholdninger
1%

Banker og kredittforetak

2%
2%

3%

Statlige låneinstitutter

13 %
2%
5%

8%

Finansieringsselskaper

2%

Forsikringsselskaper og
pensjonskasser
75 %

Obligasjons- og sertifikatgjeld

Andre kilder

Utlån per desember 2016. Kilde: SSB
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87 %

Men norsk banknæring er ikke spesielt stor
Innenlandsk banknæring. Forvaltningskapital i prosent av BNP. 2015
EU, Norge og Sveits
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Source: Eurostat, SECO, SNB, The Financial Supervisory
Authority of Norway, Statistics Norway, Finance Norway
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Hvordan ser bankbalansen ut?
Balansen1 til norskeide banker og OMF-kredittforetak.2
Prosent. Per 30. juni 2016

Gjeld

Eiendeler

Ansvarlig
kapital
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Hva driver bankenes resultater?
Dekomponert utvikling i bankenes1 resultat før skatt.2 Prosent av
gjennomsnittlig forvaltningskapital. 1. kv. 2009 – 2. kv. 2016

• Viktigste inntektskilde:
– Totale renteinntekter fratrukket totale
renteutgifter («rentenettoen»)

• Sentral for variasjonen i
inntjeningen:
– Utlånstap
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Hva utfordrer forretningsmodellene og
lønnsomheten?
Teknologi

Reguleringer
Drivkrefter og
rammevilkår

Kundeadferd

Makroøkonomi
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Større nedgang før enn etter Basel III
Antall sparebanker 1922-2015

2000 – 2015: 16 nye norske banker
Kun en av nyetableringene er en sparebank.

De fleste nyetablerte er nisjebanker.

Antall sparebanker 2008-2015
Mulige forklaringsfaktorer:
• Demografi og sentralisering / urbanisering
• Teknologisk utvikling
• «Filialiseringen» av norsk næringsliv
• Større kunder krever større banker
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Bank: Risikouniverset
• Kredittrisiko
• Konsentrasjonsrisiko - kreditt
–
–
–
–

Store kunder / grupper
Geografisk
Bransjer
Produkter

• Markedsrisiko
–
–
–
–
–

Aksjer
Valuta
Renter
Kredittspread
Eiendomspris

• Operasjonell risiko

• Risiko ved pantsettelse eller overføring av aktiva
• Compliancerisiko
• Eierrisiko
• Forsikringsrisiko
• Pensjonsforpliktelsesrisiko
• Strategisk risiko
• Forretningsmessig risiko
• Risiko for uforsvarlig gjeldsgrad
• Modellrisiko
• Verdipapiriseringsrisiko

• Systemrisiko
• Regulatorisk risiko
• Omdømmerisiko
• med videre ….

• Likviditets- og finansieringsrisiko
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Hvorfor går banker over ende ?

Manglende
egenkapital

Manglende
tillit

Manglende likviditet

Banken i krise

Tap og manglende soliditet
(egenkapital):
– Kreditt- og konsentrasjonsrisiko
– Markedsrisiko
– (Operasjonell risiko)

Manglende
likviditet

Manglende
tillit

Manglende likviditet
– Likviditetsrisiko
Manglende tillit !!
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Banken i krise

Hvordan reguleres bankene?
Organisering, styring og
kontroll

Kapital

Bankene
Likviditet

Virksomhetsbegrensninger
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Hvordan reguleres bankene?
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Styrende organer (generalforsamling, styre)
De tre styreutvalgene
• Revisjon / Risikostyring / Godtgjørelse
Nøkkelfunksjonene
• Risikostyring / Compliance / Internrevisjon
Risikostyringskrav
IKT-forskriften
Anti hvitvask-regelverk
Utkontrakteringsbestemmelser

•

•
•
•

•
•
•
•

Kvalitative krav til likviditetsstyringen
LCR
(NSFR)

•
•
•
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Risikovektet kapitalkrav:
• Minstekrav
• Bufferkrav
Pilar 2
Uvektet kapitalkrav
Offentliggjøring (pilar 3)

Rammer for største engasjement
Rammer for valutaeksponering
Boliglånsforskriften
Forbud mot virksomhetsfremmed
aktivitet
Begrensninger i eierandeler i andre
typer foretak
Krav til kundebehandlingen
Generelle regler om markedsføring

De tre pilarene i fremtidens bankregulering

Minimumskrav

Soliditet og
finansiell
stabilitet

Krisehåndtering

Innskuddsgaranti
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De regulatoriske «forsvarsverkene»

Innskuddsgarantiordning
Kriseløsningsfond

«Skattebetalerbeskyttelse»
Krisehåndteringsplan, inkl «bail in» og MREL
Beredskapsplan («Recovery plan»)
Tidlig-tiltak

«Kreditorbeskyttelse»

Minimumskrav: Kapitalkrav & Likviditetskrav
«Ordinære» beredskapsplaner
Bufferkrav – Virksomhetsbegrensninger – Krav til styring og kontroll
www.finansnorge.no

«Fortsatt driftbeskyttelse»

Norske «forsvarsverk» er ekstra tykke !
Forsvarslinje

Beskrivelse

Faktabeskrivelse

0

Lønnsomhet

•

Norske banker viser fortsatt stabilt god lønnsomhet, lave misligholdsrater og
god soliditet sammenlignet med europeisk bankvesen generelt !

1

Bufferkrav
Styring og kontroll
Virksomhetsbegrensninger

•
•

Motsyklisk buffer på 2,0%, mot 0% i de fleste andre land
Systemrisikobuffer på 3,0% for alle banker, samt ytterligere 2,0% bufferkrav for
systemviktige banker
Alle bufferkravene adderes
Mange internasjonale krav for vesentlige (systemviktige) banker gjort gjeldende
for langt mindre banker

•
•

2

«Ordinære» beredskapsplaner

3

Minimumskrav til kapital og likviditet

4

Beredskapsplan («gjenopprettingsplan»)
Tidlig-tiltak

5

Krisehåndteringsplan, inkl «bail in» og MREL
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Innskuddsgarantiordning
Krisehåndteringsfond

•
•
•
•

LCR-krav pr signifikant valuta
5% / 6% uvektet kapitalandel (3% i EU)
SMB-rabatten p.t. ikke innført enda (men er varslet innført)
For IRB-banker: Basel I-gulv, og gulv for PD og LGD

•
•
•

Innskytergaranti på kr 2,0 mill.
Velfylt sikringsfond uten «tak» på størrelse / «evig» innbetaling for bankene
Krisefond: ikke «tak» på størrelse / «evig» innbetaling for bankene
www.finansnorge.no

Ordinære kapitalkrav
Sum av
risikovektede
eiendeler utgjør
beregningsgrunnlaget

Balansen1 til norskeide banker og OMF-kredittforetak.2
Prosent. Per 30. juni 2016

Kapitalkrav,
eksempel: 10%
Med et
beregningsgrunnlag
på 135:
Krav til ansvarlig
kapital i kroner:
13,5

Eksempel:
Boliglån 100 kr
Risikovekt 0,35

Det risikosensitive
kapitalkravet uttrykt
generelt:

Bedriftslån 100 kr
Risikovekt 1

Ansvarlig kapital

Risikovektede eiendeler:
0,35*100 + 1*100 = 135

Beregningsgrunnlag
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≥ Krav i pst.

Kraftig skjerpelse av kapitalkrav etter finanskrisen
20

2,0 pst. fra 31.12.17
18

16

Sum pilar 1:
hhv. 15,5 og 17,5 pst
2,5

VI

14

12
2,0

IV

2,5

III

10

2,5

VI

1,0

V
IV

2,5

VI

Maksimal motsyklisk buffer

2,0

V

Systemviktighetsbuffer

3,0

IV

Systemrisikobuffer

2,5

III

Bevaringsbuffer

3,0

IV

3,0

2,5

III

2,5

3,5

II

3,5

II

3,5

II

Annen ansvarlig kapital

4,5

I

4,5

I

4,5

I

Minstekrav til ren kjernekapital

III

8

6

II

3,5

I

4,5

II

4,6

4

2

3,4

I

0

Tidligere
minstekrav

1. juli 2013

1. juli 2014

1. juli 2015
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1. juli 2016

Risikovekting – ulike metoder
(her illustrert for kredittrisiko)

SA

IRB

Standardmetode (Standardised Approach)

Intern målemetode

Sjablongfastsatte risikovekter, eksempler:

(Internal Ratings-Based Approach):
Engasjementsspesifikke parametere beregnes og
settes inn i en myndighetsfastsatt formel som gir
tilhørende risikovekt:
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Men hvorfor stiller myndighetene
kapitalkrav – krav til bankenes
tapsbærende evne?
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Først litt om bankadferd – forenklet fremstilt
• Ønsker å gi eierne høyest mulig avkastning → egenkapitalavkastning (RoE)

RoE =

Renteinntekter – renteutgifter – forventet tap + øvrige inntekter – øvrige kostnader
Egenkapital

• Standard teori:
– Samlet finansieringskostnad upåvirket av finansieringsstruktur (egenkapitalandel)
– Fravær av insentiv til å redusere egenkapitalandelen

• Annen teori:
– Samlet finansieringskostnad ikke uavhengig av finansieringsstruktur
– Samlet finansieringskostnad faller med lavere egenkapitalandel

• For banker kan det være slik at det blir lettere å oppnå en høyere
egenkapitalavkastning jo lavere egenkapitalandelen er
www.finansnorge.no

Hvorfor kapitalkrav?
• Negative eksternaliteter
– Eierne kan tape hele egenkapitalen, men heller ikke mer (begrenset ansvar – limited liability)
– Går en bank overende, kan samfunnets kostnader langt overstige de privatøkonomiske kostnadene for
eierne
– Eierne tar hele oppsiden «hvis det går bra», men ikke hele nedsiden «hvis det går dårlig»
– Jo lavere egenkapitalandel, jo sterkere blir insentivet til høy risikotaking
– Samtidig har bankene et insentiv til å redusere egenkapitalen (for samme risikotaking)

• → Overlatt til markedet blir egenkapitalandelen for lav og risikotakingen for høy
– Forstått og akseptert i den norske banknæringen, og Finans Norge har støttet den internasjonale
kapitalkravsreformen som ble iverksatt etter finanskrisen

• Kapitalkrav skal bidra til at
– bankene har tilstrekkelig kapasitet til å absorbere tap i en nedgangskonjunktur
– bankene gis insentiver til veloverveid risikotaking
– tilliten til det finansielle systemet opprettholdes
www.finansnorge.no

Basel II/III – 3 pilarer
Basel II-regelverket omfatter 3 pilarer:
• Pilar 1: Regler om beregning av regulatorisk minimumskapital (8%)
• Pilar 2: Vurdering av risiko og totalt kapitalbehov, samt individuell tilsynsmessig oppfølging

• Pilar 3: Markedsdisiplin gjennom offentliggjøring av informasjon

Basel III

Pilar 1:
Minstekrav
til
regulatorisk
kapital

Pilar 2:
Vurdering
av risiko
og totalt
kapitalbehov

www.finansnorge.no

Pilar 3:
Markedsdisiplin:
Offentliggjøring
av informasjon

Pilar 1, 2 og 3 – i teorien …
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Kapitaldekning
Kapitaldekning =

Ansvarlig kapital
Beregningsgrunnlag
RWA

Kreditt

Marked

Standard

Standard

F-IRB

Internmodell

CVA

Motpart

Op risk

A-IRB

29
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Kapitaldekning: Ansvarlig kapital
CET1: Ren kjernekapital (= egenkapital – regulatoriske filtre)
+ OT1: Annen kjernekapital (= fondsobligasjoner – regulatoriske filtre)
= T1: Sum kjernekapital

+ T2: Annen ansvarlig kapital (= ansvarlig lån – regulatoriske filtre)
= Ansvarlig kapital («own funds»)
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Kapitaldekning: Beregningsgrunnlaget
Beregningsgrunnlaget
Kredittrisiko

Motpartsrisiko

Markedsrisiko

Operasjonell
risiko

Standardmetode

Markedsverdimetoden

Standardmetode

Basismetode

Fradragsposter i
ansvarlig kapital

VaR-metode

Sjablongmetode

Basel 1-gulvet

AMA-metode

Ulike overgangsbestemmelser

Grunnleggende
IRB
Avansert IRB
Kredittrisiko
verdipapirisering

Opprinnelig
eng.-metode
Standardisert
metode
IMM-metode
CVA-risiko
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Fradragsposter
Overgangsordninger

Prinsippene bak kapitalkravene
Akkumulert tap

50%

99,9%
Krav til
egenkapital

Konkurs …

Skal dekkes over
margin / løpende
inntjening

Konfidensnivå
www.finansnorge.no

Beregningsgrunnlag kredittrisiko standardmetoden
Eksempler på risikovekter:

• Stater: 0%
• Obligasjoner med fortrinnsrett: 10%
• Norske kommuner: 20%

• Uratede norske banker: 20%
• Boliglån innenfor 80% av verdi: 35%
• Massemarkedsengasjementer: 75%

• Uratede foretak: 100%
• Misligholdte engasjementer: 100% - 150%
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Beregningsgrunnlag kredittrisiko – kapitalkrav
interne modeller
3 sentrale størrelser: EAD PD LGD
Beregningsgrunnlaget =
EAD * 12,5 * 1,06 * [N((1 - R)^-0,5 * (G(PD) + R^0,5 * G(0,999))) – PD] * LGD *
(1 + (M – 2,5) * b) / (1 – 1,5 * b)
N: den kumulative normalfordelingsfunksjonen
G: den inverse funksjonen til N

b = (0,11852 – 0,05478 * lb (PD))^2
R: bestemmes i forskriften, varierer med engasjementstype
M: størrelsesparameter
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Kredittrisikomodellering
Kapitalkravsforskriftens § 11-2.Kvantifisering

(1) Der hvor institusjonen anvender egne verdier for EL, PD, LGD eller KF, skal estimatene:
a) forutsi langsiktig utfall etter institusjonens definisjon av mislighold og tap,
b) baseres på både historisk og empirisk erfaring og være representative for institusjonens portefølje.
Tapshistorikken skal kunne brytes ned på de enkelte risikoparametrene og de mest sentrale elementer som
inngår i disse.
c) baseres på data som er sammenlignbare med engasjementene, og som:
1. reflekterer påregnelige økonomiske forhold i engasjementenes løpetid på forsvarlig måte,
2. er konsistente med institusjonens definisjoner av mislighold og tap, og
3. danner en populasjon og observasjonsperiode som er tilstrekkelig til at estimatene kan anses som forsvarlige.
Institusjonen kan benytte data som ikke er konsistente med definisjonene, dersom institusjonen analyserer og
hensyntar avvik. Det skal tas hensyn til eventuelle endringer eller avvik i retningslinjer og rutiner og datatilfang.
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Kredittrisikomodellering
Misligholdssannsynlighet (PD):
• Søknadsscore: for nye kunder
• Adferdsscore: for eksisterende kunder
• Finne de variabler som best predikerer sannsynligheten for mislighold de neste
12 måneder
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Kredittrisikomodellering
Tap gitt mislighold (LGD):
(EAD + Kostnader + Trekk etter mislighold + Provisjoner + Renter – Gjenvinning)
LGD =
(1 + diskonteringsrente)
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Kredittrisikomodellering
PIT

TTC
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«Sikkerhetsmekanismer»
• Regulator er ikke helt sikker på at kapitalkravet er
tilstrekkelig …
• Derfor:
–Gulv for samlet kapitalkrav («Basel 1-gulvet»)
–Gulv for parameterverdier i IRB-modellene
–Pilar 2 (SREP & ICAAP)
–Pilar 3: «markedets krav»
–Leverage ratio: uvektet kapitalandel
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Basel I-gulvet
• I henhold til CRD IV, og slik det
praktiseres innenfor EU, så er
Basel I-gulvet et parallelt
kapitalkrav – ikke et gulv for
selve beregningsgrunnlaget.

RWA

Gulv

Krav

Beløp

Norge:
CRD IV

100

Basel I

150

120

17,5%

17,5

17,5%

26,25

17,5%

17,5

8%

9,6

Sverige:
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CRD IV

100

Basel I

150

120

Pilar 1 og Pilar 2
• 2 nivåer:
• «Hardt pilar 2-krav»
• Mål / «Guidance»
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Uvektet kapitalandel
• Internasjonal kalibrering av kravet
– Rapport fra EBA med forslag til
nivå i EU
– CRR 2: 3% fra 1.1.2019

• Nasjonalt krav
– 3 % for kredittforetak
– 3% + 2% / 3% for banker
– Finanstilsynet kan unnta SA-banker fra bufferkravet
– Finansdepartementet kan nedsette SIFI-bufferen

www.finansnorge.no

Likviditet og finansiering
LCR

NSFR

LCR: Liquidity Coverage Ratio

NSFR: Net Stable Funding Ratio

Likvide aktiva
LCR = Netto cash flow 30 dager

Tilgjengelig stabil finansiering
NSFR = Krav til stabil finansiering

• Minst 100% LCR samlet

• Krav om 100% NSFR fra 1.1.2018 ?

• Krav til LCR per signifikant valuta ?
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Krisehåndteringsdirektivet
• Recovery-planer
• Resolution-planer
• Bail In

Krav til soliditet,
likviditet og
styring

• MREL
• Kriseløsningsfondet

Krisehåndtering

Bail In

Innskuddsgaranti

www.finansnorge.no

«Bail in» og kreditorhierarkiet

Kilde:
Finanstilsynet
Minstekrav til ansvarlige
forpliktelser (MREL)
EUs krisehåndteringsdirektiv
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BRRD og MREL

TAPSDEKNING

REKAPITALISERING

Kombinert bufferkrav

Pilar 2

Minimumskrav

Kombinert bufferkrav

Pilar 2

800,00

Minimumskrav

800

200,00

600

200

150

900,00

900
525

800,00

800

800

800

200,00

200

200

200

900,00

900

900

900

PRINSIPPER

AVVIKLING

DELVIS AVVIKLING

VIDEREFØRING
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EU: eksisterende og foreslått modell (BRRD 2)

MREL
guidance

Kombinert
bufferkrav

«Hardt»
MREL

Tapsabsorbering
www.finansnorge.no

Rekapitalisering

«Enhver diskusjon om kapitalkrav bør ta
utgangspunkt i Modigliani og Millers teorem»
➢ Modigliani, F. og M. H. Miller (1958): “The cost of capital, corporation
finance and the theory of investment” American Economic Review, 48,
261–29
➢ Påstanden ovenfor fremheves særlig av Admati, DeMarzo, Hellwig og
Pfleiderer (2011)
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Modigliani og Millers teorem (1958)
• Gitt at forutsetningene er oppfylt, så vil
finansieringskostnaden være uavhengig av
kapitalstruktur – kan ikke påvirkes ved å endre
sammensetningen av gjeld og egenkapital
– Finansieringskostnadene avhenger av investorenes
avkastningskrav
– Avkastningskravet på egenkapital høyere enn gjeld
• egenkapitalen tar tap først og avkastningen mer volatil
– En høyere egenkapitalandel vil likevel ikke øke de samlede
finansieringskostnadene…
– …fordi avkastningskravet på egenkapitalen faller ettersom
egenkapitalavkastningen blir mindre volatil, og
– …fordi avkastningskravet på gjelden faller fordi det blir en
lavere sannsynlighet for at kreditorene opplever tap
www.finansnorge.no

Modigliani og Millers teorem (1958)
• Finansieringskostnader (FC) som andel av totalbalanse:
Der E angir egenkapital og RE er dens avkastningskrav.
Mens D angir gjeld og RD er dens avkastningskrav.

• Omskriver den vektede finansieringskostnaden:
Definerer e = E / (E+D) og dermed 1- e = D / (E+D)
Jo høyere egenkapitalandel, jo lavere avkastningskrav.

• Differensierer FC med hensyn på e:

• Teoremets implikasjon (når forutsetningene holder):
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Noen mulige årsaker til at avkastningskravene ikke
avtar med høyere egenkapitalandel iht. teoremet
• (Sterk) asymmetrisk informasjon
• Regulatoriske krav gjør at eierne mister (gradvis) kontroll over virksomheten
(lenge) før hele egenkapitalen er tapt
• Risiko for at eiere kommer dårligere ut enn ved ordinær konkursbehandling
– Kommer under offentlig administrasjon – går ikke konkurs som andre foretak

• Skjerpelse av kapitalkrav signaliserer forhøyet risiko
– Myndighetsfastsatte kapitalkrav har annen innvirkning på risikopremier enn om banken frivillig øker
egenkapitalandelen

• Eksplisitt garanti av deler av bankens gjeld
– Innskuddsgaranti: i Norge 2 millioner kroner per innskyter per bank

• Implisitt garanti
– Forventninger om statlig støtte i en krisesituasjon – «oppfattet» kreditorbeskyttelse
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Illustrasjon på effekten av garantier
• Finansieringskostnader (SFC) som andel av totalbalanse:

• Antar MM-forutsetningene holder:

>0

• Private finansieringskostnader:

<0

≤0

• Siden dSFC = 0 og vi har at:
• ..så vil de private finansieringskostnadene stige dersom egenkapitalandelen øker:
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<0

Oppsummert:
Diskusjon i faglitteraturen om skjerpede kapitalkrav
overhodet innebærer samfunnsøkonomiske
kostnader, jf. MM-teoremet
Noen mener det kun gir en samfunnsøkonomisk
gevinst – redusert sannsynlighet for finansiell krise
og redusert aktivitetsnedgang gitt at en krise
inntreffer
Men…
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Bankenes tilpasning til skjerpede kapitalkrav
Kapitaldekning:
Ansvarlig kapital
Risikovektede eiendeler

• Økt teller:
– Økt tilbakeholdt overskudd
• gjennom økt inntjening (typisk høyere
rentemargin)
• redusert utbyttegrad
– Emisjoner – innhenting av ny egenkapital

≥ Krav i pst.

• Redusert nevner:
– Redusere utlånene generelt
– Endre porteføljesammensetning:
Vri utlånsvirksomheten mot engasjementer med
lavest risikovekt (typisk øke andelen boliglån og
redusere andelen bedriftslån)
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Bankenes tilpasning til skjerpede kapitalkrav
Firekvartalersvekst i utlån til innenlandske
personkunder. Prosent

Firekvartalersvekst i utlån til innenlandske
bedriftskunder. Prosent

Ikke-finansielle foretaks obligasjons- og
sertifikatgjeld. Firekvartalersvekst. Prosent
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Kilde: Finanstilsynet

Kilde: Finanstilsynet
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Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kapitalkravskostnader – et empirisk spørsmål
Kilde: «Benefits and Costs of Bank Capital», IMF Staff Discussion Note (2016)

• Svært mange studier tyder på at en gitt økning i kapitalkravet øker utlånsrentene noe og gir en viss reduksjon i
utlånsvolumet og samlet produksjon
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Svært mange analyser tyder på at en
skjerpelse av kapitalkrav innebærer
både samfunnsøkonomiske
kostnader og gevinster
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Hva er optimal kapitaldekning?
Vanlig fremgangsmåte: samfunnsøkonomiske kostnader og gevinster regnes i form
av henholdsvis lavere og høyere forventet verdiskaping (BNP) på lang sikt
Marginalkostnad

Marginalgevinst
Optimalt nivå

Marginale kostnader
Negativ effekt på BNP
av høyere kapitaldekning

Ren kjernekapitaldekning

Marginale gevinster

=

Redusert
BNP-tap
sannsynlighet x gitt krise
for krise
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Optimal og faktisk kapitaldekning
Optimal ren kjernekapitaldekning
i prosent:

Norske bankers rene kjernekapitaldekning

≥ 15

≈ 17

• Miles m.fl. (2011):

16 - 20

15,2

• Sveriges Riksbank (2011):

10 - 17

• Norges Bank-analyse (2012):

13 - 23

• Bank of England (2015):

9,5 - 12

• Baselkomiteen (2010):

• IMF (2016):

11,5 - 19,5

Kilde: Finanstilsynet
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Tidsvarierende kapitalkrav
- Motsyklisk kapitalbuffer
• Motsyklisk kapitalbuffer vil normalt bli satt på mellom 0 og 2,5 prosent av
beregningsgrunnlaget (risikovektede eiendeler)
• Norges Bank gir råd til Finansdepartementet som fatter beslutning
• Kravet til den motsykliske bufferen bør ifølge Norges Bank oppfylle følgende
kriterier:
– Bankene bør bli mer robuste i gode tider. Kravet til motsyklisk kapitalbuffer bør økes når
finansielle ubalanser bygger seg opp
– Bufferkravet bør ses i lys av andre krav til bankene
– Tilbakeslag i det finansielle systemet bør lindres. Ved tilbakeslag i økonomien og store tap i
bankene skal kravet reduseres /settes til null, slik at bufferen kan tæres på for å motvirke at
en strammere utlånspraksis forsterker nedgangen
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Motsyklisk kapitalbuffer - beslutningsgrunnlag
Boligprisgap. Boligpriser i forhold til disponibel
inntekt som avvik fra beregnede trender. Prosent

Næringseiendomsprisgap. Realpriser på næringseiendom
som avvik fra beregnede trender. Prosent

Markedsfinansieringsgap. Bankenes markedsfinansieringsandel som avvik fra beregnede trender. Prosent
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Kilde: Norges Bank

Kredittgap. Samlet kreditt for Fastlands-Norge som andel av
BNP for Fastlands-Norge. Avvik fra beregnede trender. Prosent

Motsyklisk kapitalbuffer
Norges Banks syn på bufferkravets virkemåte

Faktisk sats i Norge
Motsyklisk buffer. Prosent
2,5

Mulig positiv effekt

2

1,5

Mulig dempende effekt

1

0,5

Kilde: Norges Bank
0
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Oppsummert: Bankenes rammebetingelser
… oppnå med dette
avkastningskravet …
Forretningsstrategi

Risikotoleranse
ICAAP

Kan vi med dette
soliditetsmålet …
Kapitaliseringsstrategi

… med disse
risikorammene ?
Risikostrategi

?
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