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Hva «truer» forretningsmodellene og
lønnsomheten?
Teknologi

Reguleringer
Drivkrefter og
rammevilkår

Kundeadferd
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Makroøkonomi

Hva «truer» forretningsmodellene og
lønnsomheten?
Teknologi:
• FinTech
• «Disruptiv teknologi»
• Block chain
• CryptoCurrencies
• Crowdfunding
• med mere …
•
•
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Kunderettede løsninger og produkter
Robotics

FinTech og alt det derre der …
•

Crowdfunding er bare et nytt begrep på
noe veldig gammelt …
Forfattere har i uminnelige tider finansiert
bokskrivning med forhåndstegning av
bokkjøp
På 1730-tallet folkefinansierte England
krig med «war bonds»
Strengt tatt kan man kanskje også se på
aksje- og obligasjonsmarkedene generelt
som «folkefinansiering»

•
•
•

•

DET GENUINT NYE I VÅRE DAGER ER
TEKNOLOGIEN SOM BRUKES FOR Å
NÅ UT MED PRODUKTENE

•

•
•
•
•
•

Netflix er ikke en trussel mot Hollywood og
skuespillerne, men mot videobutikkene ….
Uber er ikke en trussel mot drosjesjåførene,
men mot drosjesentralene ….
Netthandel i aksjer er ikke en trussel mot
børsen, men mot aksjemeglerne ….
Epost er ikke en trussel mot brevskriverne,
men mot fysisk postombæring ….
FinTech er ikke en trussel mot
bankvirksomhet, men mot …
Teknologi er ikke en trussel mot det
grunnleggende produktet, men mot
mellomleddene ….

De første bankene så ikke ut som dagens banker. De «siste» bankene vil vel heller ikke
til å se ut som dagens banker …
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Hva «truer» forretningsmodellene og
lønnsomheten?
Reguleringer:
•

•
•
•
•
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«Basel 4»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kredittrisiko standardmodell
Gulvkrav IRB
Styrking av IRB-rammeverket
Markedsrisiko
Operasjonell risiko
Motpartsrisiko
CVA-risiko
Renterisiko bankporteføljen
«Step in» risiko
Pilar 3

Leverage Ratio
Pilar 2-prosessen
NSFR
Krisehåndtering/BRRD/MREL/TLAC/Innskuddsgaranti

«Basel 4»
•
•

BCBS / FSB poengterer at det ikke finnes noe «Basel 4» …
… men det arbeides tross alt med alt dette:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Ny standardmetode for kredittrisiko
Nytt og permanent gulv for IRB-bankene
Styrking av rammeverket for IRB-modellene
Ny metode for motpartsrisiko (endelig)
Ny metode for markedsrisiko (endelig)
Ny metode for CVA-risiko
Verdipapirisering
Ny metode for operasjonell risiko
Ny standard for renterisiko i bankporteføljen under pilar 2 (endelig)
Mulig nytt kapitalkrav for «step in»-risiko
Nye pilar 3-krav
Kalibrering av Leverage Ratio og Net Stable Funding Ratio

«Basel 4»
Endring

Mulige konsekvenser

Kredittrisiko: ny standardmetode Lavrisiko (godt sikrede boliglån og SMB) kan få lavere kapitalkrav, men
dog motsatt effekt av at KF på 0% forsvinner. Høyrisiko kan få økt krav.
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Kredittrisiko: endringer IRB

Sannsynligvis økt krav, bl.a. pga strengere kriterier, gulv for parametere
og fjerning av IRB-adgang for visse eksponeringsklasser.

Mulig nytt, permanent gulvkrav

Gulvet er ikke kalibrert enda + Effekter av overgang fra «Basel 1-gulv» til
«Basel 4-gulv»

Motpartsrisiko

Alfa-faktor øker kravet med 40%, men den økte anerkjennelse av
risikoreduksjonsteknikker trekker i motsatt retning. Nettoeffekt ukjent.

Markedsrisiko

BCBS-studie indikerer 40% økt krav i gjennomsnitt

CVA-risiko

Ukjent – p.t. ikke beregnet / vurdert

Operasjonell risiko

Antatt: små banker lavere krav / store banker økt krav

Renterisiko i bankporteføljen

Pilar 2-mekanisme, men pilar 2-behovet kan øke

«Step-in» risiko

Potensielt kapitalkrav som ikke eksisterer idag

«Basel 4»
•
•

•

BCBS uttaler i flere sammenhenger at det ikke er intensjonen å øke det
samlede kapitalkravet
Når vi ser på antatte og vurderte konsekvenser av de ulike endringene
så er det dog mye som tyder på at kapitalkravet vil øke – dog med
unntak for visse forretningsmodeller og visse typer banker
I tillegg kommer effektene av følgende pågående prosesser som også
vil påvirke bankenes kapitalstruktur:
– Leverage Ratio: internasjonal kalibrering av kravet, samt nasjonale diskusjoner
om nivåer og
– TLAC/MREL: samlet krav til ansvarlig kapital og nedskrivbar / konvertibel gjeld

•
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Det skal dessuten bemerkes at de nye metodene er mer komplekse og
vil kreve større datatilgang, mer komplekse beregninger og mer
omfattende prosesser

Hva «truer» forretningsmodellene og
lønnsomheten?

Kundeadferd:
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•

«Babyboomers»

•

«Generasjon X»

•

«Generasjon Y

•

«Generasjon Z»

Personlig refleksjon fra bankkunde i Generasjon X:
«Min hverdag er en konstant tidsklemme. Jeg har
ikke tid til å bruke tid på banken min ... Jeg vil
derfor ha en bank jeg kan stole på og som lager
minst mulig tøbbel, plunder og heft for meg. Det
betyr at dersom banken har lovet meg beste
lånerente, så forblir min rente beste lånerente også
etter renteendringer. Banken må ikke «skru meg».
Jeg har hverken tid til å sjekke eller å bytte bank …
Banken min må også være tilgjengelig når jeg har
tid til å snakke med den, det vil helst si sent på
kvelden … etter arbeidstid og all annen aktivitet …
Men jeg kan da gjerne «snakke» digitalt med
banken! Løsningene må bare fungere og være
«oppe», og banken må respondere raskt. Dessuten
forventer jeg positive svar på alle mine
henvendelser til banken ….»

Kundeadferd
•

«Babyboomers»: Dette er en pliktoppfyllende generasjon. De har bygget bedrifter, og tror på struktur og
orden. De tror på møter for å løse problemer, og vil gjerne se deg i øynene når dere snakker sammen. De
har alltid jobbet mye, og gjør det med glede.

•

«Generasjon X»: Denne aldersgruppen er ekstremt familieorientert. De vil ha alt, og derfor føler de seg
veldig stresset. Generasjon X er ekstremt jeg-orienterte. De vil realisere seg selv, få til alt, og derfor er de
også veldig frustrerte.

•

«Generasjon Y»: Dette er aldersgruppen 25-35. De jobber gjerne mye, men de skal ha en grunn for å
gjøre det. De kalles derfor gjerne også WHY-generasjonen.

•

«Generasjon Z»: Generasjon Z er i alderen 15-25, en generasjon som har vokst opp med foreldre som
har fortalt dem at de har uendelig med muligheter. Deres verden er i kontant forandring, samtidig som de
aldri har opplevd nød eller økonomiske bekymringer. Z-generasjonen ser på verden som en lekeplass,
like mye som en arbeidsplass. De er ekstremt optimistiske, og tror at alt går. De zapper fra sted til sted,
har lite ro over seg, og skal du fange deres interesse, må du gjøre det på åtte sekunder. Denne
generasjonen vil ikke bli bundet opp noe sted, og blåser i titler. De ønsker gjerne å lære noe, men på
egne vilkår. Og de trenger ikke møter for å snakke med andre, de har jo vokst opp med spillkonsoller og
telefoner. De jobber digitalt, og fungerer perfekt i virtuelle team.

Kilde: http://www.online.no/trender/generasjoner.jsp
10

Hva «truer» forretningsmodellene og
lønnsomheten?
Makroøkonomi:
•
•
•
•
•

Oljepris
Valutakurs
Rentenivå
Arbeidsledighet
Boligpriser

FED-økonomer: Inntil tapte
inntekter kan kompenseres
gjennom andre grep, vil lavere
lønnsomhet svekke
finansinstitusjonenes evne til å
bygge eller innhente kapital, vil
øke deres sårbarhet for sjokk, …
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"For banker som omgjør likvide
innskudd eller kortsiktige innlån til
lange utlån (såkalt
løpetidstransformasjon), vil en flatere
rentekurve, alt annet likt, også bidra til
lavere netto renteinntekter. En flatere
rentekurve og lav rente kan for øvrig
også forekomme samtidig, slik det nå
gjør i mange europeiske land. Den
internasjonale oppgjørsbanken finner
at sammenhengen mellom rentenivå
og bankenes inntjening ikke er lineær,
og at de negative effektene på
bankenes renteinntekter tiltar når
henholdsvis rentekurven flater ut eller
rentenivået nærmer seg null, …«
Finansmarkedsmeldingen 2015

«0-renter» eller negative renter
• Utfordringer mot:
– Rentenettoen
– Egenkapitalavkastningen

• Risiko: «the search for
yield» ….
Pyramidespill …
?
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• «Likviditetsfellen»
– Lave eller sågar negative renter vil
kunne forventes å øke
utlånsetterspørselen («penger er
gratis» / «vi får betalt for å låne
penger»)
– Negative renter kan få folk til på ta
innskuddene sine ut av banken og
putte de «i madrassen» («Vi vil ikke
betale banken for å oppbevare
pengene våre»).
– Hva blir da nettoeffekten på
bankenes funding og likviditet ?

Kloke ord om krevende situasjoner …
Tidligere statsminister
Trygve Brattlie skal visstnok
ha uttalt i en kritisk situasjon
at:
Nå må vi ikke miste hodet.
Det kan hende at vi får bruk
for det.
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Risikotoleransen …
… en mulig
«festemekanisme» for
hodet ?
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Risikotoleranse - definisjoner
•

COSO’s Enterprise Risk Management – Integrated framework: “The
amount of risk, on a broad level, an entity is willing to accept in pursuit of
value.”

•

GL44: “‘Risk tolerance/appetite’ is a term that embraces all relevant
definitions used by different institutions and supervisory authorities. These
two terms are used here interchangeably to describe both the absolute risks
an institution is a priori open to take (which some call risk appetite) and the
actual limits within its risk appetite that an institutions pursues (which some
call risk tolerance).”
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Risikotoleranse – krav og forventninger
•

GL44: «The key responsibilities of the management body should
include setting and overseeing … the overall risk strategy and policy of
the institution, including its risk tolerance/appetite and its risk
management framework”

•

BCBS: “Accordingly, the board should: … Establish, along with senior
management and the CRO, the bank’s risk appetite, taking into account
the competitive and regulatory landscape and the bank’s long-term
interests, risk exposure and ability to manage risk effectively”
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Risikotoleranse – krav og forventninger
• Finanstilsynet – Modul for operasjonell risiko: «I
strategien bør styret tydelig definere sin operasjonelle
risikotoleranse. Fastsettelsen av risikotoleransen skal
definere nivået på operasjonell risiko som foretaket er
villig til å akseptere …»
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Risikotoleranse – krav og forventninger
33. As part of the overall corporate governance framework, the board is responsible for overseeing a strong
risk governance framework. An effective risk governance framework includes a strong risk culture, a well
developed risk appetite articulated through the RAS, and well defined responsibilities for risk
management in particular and control functions in general.
34. Developing and conveying the bank’s risk appetite is essential to reinforcing a strong risk culture.
The risk governance framework should outline actions to be taken when stated risk limits are breached,
including disciplinary actions for excessive risk-taking, escalation procedures and board of director
notification.
35. The board should take an active role in defining the risk appetite and ensuring its alignment with the
bank’s strategic, capital and financial plans and compensation practices. The bank’s risk appetite should be
clearly conveyed through an RAS that can be easily understood by all relevant parties: the board itself,
senior management, bank employees and the supervisor.
36. The bank’s RAS should:
–
–
–
–
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include both quantitative and qualitative considerations;
establish the individual and aggregate level and types of risk that the bank is willing to assume in advance of and in
order to achieve its business activities within its risk capacity;
define the boundaries and business considerations in accordance with which the bank is expected to operate
when pursuing the business strategy; and
communicate the board’s risk appetite effectively throughout the bank, linking it to daily operational decisionmaking and establishing the means to raise risk issues and strategic concerns across the bank.

Risikotoleranse – mulig rammeverk
Risikotoleranse-utsagn
(«statement»)

Rammer og måltall

Beslutninger

Organisering og
ansvarsforhold
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Måling og
rapportering

Risikotoleranse og risikorammer
- fastsettelse av nivå
• Risikoevne:
– Kapital og likviditet
– Kapasitet
– Kompetanse

• Risikoappetitt:
– «Viljebasert»
– Skjønn og «magefølelse»
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Risikoevne

Risikoappetitt

Risikotoleranse-utsagn
- fiktive eksempler
•

«Compliancerisiko: Banken har 0-toleranse for brudd på lover og regler»

•

«Compliancerisiko: Banken har meget lav toleranse for compliancerisiko.
Dersom det er tvil om hvordan et regelverk er å forstå, skal det alltid
praktiseres en konservativ tolkning. Banken skal ikke utsettes for
omdømmerisiko som følge av regelverksetterlevelse. Banken skal ikke bare
vurdere hvorvidt en handling juridisk sett er lovlig, men også om bankens
handlinger er i samsvar med god etikk og moralske normer.»
Hvilket utsagn gir
best veiledning for
organisasjonen ?
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Risikotoleranse-utsagn
- fiktive eksempler
• «Vi skal ikke yte lån til virksomheter innenfor bransjene X eller Y,
samt heller ikke til virksomheter med komplekse og lite transparente
selskapsstrukturer.»
• «Det skal aldri investeres i finansielle instrumenter som vi ikke
forstår egenskapene ved og risikoen i fullt ut.»
• «Nye produkter: Nye produkter skal ikke påføre banken
omdømmerisiko. Før lansering av nye produkter skal vi derfor være
100% sikre på at kravene til datasikkerhet og konfidensialitet er
ivaretatt, være helt trygge på at produktene oppfyller regulatoriske
krav og at de er formålstjenelige for våre kunder. Finansielt skal vi
sikre at utviklings- og lanseringskostnader kan begrenses dersom
produktet ikke viser seg å ha tilstrekkelig interesse i markedet.»
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Risikotoleranse-utsagn
- fiktive eksempler
Meget
lav

Lav

Resultatvolatilitet

X

Soliditet

X
X

Kredittrating
Omdømme

Compliance
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Middels

X
X

Høy

Meget
høy

Risikotoleranse-utsagn
- fiktive eksempler
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Område

Ramme

Kapitaldekning

X%-poeng over regulatorisk krav

LCR

XXX %

Største engasjement

X% av ansv kapital / Max X mill

Andel BM-kunder

Max X%

Aksjerisiko

Max X mill

Renterisiko

Max X mill ved Y %-poengs renteendring

Operasjonelle tap

Max N uønskede hendelser / Max X,- kr

etc

etc

Risikotoleranse og Formål
- et fiktivt eksempel
• «Vi har mye ubrukt kapitalmessig kapasitet. Bør vi ikke
investere (mye mer) i aksjer? Det gir den beste forventede
avkastningen.»

• Relevante sjekkpunkter:
– Hvorfor har «eierne» våre etablert denne virksomheten?
– Er det like greit å tape på aksjer som å tape på andre ting?
– Bør ledig kapital anvendes utenfor det som er vår
kjernevirksomhet? Eller bør den anvendes på noe annet? Eventuelt
tilbakebetales til eierne?
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Balansering av toleransen
Høy
Likviditetsrisiko

Er alle kombinasjoner
like fornuftige? Og
forsvarlige ?

Middels
Lav

Lav

Middels
Kredittrisiko
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Høy

Risikotoleranse

Forretningsstrategi

Risikotoleranse
Kapitaliseringsstrategi
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Risikostrategi

Risikotoleranse
… oppnå dette
avkastningskravet …
Forretningsstrategi

Risikotoleranse

Kan vi med dette
soliditetsmålet …
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Kapitaliseringsstrategi

Risikostrategi

… innenfor disse
risikorammene ?

Hvorfor risikotoleranse-utsagn?
• Tydeliggjøre sammenhengen mellom
(forretningsmessige) beslutninger og
strategien
• Sikre konsistent adferd
• Bevisst utnyttelse av kapasiteten til å
påta seg risiko
• Bare det å utarbeide og fastsette
risikotoleransen skaper verdi i seg selv !
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Praktisk anvendelse - eksempler
• «Vi trenger vel strengt tatt ikke å konsolidere disse ulike
engasjementene i forhold til rammene for store
engasjementer …»
«Hvor nært
kanten av
bordet tør du
å kjøre?»
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«Compliancerisiko: Banken har meget lav
toleranse for compliancerisiko. Dersom det
er tvil om hvordan et regelverk er å forstå,
skal det alltid praktiseres en konservativ
tolkning. Banken skal ikke utsettes for
omdømmerisiko som følge av
regelverksetterlevelse. Banken skal ikke bare
vurdere hvorvidt en handling juridisk sett er
lovlig, men også om bankens handlinger er i
samsvar med god etikk og moralske normer.»

Praktisk anvendelse - eksempler
«Vi har fått tilbud om å
kjøpe en obligasjonspost på
50 mill. Det er jo noe over
vår vedtatte ramme for store
engasjementer, men
avkastningen er god. Nibor
+ 500 bp. Skal vi gjøre et
engangsunntak?»
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Område

Ramme

Største
engasjement

X% av ansv kapital / Max X mill

Praktisk anvendelse - eksempler
•

Krav til «product governance» prosesser for utvikling og styring av
produkter:

–
–
–
–
–

Risikoanalyser
Beslutninger
Prosjektstyring
Kvalitetssikring / -kontroll
Prototyper, testing og trinnvis
utvikling
– Osv.

«Nye produkter: Nye produkter skal ikke
påføre banken omdømmerisiko. Før
lansering av nye produkter skal vi derfor
være 100% sikre på at kravene til
datasikkerhet og konfidensialitet er
ivaretatt, være helt trygge på at
produktene oppfyller regulatoriske krav
og at de er formålstjenelige for våre
kunder. Finansielt skal vi sikre at
utviklings- og lanseringskostnader kan
begrenses dersom produktet ikke viser
seg å ha tilstrekkelig interesse i
markedet.»

Risikotoleransen har ikke bare betydning for rammer og finansielle posisjoner, men
også for utformingen av rutiner og prosedyrer ….
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Praktisk anvendelse - eksempler
• «The search for yield» ….
• Lave avkastningsnivåer og pressede marginer
– Fristende å øke den reelle underliggende risikoeksponeringen for å øke
avkastningen?
•
•
•
•
•

«Skal vi gå inn i aksjemarkedet»?
«Bør vi ikke investere i high yield?»
«Bør vi øke BM-andel av utlånsporteføljen?»
«Bør vi satse på forbrukslån?»
«Vi kan vel gi dette lånet selv om det bryter «litt» med kredittpolicyen vår?»

• Risikotoleransen gir et forankringspunkt
for strategiske og operative beslutninger !
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TAKK FOR
OPPMERKSOMHETEN

