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De tre pilarene i fremtidens bankregulering
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Kapitaldekning: Basel 3 og Basel 4
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Kapitaldekning: Beregningsgrunnlaget idag
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Kapitaldekning: Beregningsgrunnlaget i fremtiden
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Fradragsposter
Overgangsordninger

«Basel 4»: Ferskvare ….

Basel-komitèen møttes i Luleå 14. og 15. juni
Men de klarte ikke å bli enige ...
Komitèen møttes igjen 5. og 6. oktober …
Men de klarte ikke å bli enige ...
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«Basel 4»: sentrale gjenstående elementer
• Ny standardmetode for kredittrisiko

• Nytt gulvkrav for IRB-bankene
• Begrensninger på bruken av IRB-modellene:
– Det foreslås å fjerne adgangen til å anvende IRB-metoden for følgende typer eksponeringer:
• Banker og andre finansinstitusjoner (inkl forsikringsselskaper)
• Store foretak
• Egenkapitalposisjoner
• Spesialforetak der bankene anvender egne estimater for modellparametere
– I tillegg foreslås det å a) introdusere gulv i internmodell-metoden for motpartsrisiko i form av % av aktuell
standardisert metode og b) ikke gjennomføre forslaget til ny internmodell-metode for CVA-risiko.
– Input-gulv for PD, LGD og EAD/KF

• Ny metode for operasjonell risiko

www.finansnorge.no

CVA-risiko
• BCBS gjennomførte en høring om endring av rammeverket for kapitalkrav for CVA-risiko i 2015 for å:
– Fange all CVA-risiko og sikre bedre anerkjennelse av sikringer av CVA-risiko
– Bedre sammenheng med regnskapspraksis for CVA
– Bedre sammenheng med ny standard for markedsrisiko
• Ulike metoder som vil være tilgjengelige:
– FRTB-CVA (strenge krav for å få tillatelse til bruk – inkl egen CVA-desk og evne til å modellere
eksponeringen):
• SA-CVA
• (IMA-CVA)
– Basic CVA
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Verdipapirisering
• BCBS har vedtatt oppdatert standard med lavere risikovekter for såkalt STSverdipapirisering
• EU har vedtatt nytt/oppdatert regelverk om verdipapirisering («securitisations»)
– Regler for verdipapirisering generelt (due dilligence, transparens,
risikobevaring, kredittpraksis, med videre)
– Regler om «simple, transparent and comparable securitisations» (STS)
– Endringer i kapitalkravene for verdipapirisering
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Sentrale elementer i CRD V / CRR II
• Uvektet kapitalandel (Leverage ratio): fullharmonisert minimumskrav på 3%

• Krav til stabil finansiering (NSFR): minimumskrav på 100% - visse endringer i beregningsformelen
• Innføring av ny Basel-standard for motpartsrisiko (SA-CCR), inkl forenklingsadgang
• Innføring av ny Basel-standard for markedsrisiko (FRTB), inkl forenklingsadgang
• Tilpasning til Basel-standarder for egenkapitalinvesteringer i verdipapirfond og eksponeringer på sentrale motparter

• TLAC for europeiske G-SIB
• SMB-rabatten: videreføring og utvidelse
• Infrastrukturinvesteringer: 25% kapitalkravsrabatt
• Renterisiko i bankporteføljen
• Klargjøring av prinsipper for Pilar 2 og MDA
• Pilar 3: lettelser i kravene for små institusjoner
• IFRS9: overgangsordning for implementeringseffekter
• Store engasjementer - endringer i maksimalgrenser: grensen regnes kun av kjernekapital
• Godtgjørelser: forenklinger for mindre banker
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Standardmetode for motpartsrisiko (SA-CCR)
• Den nye Basel-standarden for motpartsrisiko (SA-CCR) innføres, til erstatning for
dagens Opprinnelig engasjementsmetode (OEM) og Markedsverdimetode (CEM)
• Eksponering = 1,4 * (Reinvesteringskostnad + Potensiell Fremtidig Eksponering)
• Sikkerhetsstillelse / risikoreduksjonsteknikker anerkjennes i større grad enn før
• Banker med begrenset eksponering kan anvende ny OEM eller forenklet
standardmetode:
– Ny OEM: derivatposisjoner under 5% av sum eiendeler og under 20 mill Euro
– Forenklet standardmetode: derivatposisjoner under 10% av sum eiendeler og under 150 mill Euro
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Markedsrisiko
• Basel-revideringen av standarden for markedsrisiko (FRTB) innføres

• Skillet mellom handelsportefølje og bankportefølje bygger på en presumpsjon om at visse
posisjoner er handelsportefølje
• Ny standardmetode:
– Bygger på kapitalkrav for deltarisiko, vegarisiko og kurvaturrisiko, samt residualrisiko og misligholdsrisiko
– Risikofaktorer: generell renterisiko, kredittspreadrisiko, kredittspreadrisiko i verdipapiriseringer, egenkapitalrisiko, råvarerisiko,
valutarisiko

• Ny internmetode:
– Godkjennelse av internmodell pr tradingdesk
– Endring fra VaR til ES (Expected Shortfall)
– Kapitalkrav = ES + Stresstest

• Banker med små porteføljer kan i stedet anvende kredittrisiko-metoden:
– Handelsporteføljen er mindre enn 5% av sum eiendeler og mindre enn Euro 50 mill

• Andre banker med begrenset eksponering kan anvende en forenklet standardmetode:
– Handelsporteføljen er mindre enn 10% av sum eiendeler og mindre enn Euro 300 mill

• De første tre årene: Kapitalkrav = 65% av beregnet kapitalkrav etter nye metoder
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Egenkapitalinvesteringer i fond
• Oppdatering av europeisk regelverk ihht gjeldende Basel-standard
• Hierarki for risikovekting:
1. «Look through approach» (dvs vekting utfra underliggende aktiva)
2. Mandatbasert metode (vekting ihht fondets vedtekter – fyller først opp
rammer med høyest risikovekt)
3. «Fall back approach»: 1.250% risikovekt
• Dersom beregningen av kapitalkravet bygger på en såkalt
tredjepartsberegning så skal kravet multipliseres opp med en faktor på 1,2
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Eksponeringer på sentrale motparter
• Oppdatering av EU-regelverket ihht siste Basel-metode
• Herunder:
– 2% risikovekt for eksponeringer på kvalifiserte sentrale motparter
– Engasjementsbeløp mot en CCP kan settes til 0 for den delen som gjelder clearing på vegne av
klienter der man ikke er forpliktet å erstatte eventuelle tap klienten måtte få
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SMB-rabatten
• SMB-rabatten på 23,81% videreføres for eksponeringer inntil EUR 1,5 mill
• Ny SMB-rabatt på 15% for engasjementer utover 1,5 mill
• Samlet rabatt for et engasjement større enn EUR 1,5 mill:
(23,81% * 1,5 mill) + (15% * (Engasjement – 1,5 mill) )
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Infrastruktureksponeringer
• 25% kapitalkravsrabatt på infrastruktureksponeringer
• ”…exposures to entities that operate or finance physical structures or facilities,
systems and networks that provide or support essential public services”
• Strenge krav til gjeldsbetjeningsevnen
• Meget lav risiko mht legale forhold, kontraktsmessige forhold, operasjonell
drift, prosjektrisiko, tekniske og konstruksjonsmessige forhold, etc
• Med videre ….
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Kommisjonens utkast til endringer i CRD om pilar 2
• «Hardt» Pilar 2-krav:
– Skal ikke benyttes som makrotilsynstiltak (kan ikke rettes inn mot systemrisiko)
– Ikke P2-krav for risikoer som er underlagt overgangsordninger eller «grandfathering»
– Skriftlig begrunnelse fra myndighetene
– Samme minstekrav til kapitalkvalitet som for pilar 1-kravet

• «Pilar 2 guidance»:
– Foretakene skal etablere et hensiktsmessig soliditetsnivå utover summen av minstekravet, det
kombinerte bufferkravet og pilar 2-tillegget som sikrer at:
• Effektene av økonomiske sykluser ikke fører til brudd på det totale kapitalkravet, og
• Foretakets ansvarlige kapital kan absorbere mulige tap identifisert i tilsynets stresstester
– Tilsynsmyndighetene skal kommunisere sine vurderinger til banken
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MDA: Maximum Distributable Amount
• Gjelder også for betalinger på
Øvrige kjernekapital-instrumenter
(«Additional Tier 1»)

Pilar 2 guideance

Pilar 1 bufferkrav

• Det må betales fullt ut på Øvrige
kjernekapitalinstrumenter før det
kan betales aksjeutbytte og
variabel godtgjørelse

Pilar 2 hardt krav

Nødvendig
kapital for å
unngå MDArestriksjoner

Pilar 1
minimumskrav

P1 Minimum
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Pilar 2

Kombinert buffer

P2 Guidance

EBA-høring: SREP og tilsynsmyndighetenes stresstesting
• Bruken av stresstestutfallene for å sette pilar 2 guidance (P2G):
– «Such requirements [pilar 2 requirements] should be set in a legally binding way and institutions should be
expected to meet them at all times.»
– «Where the quantitative outcomes of relevant stress tests suggests that an institution may not be able to
meet the applicable own funds requirements in stressed conditions, …., competent authorities should take
appropriate supervisory measures to ensure that the institution os adequately capitalised.»
– «… expectations [pilar 2 guidance] to institutions to have own funds over and above ther overall capital
requirements and which are not subject to restrictions on distributions ….»

• TSCR = P1 + P2R

Skal oppfylles i «adverse scenario» over 2 år

• OCR = TSCR + CBR + MPR

Skal oppfylles i «baseline scenario» over 2 år

• Ingen brudd på TSCR = Ingen P2G
• Ikke P2R-krav for risiko som dekkes av P2G

• P2G skal «motregnes» mot CCB; de dekker samme formål
• P2G kan, i spesielle tilfeller, «motregnes» mot CCyB
• P2G skal aldri «motregnes» mot systemrisikobuffer eller buffer for systemviktige inst.
• P2G: både kvantitative stresstester og kvalitative svakheter i styring og kontroll
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EU-initiativ innenfor funding

Tier 1
Tier 2
«Tier 3»
Seniorlån
ESN
Covered bonds
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Krisehåndteringsdirektivet
Lages av
banken

• Recovery-planer
• Resolution-planer

• Krisemyndighetenes «verktøy»:
– Overdragelse
– «Bro-bank»
– Avvikling
– Bail In

Krav til soliditet,
likviditet og
styring

Krisehåndtering

• MREL
Bail In

Lages av
myndighetene

• Kriseløsningsfondet

Innskuddsgaranti

www.finansnorge.no

MREL: Prinsipper i BRRD

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
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Rekapitalisering

Forsikring
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CMU påvirker forsikring og Solvens 2
The challenges
investment in Europe remains heavily reliant on banks
there are significant differences in financing conditions between EU
countries

there are differing rules and market practices for products like securitised
instruments or private placements
shareholders and buyers of corporate debt rarely go beyond their national
borders when they invest
many SMEs still have limited access to finance
The objectives
develop a more diversified financial system complementing bank
financing with deep and developed capital markets
unlock the capital around Europe which is currently frozen and put it to
work for the economy, giving savers more investment choices and offering
businesses a greater choice of funding at lower costs

establish a genuine single capital market in the EU where investors are
able to invest their funds without hindrance across borders and
businesses can raise the required funds from a diverse range of sources,
irrespective of their location
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Capital Markets Union (CMU)
Alongside the CMU Mid-Term Review, the Commission is also unveiling measures to encourage long-term investment through a review of
prudential calibration for investments in infrastructure corporates. We propose reducing the amount of capital that insurance companies
need to hold when they invest in infrastructure corporates. These targeted changes to the Solvency II Delegated Regulation will further
support investment in infrastructure.
The proposal in detail
The CMU Mid-term review sets out nine new priority actions:
1.strengthen the powers of European Securities and Markets Authority to promote the effectiveness of consistent supervision across the
EU and beyond;
2.deliver a more proportionate regulatory environment for SME listing on public markets;
3.review the prudential treatment of investment firms;
4.assess the case for an EU licensing and passporting framework for FinTech activities;
5.present measures to support secondary markets for non-performing loans (NPLs) and explore legislative initiatives to strengthen the
ability of secured creditors to recover value from secured loans to corporates and entrepreneurs;
6.ensure follow-up to the recommendations of the High Level Expert Group on Sustainable Finance;
7.facilitate the cross-border distribution and supervision of UCITS and alternative investment funds (AIFs);
8.provide guidance on existing EU rules for the treatment of cross-border EU investments and an adequate framework for the amicable
resolution of investment disputes;
9.propose a comprehensive EU strategy to explore measures to support local and regional capital market development.
In addition, the Commission will advance on outstanding actions under the 2015 Action Plan. In particular, the Commission will put forward:
1. A legislative proposal on a pan-European personal pension product to help people finance their retirement;
2.A legislative proposal for an EU-framework on covered bonds to help banks finance their lending activity;
3.A legislative proposal on securities law to increase legal certainty on securities ownership in the cross-border context.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1529_en.htm
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CMU påvirker forsikring og Solvens 2
• Commission delegated regulation
(EU) 2016/467: «qualifying
infrastructure projects»
• Commission delegated regulation
av 8.6.17
• «Infrastructure entity»:
– «… derives the substantial
majority of its revenues from
owning, financing, developing or
operating infrastructure assets»
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De tre (?) pilarene i fremtidens
forsikringsregulering ?
«an insurance recovery and resolution
directive and an insurance guarantee
scheme directive would form a holistic
framework for dealing with insurer failure.»

Solvens 2

ESRB: Report on systemic risks in the EU insurance
sector (2005)

Minimumskrav

???

Finansiell
stabilitet

???

«IRRD» ???

Krisehåndtering
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Polisegaranti

«IGSD» ???

Fokusområder ?

Forbrukerbeskyttelse

Soliditetsregulering

Krisehåndtering
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Request to EIOPA for technical advice (1)
• Forholdsmessig og forenklet anvendelse av kravene
• Forenklede beregninger for visse undermoduler og risikomoduler
• «Look through approach» for markeds-, forsikrings- og motpartsrisiko
• Katastrofemodul skadeforsikring og motpartsrisiko

• Fjerning av ikke tilsiktede tekniske inkonsistenser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kredittrisiko i spreadrisiko-, konsentrasjons- og motpartsrisikomodulene
Forsikringsrisiko
Katastrofemodul skadeforsikring
Konsentrasjonsrisiko
Markedsrisiko tilknyttede selskaper
Eksponeringer på regionale og lokale myndigheter
Risikoreduksjonsteknikker
Motpartsrisiko: kvalifiserte sentrale motparter og derivater
Utsatt skatt og tapsbærende evne
Foretaksspesifikke parametre
Risikomarginen og kapitalkostnadene
Klassifiseringen av ansvarlig kapital
Valutarisiko og regnskapskonsolideringsmetoden

• Fjerning av ubegrunnede hindre for tilgang på finansiering
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Høring - EIOPA Advice: Revidert standardmetode
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Høring - EIOPA Advice: Revidert standardmetode
Utdrag av forslag fra EIOPA
• Forenklede metoder:
– EIOPA anbefaler ikke å endre forutsetningene i Delegated regulation artikkel 88

• Redusere avhengigheten av eksterne ratinger i standardmetoden:
– Foreslår to nye, forenklede metoder for spreadrisiko og konsentrasjonsrisiko

• Garantier fra stater, regionale og lokale myndigheter:
– Endringer i Delegated regulation artikkel 192 (4), 180 (2) og 187 (3)

• Risikoreduserende teknikker:
– «rolling hedges»
– Delvis uttelling for reassuranse med reassurandører i brudd med SCR

• Look through approach:
– Obligatorisk bruk av look through for «investment related undertakings»

• Selskapsspesifikke parametere:
– EIOPA foreslår en ny standardisert metode for beregning av justeringsfaktoren ved ikke-proposjonal
reassuranse
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Request to EIOPA for technical advice (2)
• Fjerning av ubegrunnede hindre for tilgang på finansiering
• Metoder og forutsetninger for beregningene av spreadrisiko for visse uratede obligasjoner og lån
• Metoder og forutsetninger for identifikasjon av visse porteføljer av unoterte aksjer
• Metoder og forutsetninger for beregninger når det gjelder strategiske eierposter
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Mulige fremtidige endringer i Solvens 2
• Solvens II-direktivet forutsetter en
gjennomgang av de ulike
overgangsreglene og permanente
tiltakene som ble forhandlet frem for å
gjøre Solvens II mer tilpasset produkter
med langsiktige garantier (“Long-term
guarantees”-package)
• Denne vurderingen skal være fullført
innen utgangen av 2020.
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Den norske 15%-regelen
• I dag:
– Forbud mot å drive forsikringsfremmed virksomhet
(finansforetakslovens §13-1)
– Forbud mot eierandeler over 15%
– Krav om forsvarlig kapitalforvaltning
• Finanstilsynet foreslår i et høringsnotat av 1.6.17 å oppheve
15%-begrensningen
– Foreslås dog videreført for pensjonsforetak
• Forbudet mot forsikringsfremmed virksomhet, også via
datterforetak, vil bestå.
• Krav til forsvarlig kapitalforvaltning består (Solvens 2-krav).
Betydning for:
– Kapitalforvaltningsstrategi
– ORSA
– Risikostyring og internkontroll
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Krisehåndtering (1)
• EIOPA med «opinion» til EUorganene
• Banklovkommisjonens utredning
nr 30 del II
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Krisehåndtering (2)
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Krisehåndtering (3)
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