Regulatoriske rammevilkår – fortsatt i
kontinuerlig endring?
SpareBank 1: Risky Days, 8. juni 2017
Are Jansrud, Finans Norge
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Bankenes rammebetingelser er viktig!
• Over 80 prosent av kreditten fra
innenlandske kilder til
næringslivet kommer fra
finansnæringen.
• 75% kommer fra banker og
kredittforetak.

• Det statlige virkemiddelapparatet
utgjør en svært liten andel av
finansieringen.

Grafikken viser innenlands
gjeld til ikke-finansielle
selskaper. Kilde: SSB
Kilde: SSB, Finans Norge: «Uten banken stopper Norge»
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Aktuelle banksaker
Første kvartal 2017

Fjerde kvartal 2016

•

«Basel IV»

•

Uvektet kapitalandel

•

Bredere gjennomgang av OMF-rammeverket

•

•

Videreføring av skjerpet boliglånsforskrift
SMB-rabatten

OMF og regulatorisk overpantsettelseskrav

•

•

Motsyklisk kapitalbuffer

Tolkningsproblematikk boliglånsforskriften

•

Finansforetaksforskriften

•

Pilar 2-rammeverket

•

•

Skyggeratinger

Banklovkommisjonens utredning om innskuddsgarantiordninger og
krisehåndtering

•

Folkefinansiering («crowdfunding»)

•

Pilar 2

•

Finansforetaksforskriften: antall styreverv

•

Gjeldsregister og forbrukslån

•

Krisehåndtering: Krav til nedskrivbar og konvertibel kapital (MREL)

•

Likviditetskrav i signifikante valutaer

•

Svar på høringsnotater fra Baselkomiteen om tilpasning av
kapitalreglene til nye nedskrivningsregler for tap (IFRS 9)

•

Folkefinansiering

•

IFRS9 for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak

•

Høring om bankenes beredskap for kontantdistribusjon

•

Endringer i konsolideringsbestemmelsene for Basel I-gulvet

•

Bransjenorm for markedsføring av forbrukslån

•

Forslag til ny hvitvaskingslov

•

Forbrukslån: Høring i Stortingets finanskomite

•

Finansskatten

•

Høringsmøte om forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring

•

Skyggerating

•

•

Tilsyn med signifikante filialer

Høring: retningslinjer for behandling av forbrukslån

•

•

CRD V / CRR II

IFRS16

•

«Basel IV»

•

Konsolidering ved samarbeidende gruppe
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Rammebetingelser i endring
«Basel IV»

Anti hvitvask

NSFR

Krav til LCR pr
signifikant valuta

Boligkredittdirektivet

CRD V / CRR II
Krav til uvektet
kapitalandel

Boliglånsforskriften

Bankenes lønnsomhet (og soliditet)

PSD2
Forbrukerbeskyttelse

Pilar 2 & SREP

(MiFID2, Produktstyring, etc)

«Finansskatten»

Kriseløsningsfond

Innskuddsgarantien
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Bail In & MREL

«Forbrukslånspakken»
(Gjeldsinformasjon,
fakturering, markedsføring)

Kapitaldekning
Kapitaldekning =

Ansvarlig kapital
Beregningsgrunnlag

Basel 4 er mest om
beregningsgrunnlag

RWA

Kreditt

Marked

Standard

Standard

F-IRB

Internmodell

CVA

Basel 3 / CRD IV
var mest om
kapitalen og
kapitalkravene

Motpart

Op risk

A-IRB
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Kapitaldekning: Beregningsgrunnlaget idag
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

Kapitaldekning: Beregningsgrunnlaget
Beregningsgrunnlaget
Kredittrisiko

Motpartsrisiko

Markedsrisiko

Operasjonell
risiko

Standardmetode

Markedsverdimetoden

Standardmetode

Basismetode

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

Fradragsposter i
ansvarlig kapital

?

«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
Basel-komitèen har utsatt endelig beslutning
www.finansnorge.no

Regulatorisk risiko: «Basel 4»
Endring

Mulige konsekvenser

Kredittrisiko: forslag til 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.

Kredittrisiko: forlag til 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 nye regneregler og økt
anerkjennelse av sikkerhetsstillelse. Nettoeffekt ukjent.

Markedsrisiko

BCBS-studie indikerer betydelig økte krav i gjennomsnitt

CVA-risiko - forslag

Ukjent – p.t. ikke beregnet / vurdert

Operasjonell risiko - forslag

Antatt: små banker lavere krav / store banker økt krav

Renterisiko i bankporteføljen

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

«Step-in» risiko: diskusjon

Potensielt kapitalkrav som ikke eksisterer i dag
Ser ut til å bli en pilar 2-mekanisme
www.finansnorge.no

Regulatorisk risiko: «Basel 4» og IFRS9
Effekter på ren kjernekapitaldekning (ekskl effekter av gulv for IRB-parametre):
• Europeiske banker (studie av 130 banker) -3,9%-poeng
Innfasing av Basel III:
FRTB (markedsrisiko):
Ny standardmetode kredittrisiko:
Begrensninger i IRB-bruken:
Nytt gulvkrav:
Revidert metode operasjonell risiko:
IFRS9:
Risikovekter for statsrisiko:

0,5%-poeng
0,3%-poeng
0,2%-poeng
0,1%-poeng
1,3%-poeng
0,8%-poeng
0,3%-poeng
0,3%-poeng

Kilde: McKinsey&Company: Basel «IV»: What’s next for banks? Implications of intermediate results of new regulatory rules for European banks. April 2017
www.finansnorge.no

Regulatorisk risiko: «Basel 4» og IFRS9
Effekter på ren kjernekapitaldekning (ekskl effekter av gulv for IRB-parametre):
• Europeiske banker (studie av 130 banker):

-3,9%-poeng

• Svenske banker:

-9,2%-poeng

• Danske banker:

-8,0%-poeng

• 10 største banker (av de 130):

-3,4%-poeng

• 10 minste banker (av de 130):

-2,5%-poeng

• Retailbanker IRB:

-4,7%-poeng

• Retailbanker standardmetode:

-2,6%-poeng

Kilde: McKinsey&Company: Basel «IV»: What’s next for banks? Implications of intermediate results of new regulatory rules for European banks. April 2017
www.finansnorge.no

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

www.finansnorge.no

Forholdsmessighet
• På flere områder åpnes det opp for enklere regler for mindre banker:
– Kapitalkrav for markedsrisiko
• 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:
– Handelsportefølje mindre enn 10% av sum eiendeler og mindre enn Euro 300 mill

– Kapitalkrav for motpartsrisiko
• 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

– Pilar 3: Myndighetsrapportering og offentliggjøring
• Kravene differensieres på 6 ulike grupper: Vesentlige/Andre/Små – Noterte/Unoterte

– Godtgjørelser

www.finansnorge.no

SMB-rabatten
• SMB-rabatten på 23,81% videreføres for eksponeringer inntil EUR 1,5 mill
• Det innføres en ytterligere SMB-rabatt på 15% for engasjementer utover 1,5
mill
• Det vil si at samlet rabatt for et engasjement større enn EUR 1,5 mill blir:
(23,81% * 1,5 mill) + (15% * (Engasjement – 1,5 mill) )

www.finansnorge.no

Infrastrukturinvesteringer
• For investeringer i infrastruktur (definert på samme vis som i Solvens 2)
innføres det en kapitalkravsrabatt på 25%
• ”…exposures to entities that operate or finance physical structures or facilities,
systems and networks that provide or support essential public services”
• Foretak eller spesialforetak – ikke misligholdt
• Spesielt opprettet foretak
• Gjeldsbetjeningsevne primært fra finansiert investering
• Kan betjene gjelden selv under finansielt stressede forutsetninger
• Forutsigbar cash flow
• Meget lav risiko mht legale forhold, kontraktsmessige forhold, operasjonell
drift, prosjektrisiko, tekniske og konstruksjonsmessige forhold, etc
• Med videre ….
www.finansnorge.no

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»
Myndighetene skal skriftlig begrunne pålegg om P2-krav
Må oppfylles med minst 56,25 pst. ren kjernekapital og minst 75 pst. kjernekapital
Må oppfylles sammen med minstekravet før det kombinerte bufferkravet oppfylles
Kapital som oppfyller pilar 2-krav kan ikke benyttes til å oppfylle øvrige kapitalkrav
Tekniske standarder skal utarbeides av EBA mht hvordan risikoene skal måles:
• De tekniske standardene kan ta hensyn til at standardmetoden er mer konservativ enn interne
modeller

• «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
www.finansnorge.no

MDA: Maximum Distributable Amount
• Det er klargjort at:
– MDA-begrensningene også gjelder
for betalinger på Øvrige kjernekapitalinstrumenter («Additional Tier 1»)
– At det må betales fullt ut på Øvrige
kjernekapitalinstrumenter før det kan
betales aksjeutbytte og variabel
godtgjørelse
– Det harde pilar 2-kravet må oppfylles
før det kombinerte bufferkravet ved
beregning av MDA

Pilar 2 guideance

Pilar 1 bufferkrav

Pilar 2 hardt krav

Pilar 1

P1 Minimum

www.finansnorge.no

Nødvendig
kapital for å
unngå MDArestriksjoner

Pilar 2

Kombinert buffer

P2 Guidance

EBA om «pilar 2 guidance»
• Et tilsynsverktøy som fastsetter ikke bindende forventinger til kapitalnivå utover det samlede kapitalkravet (pilar
1 pluss hardt pilar 2-krav), basert på SREP
• Plassert etter det kombinerte bufferkravet og er en ikke bindende veiledning som ikke påvirker beregningen av
disponibelt overskudd («maximum distributable amount»MDA)
• Skal settes på et nivå som dekker minst den maksimale konsekvensen av stresstester, men der det dog kan
tas hensyn til både ledelsestiltak («management actions») og resultater fra stresstester i bankens egen ICAAP.
• Kapitalbehov under «Pilar 2 guidance» kan også reduseres med elementer i det kombinerte bufferkravet som
fyller samme formål. Det betyr at kapitalbehovet i «Pilar 2 guidance» kan reduseres med
kapitalbevaringsbufferen og, basert på individuelle vurderinger, også med motsyklisk konjunkturbuffer. Derimot
kan kapitalbehovet ikke reduseres med hverken systemrisikobuffer eller bufferkrav for systemviktige
institusjoner.
• Skal ikke anvendes for å dekke kapitalbehov for risikoer som inngår i det harde pilar 2-kravet.
• Skal oppfylles med ren kjernekapital.
• Skal tas hensyn til «Pilar 2 guidance» i kapitalplanlegging, risikostyringsrammmeverk, risikoappetitt og
beredskapsplanlegging / gjenopprettingsplaner.
• Intensivert tilsynsdialog ved manglende oppfyllelse.
www.finansnorge.no

IFRS-problemstillinger:
Endringer i regnskapsregler får konsekvenser for soliditeten !!
IFRS16

IFRS9

• Etter dagens regnskapsregler skilles det
mellom:
– Operasjonell leasing (off balance)
– Finansiell leasing

• Tapsavsetninger: IFRS9 og
ansvarlig kapital
• For standardmetode-banker vil evt
endringer i tapsavsetninger som
følge av IFRS9 få direkte
konsekvens for ren kjernekapital

• Under IFRS16 vil både operasjonell og
finansiell leasing bli balanseført
• IFRS16 innføres fra 1.1.2019
• Denne endringen vil få regulatoriske
konsekvenser:
• Økt beregningsgrunnlag for
kapitaldekning
• Økt eksponeringsmål for uvektet
kapitalandel
• Økt krav til NSFR

• For IRB-banker får det
konsekvenser for ren kjernekapital
dersom de nye avsetningene blir
høyere enn EL
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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

Banklovkommisjonen: NOU 2016:23
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 beregnes
a) ut fra forholdet mellom bankens garanterte innskudd og summen av garanterte innskudd i
samtlige banker i garantiordningen, og
b) justeres deretter ut fra forholdet mellom risikoprofilen til den enkelte bank og de øvrige bankers
risikoeksponering.
– Ved risikojusteringen kan det tas hensyn til retningslinjer som følges innenfor EØS-området.
– Ingen «samordning» med krisehåndteringsfondet

www.finansnorge.no

Banklovkommisjonen: NOU 2016:23
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 av det årlige bidragsbeløp fastsettes ved:
– a) en beregning av bankens årlige grunnbidrag ut fra forholdet mellom bankens samlede forpliktelser fratrukket bankens ansvarlige kapital og
garanterte innskudd, og summen av samtlige bankers forpliktelser fratrukket bankenes ansvarlige kapital og garanterte innskudd og
– b) en justering av bankens årlige grunnbidrag ut fra bankens risikoprofil beregnet etter reglene i forordning (EU) 2015/63 artiklene 6 til 9.

• 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.
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Beredskapsplaner: forenklede forpliktelser
Høringsforslag til RTS fra EBA
Forenklede krav kan være relatert til:

To kvantitative kriterier:

• Innhold og detaljeringsgrad i planene

• Banker som utgjør mindre enn 0,015%
av samlet forvaltningskapital i landet (inkl
filialene) kan automatisk anses som
banker som underlegges forenklede krav

• Når første plan må være klar
• Krav til frekvens for oppdatering av
planen

• Banker som får en score på mindre enn
25 basispunkter i modellen kan også
underlegges forenklede krav

• Innhold og detaljeringsgrad i
informasjon som banken pålegges å gi
myndighetene ifht resolutionplanen

• Modellen bygger på andeler av utlån,
innskudd, betalingstransaksjoner,
utestående derivater, utestående
obligasjonsgjeld, interbank-markedet
samt at små banker i praksis ikke har
utlån til og innskudd fra utlandet

• Detaljeringsgrad i vurderingene av
«løsbarhet» (resolvability) mht
potensiell krise

www.finansnorge.no

Prinsipper: 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

www.finansnorge.no

BRRD 2
• Samlet krav til ansvarlig kapital og godkjente forpliktelser skal uttrykkes som % av
både
– Risikovektet beregningsgrunnlag
– Eksponeringsmålet for Leverage ratio

• MREL = Tapsabsorbasjonsbeløpet + Rekapitaliseringsbeløpet

• Myndighetene kan gi MREL-guidance utover MREL-kravet
– Men bare når det også er gitt guidance under pilar 2 og da ikke høyere enn dette

• Covered bonds-foretak som ikke kan motta innskudd vil være unntatt fra MREL
• Låneavtaler skal inkludere en bestemmelse som anerkjenner bail in
• MREL-instrumenter må ha løpetid over ett år
• Ny klasse av gjeldsinstrumenter: subordinert seniorgjeld
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EU: eksisterende og foreslått modell (BRRD 2)

MREL
guidance

Kombinert
bufferkrav

«Hardt»
MREL

Tapsabsorbering
www.finansnorge.no

Rekapitalisering

Norge
Finanstilsynets vurderinger:

• Norske banker er godt rustet til å møte fremtidige MRELkrav dersom en ser bort fra eventuelt subordineringskrav
• Av de analyserte foretakene (SREP gruppe 1 og 2) er det
kun tre som ikke har nok kvalifiserende kapital. Disse
mangler 5-6 mrd NOK

• Alle de 10 største har nok kvalifiserende kapital
• Norske banker har i snitt 38,6% MREL-kapital (EBA’s
beregningsstudie viser 37% for europeiske banker) og de
største og mest komplekse har 51,1%
• Finanstilsynet har ikke kvantifisert konsekvensene av evt
subordinering («tier 3»), men skriver at det vil øke samlet
kostnad for seniorgjeld.
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MREL og «godkjent gjeld»: ikke glem at …
• Selv om det kan komme til å bli stilt krav om subordineringsvilkår for at en
gjeldspost skal bidra til å oppfylle minimumskravet til MREL, og/eller
• Selv om en gjeldspost også må oppfylle visse andre vilkår (herunder
restløpetid) for å bidra til å oppfylle minimumskrav til MREL,
• Så kan også andre gjeldsposter bli påført tap i en bankkrise !

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

www.finansnorge.no

Boligkredittdirektivet
• Det forventes et høringsnotat før sommerferien og med forhåpentligvis en høringsfrist
i oktober/november.
• Det antas at regelverket tidligst vil bli implementert i Norge per 1.7.18 eller 1.1.19, all
den tid det er betydelige direktiver som skal implementeres.
• Noen sentrale elementer i direktivet:
– Forpliktelse til å gi låntagerne klar og detaljert informasjon om lånevilkårene
– Forpliktelse til å foreta kredittvurdering av kundene
– Felles kvalitetsstandarder og «business conduct»-prinsipper
– Krav til de ansattes kunnskap og kompetanse
– Rett for forbruker til å tilbakebetale lånet før forfall
– EU passport
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PSD2
• Høringsnotat fremlagt av Finansdepartementet den 28.4.17
• Skiller mellom følgende typer foretak:

Betalingsforetak, ordinær tillatelse

Betalingsforetak, begrenset tillatelse

Betalingsfullmektig (PISP)

Opplysningsfullmektig (AISP)

= finansforetak (og betalingsforetak)
•
•
•
•

Endringer i bl.a. finansforetaksloven og finansforetaksforskriften for å speile dette
Endringer i betalingssystemloven
Finanstilsynet har også foreslått visse endringer i finansavtaleloven, som Justisdepartementet må følge opp
Ny forskrift om systemer for betalingstjenester
• Erstatter dagens forskrift om systemer for betalingstjenester
• Inneholder nye regler for betalings- og opplysningsfullmektige
• Men også mer omfattende regler om risikovurderinger, compliance, sikker tjenesteyting, sikker
kommunikasjon, krav til sterk kundeautentisering, mv.
www.finansnorge.no

Personvernforordningen (GDPR)
• Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016
• Beskyttelse av individer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike
opplysninger
• Forordningens formål er å sørge for en god beskyttelse av personopplysninger samtidig som
personopplysninger skal kunne utveksles fritt innenfor EØS-området.
• Full harmonisering av personvernreglene i EU/EØS, men forordningen åpner for at det kan gis
nasjonale regler i enkelte tilfeller.

• Forordningen viderefører mange av prinsippene og reglene i det gjeldende direktivet, men
innfører samtidig en del nye regler som innebærer eller nødvendiggjør endringer i norsk rett.
• Konsesjons- og meldeplikten bortfaller i all hovedsak og erstattes med regler om
risikovurdering og dokumentasjonsplikt.
• Utvidete plikter, herunder til å informere om hvordan virksomheten behandler
personopplysninger, til å utrede personvernkonsekvenser ved tiltak som utgjør en stor risiko for
personvernet og til å varsle om sikkerhetsbrudd.
• Finans Norges arbeidsgruppe: https://www.finansnorge.no/for-medlemmer/personvern/
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OMF-foretakenes rammevilkår
• Finansdepartementet ga den 14.02.17 Finanstilsynet i oppdrag å foreta en
bredere gjennomgang av OMF-regelverket i Norge.
• Gjennomgangen skal særlig ha fokus på OMF-instrumentets betydningen for
norske bankers finansiering og sårbarhet og systemrisikoen.

• Utredningen skal også omfatte vurderinger av:
– behovet for særskilte kapitalkrav og mulig identifisering av systemviktige kredittforetak,
– krav til overpantsettelse og
– krav til offentliggjøring av informasjon

• Fristen for utredningen er satt til 1.9.2017.
EBA publiserte i 2016 en rapport med forslag til 3-trinnsprosess for å harmonisere regelverk i EU
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Konsolidering: samarbeidende gruppe
• Plikt til å konsolidere eierandeler i finansforetak som representerer «samarbeidende gruppe» –
uansett størrelse på eierandel
– Under 10%: fra 1.1.2018
– 10-20%: fra 1.1.2017

• Skal gjelde både for risikovektet kapitalkrav og uvektet kapitalandel
• Samme unntak som for ordinær konsolidering

– Uvesentlige selskaper (Foretak som har eiendeler inklusive poster utenom balansen som er mindre enn a) 10 millioner euro
og b) 1 prosent av eiendelene inklusive poster utenom balansen til foretaket som foretar konsolidering)
– Såkalt «avgrenset» forsikringsvirksomhet (under 10% av samlet forvaltningskapital og under 10% av samlet kapitalkrav)

• Enkel skjematikk
• «CRD IV-konsolidering»: beregningsgrunnlag og kapital
• «Tverrsektoriell»: kapitalkrav i forhold tilgjengelig kapital
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Flere tiltak mot veksten i forbrukslån
• Næringens bransjenorm for markedsføring av forbrukslån vedtatt 9. februar
2017
• Ny forskrift om markedsføring av kreditt trer i kraft 1. juli 2017
• Ny forskrift om fakturering av kredittkortgjeld trådte i kraft 4. april 2017
– Totalt utestående kredittkortgjeld skal stå i betalingsfeltet

• Lovproposisjon om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner
(«gjeldsregister») fremmet overfor Stortinget 5. april 2017

• Finanstilsynets retningslinjer for finansforetaks behandling av forbrukslån

www.finansnorge.no

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig
utlånspraksis for forbrukslån
• Finansforetaket skal dokumentere at innvilgelse og forhøyelse av forbrukslån er basert på en forsvarlig kredittvurdering
• Finansforetaket bør verifisere opplysningene mot ligningsdata, selvangivelse og relevante registre, herunder den kommende
gjeldsinformasjonstjenesten.
• Kunden må tåle en renteoppgang på minst 5 prosentpoeng
• Samlet gjeld ikke må overstige fem ganger brutto årsinntekt
• Kredittrammer kan ikke økes uten av kunden har søkt om dette
• Forbrukslån bør inneholde krav om avdragsbetaling og lengste løpetid
• Løpetid bør ikke overstige fem år.
• Rammekreditter som er fullt opptrukket over tid bør konverteres til nedbetalingslån.
• Retningslinjenes krav til betjeningsevne og gjeldsgrad gjelder ikke for refinansiering – under visse forutsetninger
• Kravene til betjeningsevne, gjeldsgrad og avdrag gjelder heller ikke for kredittkort med kredittramme inntil kr 25.000,- når
kunden ikke har andre kredittkort fra før av.
• Finanstilsynet benytter samtidig rundskrivet til å minne om annet relevant regelverk for forbrukslån:
– kravene til redelighet og god forretningsskikk (finansforetakslovens §13-5)
– kravene til organiseringen av kundebehandlingen (finansforetakslovens §16-1)
– kravene til kredittvurdering i finansavtalelovens §46b
– opplysningsplikten etter finansavtaleloven
– ansvaret for agenter, jfr Finanstilsynets rundskriv nr 16/2009
– EBA sin guideline om «product governance»
– EBA sin guideline om godtgjørelsesordninger for salgspersonale
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FinTech og bankregulering: Like rammevilkår (?)

Immaterielle eiendeler /
Software går til fradrag i
bankenes kjernekapital

Teknologisk utvikling:
FinTech & Digitalisering
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Godtgjørelsesreglene
legger rammer for
konkurransen om
talentene

Folkefinansiering
• Finans Norge anmodet myndighetene om en avklaring av rammebetingelsene
• Finanstilsynet har gjennomført en grundig utredning
•
•
•
•

Aksjebasert folkefinansiering: konsesjon som verdipapirforetak
Lånebasert folkefinansiering: låneformidler, evt konsesjon som finansforetak eller betalingsforetak
Behov for noen endringer i regelverket for låneformidlere
Kan være et behov for bedre informasjon om rammevilkårene

• Finans Norge støtter tilnærmingen om likt regelverk for lik virksomhet
• Finans Norge mener at låneformidlere også bør underlegges IKT-forskriften og
risikostyringsforskriften.
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«Collateral management»
• Collateral management stadig
viktigere både regulatorisk og
finansielt:
– Krav i EMIR:

Finansforetakslovens §13-6 (2),
siste setning:
Vurderingen skal omfatte risikoeksponering
som følge av at foretakets eiendeler blir
overdratt til eller stilt som sikkerhet overfor
andre finansforetak.

• Krav til marginering for clearing
• Krav til risikostyring av ikke
clearede posisjoner

– Kapitalkravslettelser i SA-CCR
Sikkerheter
inn
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Collateral
management

Sikkerheter ut

Kort oversikt over utvalgte, andre temaer
• Verdipapirisering og European Secured Notes (ESN)
• Basel-høring om «step in» risiko
• EBA med endelig guideline for håndtering av kredittrisiko og tapsavsetninger
• EU med FinTech-høring
• EBA med høring om retningslinjer for corporate governance (gamle GL44)
• EBA med høring om retningslinjer for bruk av «skytjenester»
• EBAs «road map» for videreutvikling av pilar 2 og SREP:
– Oppdatering av EBAs retningslinjer for SREP
– Oppdatering av EBAs retningslinjer for renterisiko utenfor handelsporteføljen
– Fullføring av utkastet til EBAs retningslinjer for stresstesting og tilsynsmyndighetenes stresstesting

• EBA med høring om utvidet virkeområde for guidelines om «connected clients»
• Anti hvitvask-reglene

• Telefonsalg
• «Product governance»
• MiFID II / MiFIR og verdipapirhandelsloven
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Andre (potensielt) viktige temaer
• Robotiseringen: «Sertifisering» av roboter ? Regulatoriske krav ?
– Jfr «aksjerobotene» / algoritmehandel og regulators krav og forventninger

• Klima- og miljørisiko: Omdømme / Rapporteringskrav / Praksis / Regelverkskrav
• RegTech
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Oppsummering
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Regulatorisk utvikling - flere ulike agendaer
Forbrukerbeskyttelse
(”Treating
customers fairly”)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Forbrukslånspakka»
Boliglånsforskriften
Telefonsalg
Boligkredittdirektivet
Product governance
Personvern (GDPR)
MiFID2 / MiFIR
PSD2
PRIPS
IMD2

Finansiell stabilitet

Soliditet

Likviditet

- «Basel 4»
- CRD V
- CRR II
- LR
- Pilar 2
- «Step in»

- NSFR
- LCR pr FX
- MREL
- Vp.sering

Corporate
Governance

Systemrisiko

- Motsyklisk
- Ny guideline - Krisefond
- Anti hvitvask - Sikr.fond
- BRRD 2
- EMIR

Skatter og avgifter: «Finansskatten»
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Utfordringer og endringer i mange dimensjoner
Teknologi

Soliditet

Omdømme

Compliance

Conduct
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Likviditet
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