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  Høring  -  nytt  kapitaldekningsregelverk - utkast til lovendringer

Vi viser til  Deres  brev av 15.  desember 2005 vedrørende høring fra Finansdepartementet om
utkast til lovregler som implementerer nye retningslinjer for beregning av kapitaldekning  fra
Baselkomiteen og endringene  i EUs  kapitaldekningsdirektiver i norsk lovgivning.

Det  fremgår av høringen at hovedformålet med de foreslå tte endringene i kapitaldeknings-
egel r oderniser" Eieksisterende  rammeverket r_bereeningrav_ apiWd ig ngskrav_

ved blant annet å gjøre kravene mer risikosensitive.  Økt  risikosensitivitet i kapitaldekningskravet
skal føre til bedre risikostyring i institusjonene .  Det nye regelverket vil i større grad enn tidligere
vektlegge interne risikostyringsmodeller .  Konkurransetilsynet slutter seg i all hovedsak til
endringsforslagene ,  men har enkelte synspunkter vedrørende implementeringen av
bestemmelsene om beregning av kapitalkravet knyttet til kredittrisiko.

Det fremgår av høringsnotatet punkt 4.1 og utkast til ny § 2-9 a i finansieringsvirksomhetsloven
at institusjonene skal kunne beregne kapitalkrav for kredittrisiko etter to alternative metoder;
standardmetoden eller internratingmetoden (IRB-metoden). Standardmetoden bygger i stor grad
på gjeldende regelverk, mens IRB-metoden bygger på institusjonene sine egne vurderinger av
kredittrisiko, og skiller mellom en grunnleggende og en avansert metode. På samme måte åpnes
det for alternative metoder for beregning av kapitalkrav knyttet til operasjonell risiko.

Ut i fra høringsnotatet kan det tyde på de institusjoner som velger å benytte IRB-modeller for
beregning av minstekravet til ansvarlig kapital vil få et lavere kapitalkrav for den samme
eksponeringen enn de institusjonene som velger standardmetoden. Det fremgår av høringsnotatet
punkt. 5.1 at norske banker etter IRB-metoden får vesentlige lettelser i kapitalkravet. Dette vil
etter Konkurransetilsynets oppfatning være positivt for konkurransen ved at institusjonene får
større utlånskapasitet. De nye reglene vil imidlertid stille store krav til institusjonene som velger
å benytte IRB-modellene. Dette vil etter Konkurransetilsynets oppfatning kunne innebære at bare
store institusjoner med avanserte risikostyringssystemer kan velge disse modellene, noe som vil
kunne føre til et konkurransefortrinn for disse institusjonene.
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Direktivene inneholder en rekke valgmuligheter ved gjennomføring av disse i nasjonal lov-
givning. Konkurransetilsynet er av den oppfatning at kapitaldekningsreglene, innenfor
direktivenes valgmuligheter, bør gjennomføres på en slik måte i lov og forskrift at forskjellene i
kapitalkravet for institusjoner som benytter henholdsvis standardmetoden og IRB-metoden ikke
blir urimelig store.

Konkurransetilsynet  har ingen øvrige merknader.
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