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Nytt kapitaldekningsregelverk  -  utkast til forskrifter

Vi viser til Finansdepartementets brev av 29. juni 2006 om ovennevnte høringssak.

Finansdepartementet foreslår endringer i kapitaldekningsreglene på bakgrunn av
endringer i EU-direktiver og nye retningslinjer for beregning av kapitaldekning fra
Baselkomiteen. Direktivene er basert på minimumskrav, og inneholder en rekke
valgmuligheter ved gjennomføring- i nasjonal lovgivning.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet viser til Konkurransetilsynets uttalelse i
brev av 9. august 2006 til Finansdepartementet. Konkurransetilsynet presiserer i sin
uttalelse at konkurransemessige hensyn må tillegges stor vekt, slik også
Finansdepartementet har uttalt i høringsbrevet. Konkurransetilsynet mener det bør
foreligge spesielle og tungtveiende argumenter for å begrunne nasjonale valg som
medfører at regelverket i Norge blir strengere enn det regelverket EU legger til grunn i
direktivene. Det er særlig to grunner til at de konkurransemessige hensynene bør
tillegges stor vekt.

For det første har den fremste kilden til konkurranse i bankmarkedet de siste årene
vært grensekryssende etableringer. For å fremme denne utviklingen er det viktig at
regelverket i ulike land blir så likt som mulig.

For det andre er filialer av utenlandske banker underlagt kapitaldekningskravene i sitt
hjemland, og ikke kapitaldekningskravene i Norge. Strengere kapitalkrav i Norge vil
dermed medføre en uheldig konkurransevridning mellom norske banker og filialer av
utenlandske banker i Norge.
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For øvrig uttaler Konkurransetilsynet seg negativt om eventuelle særnorske krav til
sikkerhetsstillelse for boliglån. Videre ber tilsynet Finansdepartementet om å revurdere
muligheten for å åpne for lavere risikovekt for  høy-risikoeksponeringer, for å unngå at
utenlandske filialer og banker får et konkurransefortrinn i markedet for
såkornsfond/såkornsselskaper.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet ber Finansdepartementet vurdere
Konkurransetilsynets synspunkter i det videre arbeidet.

Med hilsen

Kari Me  iaas (e.f.)
avdelingsdirektør

seniorkonsulent
ne Kristine Hage

Side 2


