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• En robust bank i møte med krisen

• «Is i magen»: unngå kredittpraksis 
som forsterker nedturen

• Verdien norske banker tilfører i 
kriser er mer enn kapital
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Mer kostnadseffektiv drift, god lønnsomhet og lave tap over tid 
har bidratt til solid kapitaloppbygging og en mer robust bank
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• Morbank + BK, justert for engangseffekter og bonus. IT-kostnader er de totale kostnadene til IT i morbanken



God margin til regulatoriske krav gir nødvendig handlingsrom
- Avgjørende med forutsigbarhet i regulering fremover for å sikre en langsiktig kredittpraksis

SPAREBAN KEN  VEST5 * Krav pt.: 12,7 %, ultimo 2020 øker dette til 14,2 %

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio)Ren kjernekapitaldekning
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Systematisk jobbing med kredittkultur senere år øker robusthet
- Solid vekst siste 5 år har ikke gitt tilsvarende vekst i mislighold

SPAREBAN KEN  VEST6

Skalere læring av tidligere 
feilvurderinger – strammere 
kredittkultur og risikoseleksjon

Disiplin i å holde igjen rammer på 
konsentrasjonsrisiko (bransjer og 
store kunder)

Betydelig investering i modellverk 
for bedre prediksjon av 
betjeningsevne
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“Is i magen”: Hindre prosyklisk kredittpraksis som forsterker nedturen

SPAREBAN KEN  VEST *) Utlånsvekst for norske banker og kredittforetak, datterbanker og filialer av utenlandske banker. 12 mnd vekst 2006 – 2016. Kilde: Den norske bankstatistikken / orbof

** Pr utgangen av Q2 2020  - *** K2 vekst ikke finansielle foretak
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SPV BM K2 vekst***

Erfaringer etter finanskrisen og bankers kredittpraksis* SPV: God utlånsvekst til bedrifter –mål står fast
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Rask kartlegging av risiko for å gjøre tidlige grep sammen med kunder
- Positiv utvikling og raskere innhenting enn tidligere antatt

Middels påvirket av covid-19: 

• Selskaper innen hotell eller shipping og enkelte aktører innen eiendom

• Større handlingsrom grunnet likviditetsbuffere eller lavere belåningsgrad

• Typisk gode eiere med vilje og evne til å tilføre ny kapital

Betydelig påvirket av covid-19: 

• Selskaper innen reiseliv, restaurant og enkelte aktører innen eiendom

• Engasjement som kan få problem med oppfyllelse av lånevilkår pga c-19

• Likviditet hovedutfordringen; avhjulpet gjennom støtteordninger/avdragsfrihet.

Betydelig påvirket av oljeprisfallet: 

• I all hovedsak er dette offshoreporteføljen. Salg av skip / nedkvittering

Ca. 5% av BM-porteføljen1 i SPV påvirket av krisen

1) BM-porteføljen: 53 mrd i engasjement
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Økning i avdragsfritak for å sikre kunder nødvendig likviditet
- Fritak på vei ned mot normaliserte nivå
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• Korte perioder: Primært 1- 3 mnd
avdragsfritak

• Kun 0,5 mrd i låne-engasjement  
innvilget fritak utover 2020

• Kommersielle vilkår – verdi for kunde 
og risiko for banken

• Balanse: Eiermedvirkning og/eller 
styrking av sikkerhet der mulig
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Aktive avdragsfriheter i bedriftsmarkedsporteføljen1)

1) Inkluderer kun avdragsfriheter innvilget i perioden 01.01.2020 til 20.10.2020



Statsgaranterte lån: Tillit og handlingsrom til å hjelpe levedyktige bedrifter
- rask responstid fra myndighetene i samarbeid med bankene avgjørende

SPAREBAN KEN  VEST *) Ihht GIEK omfordeling av rammer pr medio mai 2020

• Totalt innvilget 11 mrd i lån med 90% statsgaranti. 3600 
bedrifter har fått hjelp i ordningen

• Regionale sparebanker med relativ høyest anvendelse av 
opprinnelig tildelt låneramme*

• Bankene bruker tett kjennskap til kunde - og 
kreditthåndverk til å vurdere betjeningsevne. Risikodeling 
gir effektiv risikoseleksjon

• Økt fleksibilitet for å inngå i restruktureringer og lengre 
avdragsfrihet avgjørende for å ivareta verdier for staten, 
bedriftene og bankene på sikt
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Vestlandsindeks 2Q: Andel bedrifter som har brukt/ planlegger å bruke tiltak:

Totalt næringsliv Reiseliv

Å unngå likviditetskrise på kort sikt – og soliditetskrise på lengre sikt

• Bankenes rolle er også å søke 
balanse i løsninger som er 
bærekraftig på sikt

• Effektiv (re-)fordeling av risiko 
mellom parter / kreditorer

• Økt risiko i arbeidskapital - økte 
betalingsutsettelser

• Banker: risikoavdekking mellom 
parter (garantier)

• Oppfølging av kompensasjon



Når drift ikke er bærekraftig – bankenes rolle i restrukturering eller konkurs
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• SPV: Lavere konkursandel enn markedsandel skulle tilsi over 
tid*. Effektiv desentral beslutningsmodell

• Lokal innsikt i bransje, marked og konkurrenter bidrar ofte til 
effektive løsninger. Beslutningshurtighet avgjørende for å 
redde verdier

• Bankers rolle i å bidra til langsiktig tilpasning av tilbuds- og 
etterspørselssiden i et gitt marked med ulike aktører

• Ny lov om restrukturering: justeringer for mer tids- og 
kostnadseffektive løp (“prepackaging”)

*) Andel av konkurser I eget marekdsområde (Vestlandet + Rogaland) ca 4-
6% I perioden 2013 - 2020, mens markedsandel er betydeilg høyere
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En sterk norsk bankstruktur bidrar til rask kompetanseoverføring i kriser
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Vesentlig å opprettholde lokalt distribuert norsk 
bankvesen for å bidra til kompetanseoverføring:

• Overføring av kompetanse mellom kunder 

• Kobling av kunder som kan ha felles synergier av 
hverandre

• Rask responstid avgjørende for kunden i krisetid

• 50% økning i henvendelser over natten i mars: 
tydelige råd og fleksibilitet i løsninger



Vi engasjerer oss sterkt for å sette retning for Vestlandet!
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Sparebankene* delte i 2019 ut 2,5 milliarder til kultur, idrett, frivillighet og lokal næringsutvikling. 
Ved å opprettholde utdelingskapasitet kan Sparebankene gjøre en forskjell for regionene ut av krisen

*) Kilde: Sparebankforeningen



• En robust banknæring i møte 
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Takk for oppmerksomheten!
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