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1 Håkon Tretvoll er når dette publiseres stipendiat ved New York University. Takk til Grete Øwre, Casper Christophersen, Karsten Gerdrup, Asbjørn Fidjestøl og Kåre 
Hagelund for nyttige kommentarer. 

2 For D-lån var det dessuten fram til 2001 også en låneramme i forhold til et beregningsgrunnlag for hver bank.
3 Se avsnitt 3.4. 
4 Nærmere omtale av dette finnes i Gerdrup (2004)

1. Innledning
Norges Bank har siden 1999 krevd full pantesikkerhet
for sine lån til bankene. Bankenes låneadgang er bestemt
av deres pantsettelse, som kan variere fra dag til dag.2 I
2005 har bankenes låneadgang stort sett variert mellom
100 og 160 milliarder kroner. Låneadgangen i Norges
Bank er i utgangspunktet viktig for gjennomføringen av
betalingsoppgjørene og pengepolitikken, men små og
mellomstore banker benytter ordningen først og fremst
til å oppfylle likviditetsreservekravet.3 Pantesikkerheten
skal redusere risikoen for at Norges Bank blir påført tap
dersom en bank settes under offentlig administrasjon.
Kravene Norges Bank stiller, bør derfor sikre at det
pantsettes verdipapirer som er lett omsettelige og har
høy kredittverdighet selv i perioder med finansiell uro. 

I Norge utsteder staten lite obligasjoner, og tilgangen
på obligasjoner fra andre offentlige myndigheter har også
vært begrenset. Da kravet om full sikkerhet ble innført i
1999, ble derfor også andre typer obligasjoner godtatt
som pant i Norges Bank. Dette gjaldt for eksempel fore-
taksobligasjoner og bankobligasjoner (obligasjoner utstedt
av norske banker og kredittforetak eid av norske banker). 

De liberale reglene medførte at Norges Bank har påtatt
seg større risiko enn de fleste andre sentralbanker vi
ønsker å sammenligne oss med. Flere forhold har nå
gjort det mulig å endre regelverket for å redusere Norges
Banks risiko. For det første har bankenes låneadgang økt
mer enn lånebehovene. For det andre har den nye loven
fra 2004 om finansiell sikkerhetsstillelse sikret mulighet
for umiddelbar realisering av pant, noe som åpnet for en
overgang fra pålydende verdier til markedsverdier ved
beregning av bankenes låneadgang. For det tredje er det
lagt til rette for utstedelse av særskilt sikre (pantesikrede)
obligasjoner også i Norge. Slike obligasjoner kan tenkes
å utgjøre en stor andel av bankenes pant om noen år. 

På bakgrunn av dette har Norges Bank utarbeidet et nytt
regelverk. De viktigste endringene i regelverket er at i)
Norges Bank går over til markedsverdier ved beregning

av bankenes låneadgang, ii) avkortningssatsene på verdi-
papirene reduseres, iii) det innføres krav om rating 
(kredittvurdering) på norske foretaksobligasjoner, iv)
det innføres krav om minstevolum for obligasjonslån
utstedt av norske banker og kredittforetak eid av norske
banker, og v) det i større grad legges til rette for pant-
settelse av særskilt sikre obligasjoner. 

Regelverket ble vedtatt av Norges Bank i august 2005
etter en høringsrunde hos Sparebankforeningen, Finans-
næringens Hovedorganisasjon og Kredittilsynet. Regel-
verket trådte i kraft 24. oktober 2005, men deler av
regelverket vil ikke gjøres gjeldende før 1. november
2007. Endringene 24. oktober førte til en økning i 
bankenes låneadgang.

2. Norges Banks krav til sikkerhet i
tidligere perioder
Bankene kan ta opp to ulike typer ordinære lån i Norges
Bank. (Se egen ramme om låneordningene.) Den første
typen er D-lån (dagslån), som benyttes i forbindelse med
betalingsoppgjørene. Den andre typen er F-lån (uoppsi-
gelige lån med varierende løpetid og fast rente), som
benyttes i forbindelse med gjennomføringen av penge-
politikken. 

2.1 Norges Banks krav ved utlån fra 
1965 til 1999
Norges Bank krever i dag at bankene stiller full sikkerhet
for sine lån. Et tilsvarende krav har også vært stilt i tid-
ligere perioder, men i 1965 ble kravene til sikkerhets-
stillelse lempet.4 I 1986 ble alle krav om sikkerhet for lån
fjernet som følge av valutakrisen. Norges Bank tilførte
da betydelige mengder likviditet for å unngå en sterk
økning i pengemarkedsrentene. Norges Bank hadde 
dermed store usikrede fordringer overfor banker som
fikk soliditetsvansker under bankkrisen de følgende årene. 
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S i k k e r h e t  f o r  l å n  i  N o r g e s  B a n k  
–  n y t t  r e g e l v e r k

Norges Bank yter lån til bankene mot pant i verdipapirer. Slike lån blir gitt i forbindelse med gjennomføringen
av betalingsoppgjørene og pengepolitikken. Som følge av et forholdsvis lite obligasjonsmarked har Norges
Bank hittil godtatt et bredt spekter av verdipapirer som pant. Norges Bank har dermed påtatt seg større
risiko ved sine lån til bankene enn flere andre sentralbanker. De senere årene har bankenes disponible midler
i Norges Bank – innskudd på foliokonto og ubenyttet låneadgang – økt mer enn lånebehovene. Dette har gitt
Norges Bank mulighet til å tilpasse regelverket for sikkerhetsstillelse i retning av det som er vanlig i andre
land. I artikkelen gjør vi rede for Norges Banks tidligere regelverk om sikkerhet for lån, bakgrunnen for at
regelverket ble endret, det nye regelverket, og konsekvensene endringene i regelverket vil kunne ha for
bankene.

Bjørn Bakke, rådgiver, og Håkon Tretvoll, konsulent, Avdeling for betalingssystemer1
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Etter samråd med de politiske myndighetene ga
Norges Bank dessuten inntektsstøtte til en sparebank i
form av subsidierte renter og nedskrivning av lån i 1988
og 1989. I Stortingsmelding 24 (1989-90) om bankkrisen
skrev Finansdepartementet at «Nedskrivning av sentral-
bankens utlån kan (…) representere en aktiv anvendelse
av statens midler som burde behandles i Stortinget på
forhånd». Finansdepartementet la videre til grunn at
lovens ordinære system vil følges ved fremtidige krise-
situasjoner i norske banker og viste til ordningene som
var etablert gjennom sikringsfondene. Finanskomiteen
sluttet seg til dette i sin oppfølging i innst. S. nr. 90
(1989-90). Arbeidsdelingen mellom sentralbanken, 
sikringsfondene og statlige myndigheter i det finansielle
sikkerhetsnettet ble dermed ytterligere avklart. Spesielt
ble det presisert at Norges Bank selv ikke skal øke sin
risiko og påføre staten tap. 

Det var vanskelig å gjeninnføre kravet om sikkerhets-
stillelse de påfølgende årene. Bankene hadde store lån, men
begrensede beholdninger av verdipapirer som kunne
benyttes til sikkerhetsstillelse. Størrelsen på bankenes
lån ble imidlertid redusert i løpet av 1993, og Norges Bank
innførte krav om delvis sikkerhet for D-lån mot slutten av
året. Fra 1995 innførte Norges Bank krav om full sikkerhet
for D-lån, og det samme kravet ble innført for F-lån i 1999. 

I 1999 var det en viss usikkerhet knyttet til om bankene
hadde tilstrekkelig beholdning av obligasjoner som kunne

brukes som pant. Samtidig med innføringen av kravet
om full sikkerhetsstillelse for F-lån, ble derfor nye typer
obligasjoner godtatt som pant i Norges Bank. Dette
gjaldt for eksempel obligasjoner utstedt av private foretak
innenfor OECD-området, obligasjoner utstedt av norske
foretak, og obligasjoner utstedt av norske banker.
Enkelte av disse obligasjonene er mindre likvide og har
lavere kredittverdighet enn obligasjonene Norges Bank
godtok før 1999. 

2.2 Hovedtrekk i regelverket fra 1999

Låneadgangen til bankene ble nå bestemt av hvor mye
de hadde pantsatt av obligasjoner som sikkerhet. For at
en obligasjon skulle kunne benyttes som sikkerhet, måtte
utstederen være godtatt av Norges Bank. Hvilke utstedere
som ble godtatt, var ulikt for norske og utenlandske 
obligasjoner (innenfor OECD). Av norske utstedere ble
staten, statsforetak, kommuner, fylkeskommuner, banker,
kredittforetak og private foretak godtatt. Norges Bank
godtok også eierandeler i norske verdipapirfond som
sikkerhet. Av utenlandske utstedere godtok Norges
Bank stater og private foretak med tilfredsstillende 
kredittvurdering.5

Obligasjoner med norske private utstedere (private
foretak) måtte være registrert i et godkjent verdipapir-
register, være børsnotert og ha en gjenstående rentebin-
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5 Kun obligasjoner som Norges Bank anser som ordinære, godtas som pant. For eksempel godkjennes ikke indekserte og konvertible obligasjoner. 

Låneordninger i Norges Bank – deres funksjon

Bankene kan ta opp F- og D-lån dersom de har stilt pant til fordel for Norges Bank. Det stilte pantet dekker
begge låneordninger, slik at pant som ikke er benyttet som sikkerhet for F-lån, kan brukes som sikkerhet for
D-lån. Låneordningene tjener både til å sikre gjennomføringen av pengepolitikken og gjennomføringen av
betalingsoppgjørene (se Kran og Øwre, 2001).

Norges Banks styringsrente er foliorenten, dvs. renten på bankenes innskudd i Norges Bank. Gjennom
likviditetspolitikken sørger Norges Bank for at sentralbankens rentebeslutninger får gjennomslag i de korte
pengemarkedsrentene. Når bankene under ett har overskudd av likviditet ved dagens slutt, vil de ikke i 
markedet kunne få tilbud om å plassere midlene til vilkår som er særlig bedre enn på innskudd i sentralbanken.
De korte pengemarkedsrentene blir dermed liggende like over foliorenten. Norges Bank vil legge ut F-lån til
auksjon dersom prognosene tilsier at det er nødvendig å tilføre likviditet for å bringe bankene i innskudds-
posisjon. Bankene kan omfordele likviditet gjennom interbankmarkedet. Dette markedet fungerer imidlertid
ikke 100 prosent perfekt, og bankene sett under ett må derfor ha et innskudd av enn viss størrelse for at
pengemarkedsrentene skal blir liggende like i overkant av foliorenten. Dersom bankenes innskudd i Norges
Bank blir for lave, vil normalt en del banker ikke få dekket hele sitt behov i markedet, og vil måtte ta opp
D-lån over natten med rente to prosentpoeng over foliorenten. Dette vil kunne føre til en økning i de korte
pengemarkedsrentene. I den senere tid har Norges Bank ved dimensjoneringen av F-lånene sørget for at bankene
ved dagens slutt har hatt samlede innskudd på om lag 15 milliarder kroner.

Selv om en bank har innskudd i Norges Bank ved dagens start, er det ikke gitt at innskuddet vil være stort
nok til å dekke bankens behov i forbindelse med betalingstransaksjoner i løpet av dagen. Gjennom D-lån,
som er en trekkrettighet, kan banken skaffe seg likviditet til å dekke slike betalinger. Et D-lån er rentefritt
hvis det betales tilbake i løpet av dagen. 
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dingstid på ikke mer enn 10 år. Hvis obligasjonene var
utstedt av norske private foretak uten kredittvurdering,
var det også et krav at utestående volum skulle være
minst 300 millioner kroner. Obligasjoner fra andre norske
utstedere (offentlige myndigheter, banker og kredittforetak
eid av banker) var ikke underlagt krav knyttet til volum,
rentebindingstid eller børsnotering. Obligasjoner med
utenlandske utstedere måtte være kredittvurderte, være
registrert i et godkjent verdipapirregister, være børsnotert og
ha en gjenstående rentebindingstid som ikke oversteg 10 år.

For obligasjoner og sertifikater utstedt av norske banker
og kredittforetak eid av norske banker var det en kvote-
ordning. Ordningen innebar at en bank bare kunne 
stille inntil 50 prosent av sin samlede sikkerhetsstillelse
i form av slike obligasjoner. I kvoten inngikk også 
obligasjoner og sertifikater med utstedere hvor norske
banker direkte eller indirekte hadde en eierandel på mer
enn en tredjedel, og norske VPS-registrerte obligasjons-
og pengemarkedsfond.

En obligasjon ble gitt en låneverdi lik obligasjonens
pålydende verdi fratrukket en avkorting. Størrelsen på
avkortingen avhang av utstederen av obligasjonen og av
om obligasjonen var denominert i norske kroner eller
fremmed valuta. Størst avkorting hadde private norske
foretak uten tilfredsstillende kredittvurdering (25 prosent),
og lavest avkorting hadde obligasjoner utstedt av stater
innenfor OECD (5 prosent). For obligasjoner som var
denominert i fremmed valuta, var det en tilleggsavkorting
på 5 prosent. 

3. Bakgrunnen for tilpasningene i
Norges Banks regelverk
Regelverket fra 1999 innebar at bankene kunne stille
pant som medførte risiko for Norges Bank, men begrenset
utstedelse av norske statspapirer gjorde det nødvendig

med et liberalt regelverk. Etter 1999 har imidlertid 
bankenes låneadgang økt i forhold til behovene de har i
forbindelse med betalingsoppgjørene og pengepolitikken.
Tilgangen på obligasjoner i norske kroner som godtas av
Norges Bank, har også økt. Videre har åpning for hurtig
realisering av pant i loven om finansiell sikkerhetsstil-
lelse muliggjort overgang til markedsverdier, og dermed
lavere avkortingssatser og høyere låneverdi på sikkerheten
bankene stiller. Endringer i lov om finansieringsvirksomhet
legger dessuten til rette for utstedelse av pantesikrede
obligasjoner i Norge. Slike obligasjoner kan bli viktige
for bankenes sikkerhetsstillelse i Norges Bank på sikt.
Endelig påpekte IMF (Det internasjonale valutafondet) i
sin gjennomgang av det norske finansielle systemet i
2005 at sikkerhetsstillelse i form av bankobligasjoner
burde reduseres, og at det i større grad burde stilles
samme krav vedrørende utstedere både for norske og
utenlandske obligasjoner. 

3.1 Overgang til markedsverdier 

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse gjennomfører EU-
direktivet om finansiell sikkerhetsstillelse (2002/47/EC)
i norsk rett. Loven gir blant annet visse finansielle
kontrakter vern i konkurs og gir rett til hurtig realisering
av pant. For Norges Bank innebærer dette lavere risiko
for at verdien på pantsatte obligasjoner reduseres innen
de kan realiseres. Loven har dermed gjort det hensikts-
messig for Norges Bank å gå over fra pålydende verdi til
markedsverdi ved beregning av bankenes låneadgang.
Med mer nøyaktig kjennskap til pantsatte obligasjoners
verdi kan Norges Bank redusere avkortingen på obliga-
sjonene uten å øke sin egen risiko. Med dagens rentenivå
vil bankenes låneadgang øke også fordi markedsverdien
på obligasjonene typisk ligger over pålydende verdi.

3.2 Introduksjon av særskilt sikre 
obligasjoner i Norge

I finansieringsvirksomhetsloven er det siden 1. januar
2004 lagt til rette for utstedelse av obligasjoner med 
sikkerhet i finansinstitusjonenes fordringsmasse.6,7 I
utlandet er det relativt vanlig å skaffe midler fra obliga-
sjonsmarkedet til finansforetaks utlån gjennom to
modeller som er utviklet for formålet.

Den første er kredittforetak (hypotekbanker) som yter lån
til avgrensede formål som boligkjøp eller lån garantert
av det offentlige, og som finansierer denne virksomheten
gjennom utstedelse av obligasjoner. I Norge vil slike
særskilt sikre obligasjoner utstedes av kredittforetak
med tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet etter
finansieringsvirksomhetslovens § 3-3. Loven stiller krav
til organisering og drift av kredittforetaket, til hvilke
utlån som kan inngå i porteføljen, og den stiller krav til
de underliggende panteobjektene. Det stilles dessuten
spesielle krav for å sikre obligasjonseiernes rettigheter i
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6 Nærmere omtale av dette finnes i Andresen og Gerdrup (2004).
7 Fremdeles mangler deler av det juridiske rammeverket for særskilt sikre obligasjoner. Norske kredittforetak har derfor ikke utstedt slike obligasjoner ennå.

Figur 1 Bankenes samlede pantsettelse fordelt på utstedere. 
Pantsatt beløp 156 milliarder kroner
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en konkurssituasjon. Lovverket skal dermed bidra til at
særskilt sikre obligasjoner er egnet som pant.

Den andre modellen innebærer at en kredittinstitusjon
selger en fordringsmasse til et spesialforetak (special
purpose vehicle) som utsteder obligasjoner for å finansiere
kjøpet (se egen ramme). Obligasjonene spesialforetaket
utsteder, inndeles ofte i transjer, hvor obligasjonene i
den laveste transjen tar eventuelle tap først. Spesial-
foretaket har ingen egen virksomhet, og kan overlate all
forvaltning av fordringsmassen til den overdragende
finansinstitusjonen, en bank eller en tilsvarende finans-
institusjon som overdrageren.

Et spesialforetak regnes ikke som en kredittinstitusjon
og er ikke underlagt kapitalkrav eller tilsyn. Lovverket
og offentlig regulering vil dermed ikke i seg selv sikre at

obligasjoner utstedt av spesialforetak vil ha høy kreditt-
verdighet. En stor andel av obligasjonene som spesial-
foretak utsteder, har imidlertid høy kredittvurdering fra
Moody’s eller Standard & Poor’s, og vil være egnet som
pant i Norges Bank.

Et spesialforetak trenger ikke overta selve fordrings-
massen, men kan overta for eksempel kredittrisikoen
knyttet til en fordringsmasse ved bruk av kredittderivater.
Dette kalles en syntetisk struktur (syntetisk CDO).
Obligasjoner fra slike foretak kan ha høy kredittverdighet
og være likvide, men vurderingen av risikoen knyttet til
dem involverer ofte bruk av nye metoder som ikke er 
tilstrekkelig utprøvd og testet.8 De kan derfor være mindre
egnet som pant enn andre typer obligasjoner utstedt av
spesialforetak.
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Kredittvurdering av obligasjoner utstedt av spesialforetak

Obligasjoner utstedt av spesialforetak benevnes ofte Asset-Backed Securities (ABS) eller Collateralized Debt
Obligations (CDO). Obligasjonene gir investorene rettigheter til kontantstrømmen fra en underliggende
portefølje som eies av spesialforetaket. De forskjellige betegnelsene avhenger av om de underliggende
typene av kreditt er forholdsvis homogene (ABS) eller heterogene (CDO) med hensyn på risiko. Eksempler
på underliggende kreditt i en ABS kan enten være billån, forbrukskreditt, lån via kredittkort eller boliglån.1

I en CDO kan de underliggende kredittene for eksempel være lån til foretak og/eller foretaksobligasjoner,
med en eksponering mot et begrenset antall aktører.

Felles for ABSer og CDOer er at de vanligvis deles inn i transjer med forskjellig prioritet i en tapssituasjon.
Det er vanlig å kalle transjene seniortransjen (høyest prioritet), mesanintransjen og egenkapitaltransjen
(lavest prioritet). Ved kreditthendelser i den underliggende porteføljen vil transjene med lavest prioritet ta
tapene først. Mesanintransjen vil bare kunne rammes av tap dersom hele egenkapitaltransjen er tapt, og
seniortransjen bare dersom hele mesanintransjen er tapt. Denne strukturen gjør at sannsynligheten for tap i
de forskjellige transjene avhenger av størrelsen på de underordnede transjene.

En obligasjons kredittvurdering er en vurdering av forventet tap eller sannsynligheten for mislighold. I en ABS
eller CDO kan dermed strukturen tilpasses slik at de forskjellige transjene oppnår en valgt kredittvurdering. Det
vanlige er å sørge for at egenkapitaltransjen absorberer en stor nok andel av eventuelle tap til at mesanintransjen
får en investment grade kredittvurdering, og at egenkapitaltransjen og mesanintransjen absorberer nok til at
seniortransjen får en AAA kredittvurdering. Kredittvurderingsbyråenes vurdering er i stor grad modellbasert,
og tilretteleggeren av utstedelsen tilpasser strukturen slik at forventet tap i hver transje tilsvarer nivået som
kreves for å oppnå den ønskede kredittvurderingen. De viktigste parametrene i modellen er estimater av 
kredittverdigheten og «recovery rates» i den underliggende porteføljen. For CDOer, som gir eksponering
mot få navn, vil i tillegg korrelasjonen mellom instrumentene i porteføljen være viktig.

Risikoprofilen til en investering avhenger av forventet tap og usikkerheten knyttet til tapene. En kombinasjon
av forventet tap og en vurdering av denne usikkerheten (variansen) gir derfor en bedre beskrivelse av 
risikoprofilen enn forventet tap alene. Usikkerheten knyttet til tapene kalles gjerne uventet tap.
Betraktninger om uventet tap er spesielt viktige for ABS- og CDO-transjer, fordi transjeinndelingen kan gi
en tapsdistribusjon som avviker betydelig fra distribusjonen i en obligasjonsportefølje med samme
gjennomsnittlige kredittvurdering. En viktig implikasjon er at en kredittvurdering gir et ufullstendig bilde
av risikoen knyttet til gjeldsinstrumenter, og kvalitetskrav basert på kredittvurdering kan være mindre effektive
for å begrense risikoen i porteføljer som inneholder ABS- og CDO-transjer, enn for porteføljer som 
utelukkende inneholder tradisjonelle obligasjoner. 

1 Obligasjoner utstedt med sikkerhet i bolig- og næringseiendomslån kalles gjerne Mortgage-Backed Securities (MBS).

8 Cousseran og Iméne (2005).
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3.3 Pant som ikke gir tilstrekkelig 
risikoreduksjon for Norges Bank 

Norges Banks krav til obligasjoner med norske utstedere
har vært mer liberale enn kravene til obligasjoner med
utenlandske utstedere. I enkelte tilfeller har private norske
obligasjoner vært godkjent selv om de har medført en
viss risiko for Norges Bank. Dette kunne for eksempel
gjelde en del norske foretaks- og bankobligasjoner. 

Norges Bank stilte ikke krav om kredittvurdering av
norske foretaksobligasjoner i det tidligere regelverket.
Norges Bank hadde dermed ikke objektive og kjente
kriterier for å avvise foretaksobligasjoner med lav 
kredittverdighet. I praksis ble derfor slike obligasjoner
godkjent som pant selv om de var utstedt av foretak med
finansielle vansker. Norges Bank kunne dermed risikere
å sitte med pant som var vanskelig å realisere i tilfelle
en bank ble satt under offentlig administrasjon. Det var
derfor behov for å stille krav til kredittvurdering for 
norske foretaksobligasjoner i det nye regelverket.

Bankobligasjoner vil ofte ha høy kredittverdighet.
Ulempen med slike obligasjoner er at det kan oppstå
problemer hos låntaker og utsteder av obligasjonene på
samme tid. Dette kan for eksempel bli tilfelle under en
bankkrise. Norges Bank har derfor begrenset bankenes
adgang til å pantsette slike obligasjoner til 50 prosent av
en banks låneadgang. Flere banker utnyttet denne kvoten
tilnærmet fullt ut. Norges Bank betraktet derfor risikoen
knyttet til pantsettelse av bankobligasjoner som høy, og
ønsket å begrense adgangen til å pantsette slike obliga-
sjoner ytterligere. En slik vurdering tilsa også at disse
obligasjonene i større grad burde underlegges samme
krav som andre obligasjoner med private utstedere. I 
sin gjennomgang av det finansielle systemet i Norge
anbefalte dessuten IMF at kvoten for bankobligasjoner
blir redusert videre ned fra 35 prosent, slik Norges Bank
innfører fra november 2006. Se nærmere om kravene til
bankobligasjoner i avsnitt 4.5.

3.4 Økt disponibelt beløp i Norges Bank

At Norges Bank har godtatt obligasjoner med en viss risiko,
har hatt sammenheng med at bankene ellers kunne fått for
lav låneadgang i Norges Bank. Norges Bank har imidlertid
hatt som mål at bruken av slike obligasjoner som pant skal
reduseres. I løpet av de siste årene har bankene både økt
pantsettingen betydelig, samtidig som innestående på
konto i Norges Bank har økt. Omset-ningen i betalings-
oppgjørene og behovet for sikkerhet knyttet til F-lån har
imidlertid ikke økt tilsvarende. Videre vil bankenes låne-
adgang øke som følge av overgangen til markedsverdi
og reduserte avkortingssatser, jf. avsnitt 3.1 og 4.2. Det
var derfor rom for å gjøre tilpasninger i regelverket uten
at det får negative konsekvenser for gjennomføringen av
pengepolitikken eller betalingsoppgjørene.

3.5 Endringer i likviditetsreservekravet

De fleste små og mellomstore banker benytter en veldig
liten andel av låneadgangen i Norges Bank til betalings-
oppgjørene, og de tar normalt ikke opp F-lån. Det er 
dermed grunn til å tro at disse bankene stiller pant i
Norges Bank for å oppfylle myndighetenes krav til
likviditet.9 Sparebankforeningen har også påpekt at det
er viktig for de mindre sparebankene at konsekvensene
av det nye regelverket for sikkerhet for lån ses i
sammenheng med likviditetskravet.10 Finansdeparte-
mentet har varslet at det kvantitative likviditetskravet vil
bli erstattet med et generelt krav om at bankene må ha
tilstrekkelig likviditet til å møte sine forpliktelser. En
slik endring i likviditetskravet vil begrense behovet
disse bankene har for å opprettholde låneadgangen. 

4. Endringer i regelverket
Norges Bank har utarbeidet et nytt regelverk på bakgrunn
av utviklingen som er skissert over. Det er gjort et stort
antall justeringer i regelverket, men i dette avsnittet
omtales bare de viktigste endringene. Både det tidligere
og det nye regelverket er tilgjengelig på Norges Banks
nettsider.11

4.1 Overgang til markedsverdier 

Norges Bank gikk over fra pålydende verdier til markeds-
verdier ved beregning av bankenes låneadgang 24. oktober
2005 (se ramme). Bankene får dermed i større grad en
låneadgang som tilsvarer verdien av verdipapirene de har
pantsatt til fordel for Norges Bank. Med en beregning
basert på markedsverdier vil en bank kunne komme i
usikret låneposisjon som følge av endringer i kursene på
obligasjonene. Bankene vil i slike tilfeller bli bedt om å
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9 Forskrift om minstekrav til likvider for forretnings- og sparebanker (1988.12.16 nr 1222) stiller krav om at bankene holder minst seks prosent av et beregningsgrunnlag 
som likvide midler. 

10 Sparebankbladet nr. 8 – 2005, side 11.
11 Se rundskriv nr. 8/2005 og nr. 2/2003.

Figur 2 Disponibel likviditet i NBO i prosent av omsetningen1).
Glidende 10-dagers gjennomsnitt
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øke sin sikkerhetsstillelse eller redusere lånene sine
innen dagens slutt. Banker som ikke har dekket seg inn
ved dagens slutt, vil få et usikret D-lån over natten, og
det vil påløpe en strafferente. 

4.2 Reduserte avkortingssatser

Avkortingssatsene for alle kategorier obligasjoner er
redusert og gjort avhengig av utsteder og gjenstående
rentebindingstid. Obligasjonene er delt inn i tre kategorier
avhengig av kredittrisikoen for ulike utstedere, og fire
kategorier etter hvor lang tid det er til forfall eller neste
renteregulering (lavest avkorting for obligasjoner med
kort tid til neste renteregulering). Det vil dermed bli
operert med tolv avkortingssatser i regelverket. 

Tilnærmet alle obligasjoner vil få redusert avkortings-
sats sammenlignet med avkortingen i det tidligere regel-
verket. Hvor mye avkortingssatsene gjennomsnittlig vil
bli redusert, avhenger av hvilke verdipapirer bankene
har pantsatt på tidspunktet dette måles. Et anslag før
endringene ble satt i verk, var at gjennomsnittlig avkor-

tingssats ville reduseres fra 16 prosent til litt under 
8 prosent. Anslaget inkluderer avkortingen for fremmed
valuta, som reduseres fra 5 til 3 prosent. 

4.3 Særskilt sikre obligasjoner

Særskilt sikre obligasjoner inngår ikke lenger i kvoten
for bankobligasjoner, og en bank kan pantsette særskilt sikre
obligasjoner selv om den eier kredittforetaket som har
utstedt obligasjonene. Videre vil særskilt sikre obligasjoner
som er utstedt av norske kredittforetak, ikke være under-
lagt krav til volum eller kredittvurdering i overgangs-
perioden, som strekker seg fram til 1. november 2007. 

4.4 Spesialforetak

Norges Bank godtar fortsatt obligasjoner som er utstedt
av spesialforetak, men stiller krav om at obligasjonen
må tilhøre øverste transje. Det stilles dessuten krav om
at obligasjonene ikke må være knyttet til kredittderivater
(syntetiske CDO-er godtas ikke). 

P e n g e r  o g  K r e d i t t  4 / 0 5

249

Overgang til markedsverdier

Norges Bank har gått over fra å bruke pålydende verdier til markedsverdier som grunnlag for beregningen
av bankenes låneadgang. Overgangen krevde betydelige endringer i Norges Banks systemer. Det måtte
utvikles løsninger for å hente inn tilgjengelige markedskurser daglig, og for å fastsette en syntetisk verdi på
obligasjoner som ikke har en oppdatert markedskurs. Norges Bank håndterer nå dessuten i noen grad 
pantsatte obligasjoner forskjellig, avhengig av hvor de er registrert pantsatt.

Verdipapirer pantsatt i VPS

VPS leverer daglig siste omsetningskurs fra Oslo Børs på pantsatte verdipapirer. Dersom det er lenge siden
et verdipapir sist var omsatt, vil siste omsetningskurs ikke nødvendigvis reflektere papirets nåværende verdi.
I et slikt tilfelle gir Norges Bank obligasjonen en kurs som settes lik en beregning av obligasjonens nåverdi.
Kursen vil normalt overvurdere obligasjonens verdi, ettersom det ikke tas hensyn til kreditt- og likviditets-
risiko. Avkortingene Norges Bank anvender for pantsatte verdipapirer er imidlertid satt ut fra antagelser om
forskjeller i kredittverdighet og likviditet for ulike kategorier av utstedere. Dermed vil Norges Bank gi en
hensiktsmessig låneverdi også for obligasjoner uten en oppdatert markedskurs.

Verdipapirer pantsatt i en annen godkjent verdipapirsentral
For verdipapirer pantsatt i de utenlandske verdipapirsentralene Norges Bank godkjenner, kjøper Norges
Bank kursinformasjon fra Financial Times Interactive Data (FTID). FTID leverer omsetningskurser fra inter-
nasjonale børser og fra handler direkte mellom aktører som rapporterer til The International Capital Market
Association. I tillegg kan FTID levere syntetiske kurser laget av selskapets analytikere. For enkelte typer
verdipapirer leverer imidlertid ikke FTID syntetiske kurser. Dette gjelder for eksempel enkelte obligasjoner
sikret i utlånsporteføljer. Norges Bank risikerer derfor at verken en oppdatert markedskurs eller en syntetisk
kurs er tilgjengelig for et verdipapir. Dersom papiret har flytende rente, er ikke dette et problem, fordi papirets
verdi normalt vil avvike lite fra pålydende verdi. Norges Bank benytter da pålydende verdi med en tilleggs-
avkorting avhengig av papirets kredittvurdering. Dersom papiret har fast rente, vil papirets verdi kunne avvike
betydelig fra pålydende verdi. Norges Bank godtar derfor ikke slike papirer som sikkerhet.
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4.5 Krav til bankobligasjoner
Norges Bank innfører krav om at bankobligasjoner skal
ha et utestående volum på 300 millioner kroner, og at
obligasjonene skal være registrert på børs eller en alterna-
tiv markedsplass som Norges Bank aksepterer. Videre
reduseres kvoten for bankobligasjoner. Fra 24. oktober
2005 ble kvoten satt til 45 prosent, fra 2. mai 2006 vil
kvoten reduseres til 40 prosent, og fra 1. november 2006
til 35 prosent. Bankobligasjoner vil fortsatt være fritatt
fra kravet om kredittvurdering. 

4.6 Kredittvurdering av 
foretaksobligasjoner

Norges Bank har innført krav om kredittvurdering på
norske foretaksobligasjoner. Kravet er satt til BBB- fra
Standard & Poor’s (S&P) eller Baa3 fra Moody’s (såkalt
investment grade). Tilsvarende krav for obligasjoner
med utenlandske utstedere vil fortsatt være A fra S&P
eller A2 fra Moody’s. Til forskjell fra utenlandske utstedere
godtas i Norge også kredittvurdering på utstedende
institusjon og ikke bare kredittvurdering på selve obliga-
sjonslånet. Norske foretaksobligasjoner med lavere 
kredittvurdering enn A og A2 vil få en ekstra avkorting. 

4.7 Utsteders hjemland og valuta

Norges Bank opphever kravet om at en obligasjon må
være utstedt av foretak eller land innenfor OECD. Det
stilles krav om at alle obligasjoner med utenlandsk
utsteder må ha tilfredsstillende kredittvurdering, men
obligasjoner med statsgaranti kan etter vurdering fritas
fra dette kravet. For obligasjoner med utstedere hjem-
mehørende utenfor EØS kan Norges Bank ha behov for
en juridisk bekreftelse på at det ikke knytter seg problemer
for eksempel til realisering av pant. Kostnader knyttet til
å hente inn en slik bekreftelse vil måtte dekkes av pant-
settende bank. 

Norges Bank innfører krav om at obligasjoner og 
sertifikater må være utstedt i norske kroner, svenske
kroner, danske kroner, euro, amerikanske dollar, britiske
pund, japanske yen eller sveitsiske franc. Dette er færre
valutaer enn i det tidligere regelverket, hvor Norges
Bank godtok alle valutaer innenfor OECD. 

5. Konsekvenser av det nye
regelverket
Formålet med det nye regelverket er redusert risiko for
Norges Bank. Overgangen til markedsverdier og redusert
avkorting har imidlertid ført til økt samlet låneadgang
for bankene. Økningen i bankenes låneadgang vil være
sterkest i overgangsperioden (fra 24. oktober 2005 til 1.
november 2007), og den vil omfatte alle eller tilnærmet
alle banker. Den umiddelbare effekten av at det nye
regelverket trådte i kraft, var at låneadgangen økte med

om lag 14 prosent. Etter overgangsperioden vil enkelte
typer obligasjoner ikke lenger godtas som pant, og det
vil dermed bli nødvendig for noen banker å pantsette
nye obligasjoner dersom de vil opprettholde lånead-
gangen på dagens nivå. For bankene sett under ett vil
trolig låneadgangen bli høyere enn under det gamle
regelverket, selv om obligasjonene som faller ut ikke
erstattes. 

At enkelte obligasjoner ikke lenger godkjennes som
pant i Norges Bank, kan gjøre det dyrere for enkelte
obligasjonsutstedere å ta opp lån i obligasjonsmarkedet.
Dette skyldes at etterspørselen etter obligasjonene kan avta
når de ikke kan benyttes som pant. Effekten begrenses av at
bare en liten andel av disse obligasjonene er pantsatt i
Norges Bank.

Normalt skjer det endringer i bankenes pantsettelse på
daglig basis. Det er derfor vanskelig å gjøre nøyaktige
beregninger av effekten på bankenes låneadgang 
når overgangsperioden utløper 1. november 2007. Alle
beregninger er gjort med basis i bankenes pantsettelse i
perioden før det nye regelverket ble innført. Det er 
dermed ikke tatt hensyn til at bankene vil tilpasse seg
det nye regelverket, eller at de av andre grunner vil
endre sin pantsettelse fram til slutten av 2007. Videre er
det ikke tatt hensyn til at bankene kan få redusert sitt
behov for å opprettholde låneadgangen dersom det
kvantitative likviditetskravet faller bort. 

5.1 Norges Banks risiko

Norges Banks risiko vil bli redusert ved at det stilles
strengere krav til enkelte typer obligasjoner før de god-
kjennes som pant. Dette gjelder i hovedsak norske fore-
taks- og bankobligasjoner. Foretaksobligasjoner kunne
med det tidligere regelverket godkjennes uten kreditt-
vurdering, men i det nye regelverket stilles det krav om
at enten obligasjonene eller utstederne skal være vurdert
av Standard & Poor’s eller Moody’s. Pantsettelse av
foretaksobligasjoner med lav kredittverdighet har ikke
hatt stort omfang, men i prinsippet kunne en bank ha
sikret hele låneadgangen med slike obligasjoner. Kravet
om kredittvurdering har derfor ført til en vesentlig
reduksjon i Norges Banks risiko.

Norges Bank har også redusert sin risiko knyttet til
bankobligasjoner. Finansielle problemer kan oppstå
samtidig hos flere norske banker, og det er derfor uheldig
om en bank sikrer sin låneadgang med obligasjoner
utstedt av en annen bank. Fram til 24. oktober var pant-
settelsen av bankobligasjoner begrenset ved at bankene
ikke kunne stille mer enn 50 prosent av sin samlede pant
i form slike obligasjoner. Etter det nye regelverket vil
denne kvoten gradvis reduseres til 35 prosent. Videre
innføres det et volumkrav på 300 millioner kroner for
obligasjonslån utstedt av banker og kredittforetak. Dette
vil bidra til å bedre likviditeten i bankobligasjoner som
pantsettes til fordel for Norges Bank. 
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5.2 Bankene som låntakere
I det nye regelverket er det åpnet opp for at bankene kan
pantsette enkelte typer obligasjoner som ikke var godkjent
i det tidligere regelverket. Eksempler på dette er at Norges
Bank kan godta obligasjoner uten kredittvurdering dersom
de er statsgaranterte, at også sertifikater (i tillegg til obliga-
sjoner) fra private utstedere kan godtas dersom de har
tilfredsstillende kredittvurdering, og at Norges Bank har
åpnet for obligasjoner med utstedere utenfor OECD.
Viktigere er det imidlertid at Norges Bank har lagt bedre
til rette for at bankene kan pantsette særskilt sikre obli-
gasjoner. Slike obligasjoner blir ikke lenger regnet med
i kvoten for bankobligasjoner, og det vil være tillatt for
en bank å pantsette særskilt sikre obligasjoner som er
utstedt av et kredittforetak i samme konsern. For flertallet
av norske banker vil effekten av disse reglene være
begrensede på kort sikt, fordi det foreløpig ikke er
utstedt særskilt sikre obligasjoner i Norge. På lengre sikt
kan imidlertid volumet av slike obligasjoner tenkes å øke.

Fra 1. november 2006 reduseres kvoten for bankobliga-
sjoner til 35 prosent, og fra 1. november 2007 vil det
stilles krav om minstevolum på 300 millioner kroner
også for bankobligasjonslån som skal benyttes som pant
i Norges Bank. For bankene sett under ett vil disse
endringene føre til at vel 8 prosent av dagens pant ikke
lenger kan brukes. Dette vil isolert sett redusere bankenes
låneadgang, men reduksjonen er mindre enn økningen i
låneadgangen 24. oktober i år. For bankene sett under ett vil
det dermed ikke være nødvendig med tilpasninger i pant-
settelsen for å opprettholde låneadgangen på dagens nivå. 

Små og mellomstore banker (de 105 minste bankene)
har imidlertid sikret en større andel av låneadgangen
med bankobligasjoner enn andre banker. Basert på pant-
settelsen ved overgangen til nytt regelverk kan det
anslås at vel 40 prosent av obligasjonene disse bankene
har pantsatt, ikke vil godkjennes etter overgangen til
nytt regelverk.12 En del av den bortfalte låneadgangen
oppveies av reduserte avkortingssatser, men det er rimelig
å anta at de må øke pantsettelsen av andre obligasjoner
med om lag 35 prosent eller vel 2 milliarder kroner for
å opprettholde låneadgangen.13 En slik økning i pantset-
telsen må i skje i perioden fram til 1. november 2007. Få
av disse bankene tar imidlertid opp lån i Norges Bank i
dag. Det kan derfor tenkes at de velger å ikke opprett-
holde låneadgangen på dagens nivå hvis det kvantitative
likviditetskravet blir avviklet.

Små og mellomstore banker investerer i hovedsak
bare i det norske markedet. I dag er det utstedt norske
obligasjoner for om lag 500 milliarder i norske kroner
som tilfredsstiller de nye kravene til Norges Bank. Det
bør derfor ikke innebære vansker for bankene å erstatte
obligasjonene som ikke lenger godkjennes, dersom de
vil opprettholde låneadgangen. Det kan imidlertid 
tenkes at de må investere i obligasjoner med lavere
avkastning og lavere risiko enn obligasjonene de eier i dag.

5.3 Konsekvenser for obligasjonsutstederne
I hovedsak kan endringene i regelverket få konsekvenser
for to grupper av utstedere. Den første er små og
mellomstore banker som utsteder obligasjonslån med et
minstevolum lavere enn 300 millioner kroner. Den
andre er norske foretak som ikke tilfredsstiller kravet
om kredittvurdering til investment grade hos Moody’s
eller Standard & Poor’s. Når obligasjonene som disse
foretakene og bankene utsteder, ikke lenger godkjennes,
kan det bli dyrere for dem å ta opp lån i obligasjons-
markedet. 

Effekten for disse utstederne begrenses imidlertid ved
at bare en liten andel av obligasjonene de utsteder, pant-
settes til fordel for Norges Bank. Ved overgangen til nytt
regelverk hadde norske banker utstedt obligasjoner for
om lag 90 milliarder kroner som ikke tilfredsstilte kravet
til minstevolum. Av disse var 14 milliarder pantsatt til
fordel for Norges Bank. Norske foretak hadde utstedt
obligasjoner for vel 60 milliarder kroner, og pantsettelsen
av slike obligasjoner utgjorde vel 8,2 milliarder kroner.
Størstedelen av disse obligasjonene – vel 7,2 milliarder
kroner14 – er dessuten utstedt av foretak som har eller som
trolig vil kunne få en tilfredsstillende kredittvurdering,
slik at obligasjonene fortsatt kan benyttes som pant.

6. Oppsummering

På grunn av et lite obligasjonsmarked har Norges Bank
siden 1999 godtatt et bredt spekter av obligasjoner som
pant. Dette har bidratt til å lette gjennomføringen av
betalingsoppgjørene og pengepolitikken. For Norges
Banks risiko har det imidlertid vært uheldig at regelverket
har åpnet for obligasjoner som kunne ha begrenset likviditet
eller kredittverdighet i perioder med finansiell uro. Dette
tilsa at Norges Bank burde gjøre tilpasninger i regelverket
når bankenes likviditet ble tilstrekkelig romslig.

Bankenes saldo og låneadgang i Norges Bank har økt
gradvis de siste årene. Videre har overgangen fra på-
lydende verdi til markedsverdier ført til at bankenes låne-
adgang i Norges Bank er blitt ytterligere styrket. På litt
lengre sikt kan dessuten bankenes tilgang på verdipapirer
med høy kredittverdighet øke som følge av tilretteleg-
gingen for utstedelse av særskilt sikre obligasjoner i
Norge. På bakgrunn av dette har Norges Bank gjennom-
ført enkelte endringer i regelverket for å begrense egen
risiko. 

Endringene vil ha konsekvenser for bankene som 
låntakere i Norges Bank. Etter overgangsperioden kan
små og mellomstore banker få en viss reduksjon i sin
låneadgang. Beregninger Norges Bank har gjort, viser
imidlertid at de 100 minste bankene bare trenger å øke sin
pantsettelse med 2 milliarder kroner for å opprettholde
låneadgangen. Dersom det kvantitative likviditetskravet
faller bort, kan det dessuten tenkes at en del banker ikke

12 Det knytter seg en viss usikkerhet til dette anslaget. For eksempel vil det avhenge av hvilke norske foretak som får tilfredsstillende kredittvurdering hos 
Standard & Poor’s eller Moody’s.

13 Dette avhenger i noen grad av hvor mange norske foretak som skaffer seg kredittvurdering fra Standard & Poor’s eller Moody’s.
14 Kilde: Norges Bank og DnB NOR Markets Kredittanalyse. 

00781 PEK_nr4_05.qxd  13-12-05  11:09  Side 251



P e n g e r  o g  K r e d i t t  4 / 0 5

252

ser det som nødvendig å opprettholde sin låneadgang på
dagens nivå. Samlet sett vil det nye regelverket trolig
føre til en svak økning i bankenes låneadgang også etter
overgangsperioden.

Regelverksendringen kan få betydning for to typer
utstedere. Dette er norske foretak uten tilfredsstillende
kredittvurdering og norske banker og kredittforetak eid av
norske banker som utsteder obligasjonslån på under 300
millioner kroner. Slike obligasjoner vil ikke lenger god-
kjennes som pant, og det kan dermed bli dyrere for utste-
derne å ta opp lån. Effekten av regelverksendringen
begrenses imidlertid av at bare en liten andel av disse
obligasjonene i utgangspunktet er pantsatt i Norges Bank.

Endringene i regelverket har ført til redusert risiko for
Norges Bank. På sikt vil det bli gjennomført flere
endringer for å redusere Norges Banks risiko ytterligere.
Den viktigste av disse vil trolig bli at kvoten for bank-
obligasjoner reduseres til et vesentlig lavere nivå enn
35 prosent, men det kan også bli stilt økte krav til 
norske foretaksobligasjoner. 

Litteratur:

Gerdrup, Karsten R (2004): Norges Banks rolle ved
likviditetskriser i finansiell sektor. Penger og Kreditt
nr. 4/2004.

Andresen, Ingrid og Gerdrup, Karsten R (2004):
Kredittrisikooverføring. Penger og Kreditt nr. 4/2004.

Kran, Lars-Christian og Grete Øwre (2001): Norges
Banks system for å styre renten. Penger og Kreditt nr.
1/2001.

Cousseran, Olivier og Rahmouni Iméne (2005): The
CDO market, Functioning and implications in terms
of financial stability. Banque de France, Financial
Stability Review No 6, 2005.

BIS 2005: «The role of ratings in structured finance:
issues and implications».

00781 PEK_nr4_05.qxd  13-12-05  11:09  Side 252



P e n g e r  o g  K r e d i t t  4 / 0 5

1. Innledning 
Interbanksystemene knytter bankene sammen gjennom
tekniske og avtalemessige systemer for avregning og
oppgjør av pengeoverføringer mellom banker. De norske
interbanksystemene består av flere systemer med ulike
avregnings- og oppgjørsrutiner, og omfatter blant annet
massebetalinger, betalinger for verdipapirhandler og 
større enkelttransaksjoner. Bruttoomsetningen i det 
største norske interbanksystemet for avregning mellom
banker, Norwegian Interbank Clearing System (NICS),
er i snitt ca 200 milliarder kroner per dag. Størstedelen av
disse transaksjonene gjøres opp over bankenes konti i
Norges Banks oppgjørssystem (NBO). Gjennomsnittlig
daglig verdi av oppgjørene i NBO er på over 150 milliarder
kroner. I NBO blir de fleste større betalinger oftest gjort
opp i de såkalte NICS-SWIFT2 bruttooppgjørene. Figur 1
viser at disse oppgjørene også utgjør den vesentligste
delen av omsetningen i NBO.

Størrelsen på betalingstransaksjonene og viktigheten
av at de gjennomføres korrekt og til rett tid, gjør syste-
mene for oppgjør av store betalinger til en meget sentral
del av finansiell infrastruktur. Velfungerende systemer
for store betalinger er viktig for blant annet effektiviteten
i finansmarkedene, stabiliteten i det finansielle systemet
og for gjennomføringen av pengepolitikken i et land.

Siden de typisk betraktes som systemviktige, er sentral-
banker og tilsynsmyndigheter opptatt av hvordan disse
systemene organiseres og drives (se ramme om dette).

I et effektivt betalings- og oppgjørssystem gjennomføres
betalinger til lave kostnader og med lav risiko. For aktørene
i finansiell sektor omfatter kostnadene ved å gjennomføre
betalinger blant annet kostnader ved å produsere betalings-
tjenestene, kostnader ved eventuelle forsinkelser av beta-
linger, og kostnader ved at deltakerne i betalingssystemet må
holde en annen portefølje av eiendeler for å gjennomføre
betalinger enn de ellers ville gjort. Dette kan for eksempel
være i form av innskudd i oppgjørsbanken og verdipapirer
som gir låneadgang for gjennomføring av oppgjørene.

Berger, Hancock og Marquardt (1996) presenterer et
teoretisk rammeverk for å analysere avveininger mellom
risiko (for eksempel forsinket gjennomføring av beta-
linger) og kostnader i betalingssystemet (for eksempel
likviditetskostnader). Et betalingssystem regnes som teknisk
effektivt hvis kostnader minimeres for et gitt risikonivå
og risiko minimeres for et gitt kostnadsnivå. Dette er 
forenklet illustrert i figur 2, som viser risiko (forsinkelser
i oppgjør) og kostnader (likviditetsbruk), og der kurven
FF representerer et sett av teknisk effektive punkter.
Kurven viser også at risiko øker i stigende grad etter hvert
som kostnadene reduseres (konveksitet). Innovasjoner i
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Asbjørn Enge, seniorrådgiver, og Frode Øverli, rådgiver, Avdeling for betalingssystemer1

1 Forfatterne takker spesielt Steinar Guribye og Bent Vale for nyttige kommentarer. 
2 SWIFT står for Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication. I denne sammenheng betegner SWIFT et bestemt meldingsformat for oppgjørstransaksjoner.

Interbanksystemer har stor betydning for økonomien og det finansielle systemet. Ved å foreta simuleringer
på reelle data fra Norges Banks oppgjørssystem illustrerer artikkelen avveininger mellom betalings-
forsinkelser og likviditetsbruk i interbank oppgjørssystemer. Simuleringene viser blant annet hvordan
endringer i tilgjengelig likviditet hos oppgjørsdeltakerne påvirker hvor raskt betalinger kan gjøres opp.
Virkningen av optimeringsrutiner i oppgjørssystemet simuleres også.

Figur 1 Gjennomsnittlig daglig omsetning i NICS-SWIFT 
brutto og øvrige oppgjør i NBO. Kvartalstall. Milliarder kroner

Kilde: Norges Bank
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Organisering og drift av
oppgjørssystemer

Det er vanlig at det viktigste oppgjørssystemet i et
land drives av sentralbanken. Hvordan myndighetene
forholder seg til interbanksystemer som drives uten-
for sentralbanken varierer noe mellom land, men de
er ofte gjenstand for en eller annen form for offentlig
regulering og tilsyn. I Norge er det for eksempel 
en egen lovgivning på dette området (betalings-
systemloven) som gir Norges Bank konsesjons- og
tilsynsansvar for interbanksystemer. Lovens formål
er å bidra til at interbanksystemene organiseres slik
at hensynet til finansiell stabilitet blir ivaretatt.
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betalingssystemet, for eksempel teknologiske nyvinning-
er som muliggjør raskere gjennomføring av betalinger
for et gitt likviditetsnivå, skifter kurven innover (til F'F').
Hvor på denne linjen tilpasningen skjer, avhenger av pre-
feransene til deltakerne i betalingssystemet, representert
ved kurven II. Alle punkter på II er i prinsippet likever-
dige for deltakerne. Denne kurvens konkave form reflek-
terer en antagelse om avtagende grensenytte av risikore-
duksjon, med andre ord at deltakerne er villige til å beta-
le mindre for risikoreduksjon fra et i utgangspunktet lavt
risikonivå, enn for tilsvarende reduksjon fra et høyt risi-
konivå. En rekke slike kurver innenfor og utenfor II kan
trekkes opp, der deltakerne er mer tilfredse jo nærmere
kurven ligger origo i figuren, dvs. jo lavere risiko og
kostnader er. Punkt A blir her tilpasningspunktet, gitt
deltakernes avveining mellom forsinkelse og likviditets-
bruk og de tekniske muligheter representert ved F'F'. 

Denne artikkelen vil ved en simuleringsbasert tilnær-
ming blant annet illustrere avveiningene som eksisterer
mellom betalingsforsinkelser og likviditetsbruk i inter-
bank oppgjørssystemer. Neste avsnitt introduserer en del
sentrale begreper og egenskaper ved oppgjørssystemer.

2. Egenskaper ved oppgjørssystemer 
a) Brutto- og nettooppgjør

Store betalinger kan gjøres opp enkeltvis i bruttosystemer
eller inngå i en avregning som deretter gjøres opp i et
nettosystem. Mellomløsninger (hybridsystemer) finnes
også. Brutto- og nettosystemer innebærer ulike former
for risiko og kostnader for deltakerne i oppgjøret. Tre
sentrale risiko-/kostnadselementer i et oppgjørssystem er:
likviditet, risikoen for forsinkelser og kredittrisiko.

I et nettosystem gjør deltakerne opp resultatet fra en
foregående avregning av inn- og utgående betalinger ved
faste tidspunkt. Tidsintervallet fra transaksjoner meldes

inn til avregning og til endelig oppgjør av avregningen
skjer, gjør at banker som skal motta midler i oppgjøret,
implisitt yter kreditt til andre deltakere i denne perioden.
Hvis en bank som skylder penger i avregningen, får 
solvensproblemer etter innmelding av transaksjoner til
avregning, men før endelig oppgjør av denne, vil andre
banker ha en kredittrisiko overfor denne banken. Slik kan
oppgjørssystemet bidra til å spre solvensproblemer fra én
til flere banker. Dette omtales ofte som systemrisiko og
kan potensielt innebære en fare for stabiliteten i det
finansielle systemet.3 Bruttosystemer, også kalt RTGS
(Real Time Gross Settlement), innebærer at posisjoner
mellom bankene gjøres opp én for én fortløpende
gjennom dagen etter hvert som systemet mottar beta-
lingstransaksjonene. En betalingstransaksjon kan kun
gjøres opp dersom deltakeren har dekning (tilstrekkelig
likviditet) på sin konto i oppgjørsbanken. Når denne 
kontoen er belastet, er betalingen gjort opp med endelig
virkning. Fortløpende oppgjør av transaksjonene innebærer
at det ikke er kredittrisiko i slike systemer. Oppgjørs-
systemer for store betalinger har i økende grad blitt
basert på RTGS (se ramme).4

I et risiko-/kostnadsperspektiv har brutto- og nettoppgjør
ulike fordeler og ulemper. Nettooppgjør er likviditets-
besparende fordi det ikke behøves mer likviditet enn til å
dekke resultatet fra avregningen av transaksjonene. Netto-
oppgjør innebærer imidlertid senere oppgjør og utsetter
deltakerne potensielt for kredittrisiko. RTGS-oppgjør skjer
hurtig og har ikke kredittrisiko, men er mer likviditets-
krevende, ettersom betalingstransaksjoner gjøres opp
enkeltvis. En effektiv likviditetsstyring gjennom dagen
blir derfor viktig for oppgjørsdeltakerne. 

b) Intradag likviditet og transaksjonsforløp 

Bankene forventes å gjøre opp sine forpliktelser overfor
kunder og andre banker i tide. De har derfor behov for
likviditet, dvs. midler som kan benyttes som betalings-
middel i oppgjørssystemet. Hvis en bank ikke har 
tilstrekkelig likviditet til å oppfylle sine forpliktelser, 
forsinkes betalingstransaksjonene fra denne banken. For
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Figur 2 Risiko og kostnader i et oppgjørssystem
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3 Nettosystemer kan imidlertid organiseres slik at kredittrisikoen håndteres ved for eksempel utsatt kundekreditering, begrensninger på motpartseksponeringer (caps), 
tapsfordelingsavtaler m.v. 

4 For en nærmere beskrivelse av RTGS-systemer, se BIS (1997). For en omtale av RTGS-innføringen i Norge, se Grønvik og Vedel (1999).

«RTGS-revolusjonen»

Nettosystemer med oppgjør på slutten av dagen ble
i løpet av 1990-tallet i en rekke land erstattet av
RTGS-systemer med kontinuerlig oppgjør gjennom
dagen. Teknologisk utvikling og sentralbankenes
fokus på systemrisiko var viktige årsaker til denne
overgangen (BIS 2005). I Norge ble RTGS innført
i 1999 i forbindelse med moderniseringen av opp-
gjørssystemet i Norges Bank (NBO).
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de øvrige deltakerne innebærer forsinket oppgjør også en
risiko for uventede refinansieringsbehov og eventuelt
ytterligere forsinkelser. For å unngå forsinkelser i opp-
gjør, må bankene styre likviditeten slik at løpende beta-
lingsforpliktelser kan gjøres opp til rett tid gjennom
dagen. 

For banker som har oppgjør i sentralbanken, vil likviditet
gjennom dagen typisk være i form av innskudd og låne-
adgang mot pantsatte verdipapirer. I NBO utgjør lånead-
gangen generelt størstedelen av bankenes disponible
likviditet gjennom dagen, ref. figur 3, som viser dispo-
nibel likviditet i NBO i form av låneadgang og innskudd
ved dagens start. 

Så lenge oppgjørsbanken ikke yter ubegrenset, gratis og
usikret kreditt til bankene som deltar i oppgjøret, vil disse
ha kostnader knyttet til å anskaffe og holde likviditet for
å oppfylle sine forpliktelser i betalingsoppgjørene. Kost-
nader er knyttet til å skaffe til veie likvide midler (direkte
fundingkostnader). Det er også kostnader ved å holde
innskudd på oppgjørskonto i sentralbanken (alternativ-
kostnad i form av tapte renteinntekter). Det at deltaker-
bankene må stille verdipapirer som sikkerhet for lånead-
gang i sentralbanken, innebærer alternativkostnader i den
grad det påvirker bankens valg av verdipapirportefølje.
Det er også direkte kostnader for bankene knyttet til
likviditetsstyringen. 

Dersom oppgjørstransaksjoner blir forsinket, eventuelt
ikke gjort opp i det hele tatt, påløper også kostnader.
Siden betalingene som overføres i interbanksystemene
ofte er store eller tidskritiske, kan kostnadene for bankene
og deres kunder bli store hvis ikke transaksjonene gjøres
opp som forutsatt. Ettersom det påløper kostnader både
ved å holde likviditet og ved forsinkede oppgjør, har 
bankene insentiver til å redusere likviditetskostnadene,
men uten at dette fører til forsinkelser. Avveiningen
mellom kostnadene ved likviditet og forsinkelser i oppgjør
er således viktig for en banks tilpasning av likviditetsnivå.
Ulike banker kan ha ulike preferanser når det gjelder
denne avveiningen, og den kan endres over tid. Dersom
kostnadene for bankene ved forsinkelser i oppgjøret er
betydelige i forhold til likviditetskostnadene (for eksempel
pga. at mange transaksjoner er tidskritiske), vil de trolig
velge å holde mer likviditet for å unngå forsinkelser i
oppgjøret.

Flere forhold påvirker deltakernes behov for likviditet
i et RTGS-system. Innkommende betalinger fra andre
oppgjørsdeltakere er en viktig likviditetskilde. Strukturen i
bank- og oppgjørssystemet og hvordan betalingsstrømmene
forløper gjennom dagen, vil ha betydning for deltakernes
likviditetsbehov (dvs. hvor jevnt inn- og utganger fordeler
seg). En bank kan påvirke sitt likviditetsbehov hvis den
styrer sine utbetalinger slik at de sammenfaller med inn-
kommende betalinger. Samordning mellom deltakere i et
oppgjørssystem kan bidra til å redusere likviditetsbehov
og risiko for forsinkelser. Dette kan blant annet oppnås

gjennom felles informasjonssystemer og gjennom det
generelle avtale- og regelverket for det aktuelle opp-
gjørssystemet, herunder eventuelle ordninger for å koor-
dinere utveksling av transaksjoner gjennom dagen. En
slik ordning kan bidra til å unngå at enkelte deltakere
bevisst avventer likviditet fra innkommende betalinger
før de legger sine transaksjoner inn i systemet (såkalt
«free-riding»).5 For å effektivisere bruken av likviditet
har for eksempel bankene i Norge samordnet utvekslingen
av bruttotransaksjonene i NBO. 

Et velutformet oppgjørssystem kan bidra til å effektivisere
likviditetsbruken, noe som er særlig relevant i situasjoner
med lite likviditet og mange betalingstransaksjoner i kø.
Bedre resirkulering av likviditet kan oppnås ved at opp-
gjørssystemet inkluderer elementer av både brutto- og
nettoppgjør. I RTGS-systemer er det for eksempel vanlig
med mekanismer for køhåndtering, hvor transaksjoner
som mangler likviditet for å kunne gjøres opp, legges i en
kø i oppgjørssystemet. Disse transaksjonene avventer 
ny likviditet fra senere betalinger og gjøres da opp etter
nærmere bestemte regler for prioritering og rekkefølge.
Systemer kan også inneholde nettingprosedyrer for trans-
aksjoner i kø, der nettingeffekter oppnås bilateralt
mellom to deltakere og/eller multilateralt mellom flere
deltakere. Gjennom egenskaper som køhåndtering og
nettingprosedyrer økonomiseres deltakernes likviditets-
behov, samtidig som forsinkelsene i oppgjøret reduseres.
Resultatet blir en bedre avveining mellom likviditet og
oppgjørstid enn det som kan oppnås i et rent brutto- eller
nettooppgjør.

Resten av artikkelen vil ved en simuleringsbasert til-
nærming illustrere avveininger mellom ulike nivåer på
bankenes likviditet og betalingsforsinkelser i NBO-opp-
gjøret. Først redegjøres for metoden og dataene som 
analysen er basert på.
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Figur 3 Gjennomsnittlig daglig disponibel likviditet i NBO ved 
dagens start. Kvartalstall. Milliarder kroner
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5 For en drøfting av betalingsstrømmer og måter å påvirke transaksjonsmønster, se Trundle & McAndrews (2001), s. 131–133.
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3. Data og metode

Et simuleringsverktøy utviklet av den finske sentralbanken
gjør det mulig å foreta simuleringer basert på reelle opp-
gjørsdata.6 Simulatoren kan blant annet benyttes til å
analysere virkningene av å endre tilgjengelig likviditet
hos oppgjørsdeltakerne og/eller innføre nye oppgjørs-
prosedyrer. Effekten på størrelser som likviditetsbehov,
betalingsforsinkelser og oppgjørsgrad kan da studeres.

Simuleringene som presenteres i denne artikkelen, er
utført med oppgjørsdata fra RTGS-systemet i NBO (NICS-
SWIFT bruttotransaksjoner) og ved å generere systemdata
i simulatoren. De aktuelle dataene fra NBO omfatter 
deltakerbankene, transaksjonene mellom deltakerne (tids-
punkt, avsender/mottaker og beløp) og deres tilgjengelige
likviditet (saldo på oppgjørskonto og låneadgang). Opp-
gjørsprosedyrer og -regler defineres i simuleringsverktøyet,
herunder blant annet systemets åpningstid, hvordan trans-
aksjoner gjøres opp og eventuelle optimeringsrutiner
(køfunksjon, nettingprosedyrer etc.).

Analysen er basert på 10 dager med oppgjørsdata i
oktober 2005. Dagene kan karakteriseres som relativt
normale, og det ble i snitt gjort opp transaksjoner i NICS-
SWIFT brutto til en verdi av 160 milliarder kroner per dag.
Dette utgjorde om lag 87 prosent av samlet omsetning i
NBO i perioden. I gjennomsnitt var det 558 transaksjoner
per dag, og transaksjonenes snittstørrelse var på 287 
millioner kroner. Maksimalt 20 banker deltok i oppgjøret.
Oppgjørsvolumet er forholdsvis konsentrert. De fem største
bankene stod for over 88 prosent av transaksjonsverdiene.
Siden bankene koordinerer transaksjonsutvekslingen,
skjer den største delen av oppgjøret mellom kl. 12.30 og
13.30 (69 prosent av omsetningsverdien). Ved presentasjon
av resultatene benyttes gjennomsnitt over dagene i perioden.

To typer simuleringer er utført. I avsnitt 4 a) beregnes
teoretiske referansepunkter for likviditetsbehov for å
gjennomføre en gitt strøm av bruttotransaksjoner. I avsnitt
4 b) og c) studeres virkningene av varierende likviditet på
betalingsforsinkelser og omfanget av uoppgjorte transak-
sjoner. Her er egenskapene til oppgjøret i NBO etterlignet
så nært som mulig, basert på følgende oppgjørsprosedyrer:
Når en oppgjørsdeltaker legger inn en betalingstransaksjon
i systemet, vil transaksjonen gjøres opp umiddelbart hvis
det er tilstrekkelig likviditet (enten positiv saldo og/eller
låneadgang). Mangler deltakeren likviditet, vil transak-
sjonen legges i en kø der oppgjør avventes inntil dekning
foreligger. Oppgjør av transaksjonen skjer dersom inn-
komne transaksjoner fra andre deltakere tilfører tilstrek-
kelig ny likviditet eller hvis deltakerens låneadgang økes.
Transaksjoner som ligger i kø, behandles etter det såkalte
FIFO-prinsippet («first in, first out»), som innebærer at
transaksjonene slippes ut av køen til oppgjør i den 
rekkefølge de kom inn i køen («lengst i kø behandles
først»). Når kødannelser oppstår, vil også en såkalt

«vranglåsmekanisme» forsøke å utligne transaksjoner
mellom deltakerne både bilateralt og multilateralt.7

Mangler en deltaker fortsatt likviditet ved dagens slutt,
vil transaksjoner forbli uoppgjorte denne dagen.

I simuleringene i avsnitt 4 b) og c) benyttes informasjon
om deltakerbankenes faktiske likviditet i NBO.
Simuleringene utføres ved å endre nivået på tilgjengelig
likviditet ved at både deltakernes saldo og låneadgang
justeres med samme prosentsats. Det som bestemmer
deltakernes likviditetsbehov, er de faktiske transaksjons-
strømmene gjennom dagen og egenskapene til oppgjørs-
systemet. Dette innebærer en forutsetning om at 
bankenes atferd er uendret selv om likviditetsnivået 
varieres. Når likviditeten i oppgjøret forandres, er det
imidlertid grunn til å anta at også deltakernes transak-
sjonsmønster vil endres. I praksis benyttes dessuten
likviditeten ikke bare til NICS-SWIFT bruttooppgjørene,
men også til andre oppgjør i NBO. På en gitt dag vil 
således andre oppgjør kunne tilføre eller dra inn likviditet
for den enkelte deltaker. I simuleringene er det heller
ikke tatt hensyn til at betalinger kan være tidskritiske.8

Resultatene må vurderes i lys av disse forholdene.

4. Simuleringsresultater
a) Teoretiske referansepunkter for 
likviditetsbehov

Likviditetsbehov i et RTGS-system vil blant annet avhenge
av om betalingstransaksjonene gjøres opp umiddelbart
eller om de legges i kø for seinere oppgjør. Dette inne-
bærer at det må gjøres en avveining mellom likviditets-
behov og forsinkelser i oppgjøret. Denne avveiningen kan
illustreres ved å beregne referansestørrelser for likviditets-
behov. Begrepene øvre grense/ upper bound (UB) og
nedre grense/lower bound (LB) for likviditetsbehov er rele-
vante her (Koponen & Soramäki, 1998). UB viser hvor mye
likviditet en deltaker i et RTGS-system trenger for at alle
dens utgående betalinger skal gjøres opp umiddelbart etter
innlegging i systemet (uten å ligge i kø). LB viser hvor
mye likviditet en bank minimum trenger for å dekke sin
netto forpliktelse ved dagens slutt for alle transaksjoner
gjennom dagen.9 I avveiningen mellom likviditetsbehov
og hvor raskt betalinger kan gjøres opp, kan UB betraktes
som en situasjon hvor både likviditetsbehov og oppgjørs-
hastighet blir maksimert. LB minimerer likviditetsbehovet,
men på grunn av at alle transaksjoner først gjøres opp
ved dagens slutt, minimeres også oppgjørshastigheten.

Referansepunktene for likviditetsbehov kan illustreres
ved å betrakte likviditetsforløpet gjennom dagen for en
hypotetisk bank i et RTGS-system som vist i figur 4.
Denne banken starter dagen i innskuddsposisjon på sin
konto i oppgjørsbanken. Den har i hovedsak utgående
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6 For en beskrivelse av simulatoren («BoF-PSS2»), se Leinonen & Soramäki (2003) eller Bank of Finland: 
http://www.bof.fi/eng/3_rahoitusmarkkinat/3.4_Maksujarjestelmat/3.4.3_Kehittaminen/ 3.4.3.3_Bof-pss2/

7 Denne rutinen er i simuleringene noe forenklet i forhold til faktisk system. 
8 Betalinger i forbindelse med valutaoppgjørssystemet CLS er i simuleringene behandlet slik at utbetalinger fra CLS gjennomføres uavhengig av bankenes innbetalinger.

Betalinger i forbindelse med Scandinavian Cash Pool (SCP) er ikke med i simuleringene. 

9 Ved mindre likviditet enn LB vil transaksjoner forbli uoppgjorte, mens likviditet under UB gjør at betalinger ikke kan gjøres opp umiddelbart og må ligge i kø.
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transaksjoner på formiddagen og kommer dermed i en
posisjon som betyr at den må trekke på sin låneadgang i
oppgjørsbanken. Om ettermiddagen har banken betydelige
inngående betalinger og ender opp i netto innskudds-
posisjon. Bankens største negative posisjon gjennom dagen
er da bankenes øvre grense (UB) eller maksimale behov
for likviditet (for at alle dens transaksjoner skal kunne
gjøres opp umiddelbart). For denne banken var dette ca.
kl. 08.00, da den benyttet 7 milliarder kroner av sin låne-
adgang. Bankens netto betalingsforpliktelse gjennom
dagen er lik differansen mellom dens likviditetsposisjon
ved starten og slutten av dagen. Dette er det samme som
bankens nedre grense for likviditetsbehov (LB).

Simuleringene er basert på faktiske bruttotransaksjoner
i NBO. UB beregnes ved å simulere et RTGS-system
hvor deltakerne har ubegrenset låneadgang til å gjøre opp
utgående betalinger umiddelbart. Den enkelte banks stør-
ste intradag negative saldo er da, som nevnt, dens maksi-
male likviditetsbehov. LB simuleres ved å foreta ett net-
tooppgjør ved dagens slutt. Systemets likviditetsbehov
blir summen av deltakernes likviditetsbehov. 

Tabell 1 viser UB og LB som andel av total omsetning
i NICS-SWIFT bruttooppgjørene. Simuleringene gav
som resultat at det i gjennomsnitt var behov for likviditet
tilsvarende 5 prosent av omsetningsverdien for å
gjennomføre ett nettooppgjør ved dagens slutt (LB).
Dersom deltakerne hadde hatt ubegrenset låneadgang,
ville likviditetsbehovet i snitt tilsvare 27 prosent av
omsetningsverdien (UB). Som tabellen indikerer, er det
noe variasjon i likviditetsbehovet i perioden. 

Det er viktig å understreke at disse grensene er teoretis-
ke størrelser. For at et likviditetsnivå tilsvarende UB reelt
skal resultere i maksimert oppgjørshastighet, forutsettes
blant annet at likviditeten i systemet til enhver tid er opti-
malt fordelt mellom aktørene. Det tas heller ikke hensyn
til at en del transaksjoner kan være tidskritiske eller at det
er mulig for deltakerne å omprioritere transaksjoner som
ligger i kø. Ved innslag av tidskritiske transaksjoner vil
for eksempel LB være for lavt, fordi deltakerbankene må
sikre likviditet for å gjennomføre slike transaksjoner til
bestemte tidspunkt.10

b) Likviditet og forsinkelser i oppgjør

Utgangspunktet for de følgende simuleringene er å
undersøke hvordan endringer i faktisk tilgjengelig likvi-
ditet hos oppgjørsdeltakerne påvirker hvor raskt beta-
linger kan gjøres opp, eller om de ikke kan gjøres opp i
det hele tatt. Oppgjørsprosedyrene er etterlignet NBO så
nært som mulig (jf. avsnitt 3). Transaksjonsstrømmene er
lik det faktiske NICS-SWIFT bruttooppgjøret i NBO. 

Forsinkelsene i oppgjøret som følge av varierende til-
gjengelig likviditet, kan måles på flere måter. En måte å
uttrykke det samlede nivået på forsinkelser, er ved hjelp
av en indikator introdusert av Leinonen & Soramäki
(1999). Nivået på forsinkelser måles ved ρ: 

ρ kan anta verdier mellom 0 og 1. k er en indeks for hver
enkelt betaling, s er verdien for hver betaling, t’ tids-
punktet betalingen legges inn i systemet, t tidspunktet
betalingen gjøres opp og T er dagens slutt. Indikatoren
er basert på den tiden hver enkelt betaling tilbringer i
køen sammenlignet med dens maksimale mulige tid i
kø. Den gir et verdivektet snitt på den relative forsin-
kelsen for alle betalinger. Hvis alle betalinger gjøres opp
umiddelbart etter innleggelse i systemet, er ρ = 0. Hvis
ρ = 1 har alle betalinger har ligget i kø fra de ble lagt inn
i systemet til dagens slutt. 

Figur 5 viser virkningen på graden av forsinket oppgjør,
målt med indikatoren ρ, av å endre nivået på tilgjengelig
likviditet i forhold til faktisk likviditetsnivå. Et likviditets-
nivå på for eksempel 40 prosent betyr at deltakerne er
tildelt likviditet tilsvarende 40 prosent av deres faktiske
saldo og låneadgang. Figuren viser generelt at likviditeten
må reduseres vesentlig før verdien på indikatoren ρ øker
klart. Ved 50 prosent likviditetsnivå har ρ en verdi på
0,05. Ved reduksjon til 20 prosent mer enn dobles ρ, til
0,11. Ved 5 prosent likviditetsnivå øker ρ markert, til 0,34. 

En sentral observasjon er kurvens form. Kurven har
generelt et konvekst preg. Dette betyr at betalingsforsin-
kelsene øker i stigende grad etter hvert som likviditeten
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10 For en nærmere drøfting av øvre og nedre grenser, se Koponen & Soramäki (1998).

Figur 4 Utvikling i en banks likviditetsposisjon1) gjennom
dagen. Milliarder kroner
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Tabell 1. Grenser for likviditetsbehov i prosent av samlet omsetning
Nedre grense Øvre grense

Gjennomsnitt 5 % 27 %
Høyeste verdi 14 % 33 %
Laveste verdi 2 % 23 %

Kilde: Norges Bank
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reduseres hos oppgjørsdeltakerne. Eller, med andre ord,
ved lave likviditetsnivåer vil en liten tilførsel av likviditet
kunne gi en betydelig reduksjon i forsinkelsene. 

Tabell 2 viser virkninger av varierende likviditet også
for noen andre indikatorer for forsinkelse og oppgjør i
NICS-SWIFT bruttooppgjørene. Ved en halvering av til-
gjengelig likviditet var for eksempel gjennomsnittlig
oppgjørstid fire minutter.11 Hvis likviditeten ble redusert
til 20 prosent, var gjennomsnittlig oppgjørstid 19 minutter.
Simuleringsresultatene viser også at verdien av transak-
sjoner som forble uoppgjort på et slikt likviditetsnivå, var
7 milliarder kroner. Ved et likviditetsnivå på 10 prosent,
utgjorde dette 16 milliarder kroner.

c) Effekten av optimeringsrutiner

NBO inneholder egenskaper for håndtering av kø- og
vranglåssituasjoner. Vranglåsmekanismen søker, som
navnet indikerer, å løse såkalte vranglåssituasjoner
(«gridlocks»). Det vil si situasjoner der lite likviditet og
kødannelser gjør at flere betalingstransaksjoner mellom
banker avventer oppgjør. Ingen av transaksjonene i køen
kan tas til oppgjør dersom de betraktes isolert. Dersom flere
transaksjoner tas til oppgjør samtidig, vil de imidlertid
kunne gjøres opp. Vranglåsmekanismen bidrar slik til å
effektivisere likviditetsbruken ved at den motregner
transaksjoner som ligger i kø. Motregning skjer både
bilateralt (mellom to deltakere) og multilateralt (mellom
flere deltakere). Hensikten er å redusere forsinkelsene i
oppgjørene og omfanget av transaksjoner som ikke kan
gjøres opp ved dagens slutt. Hvis det etter denne mot-
regningen fortsatt mangler likviditet til å gjøre opp beta-
linger, karakteriseres situasjonen som såkalt «deadlock».
Da vil bare tilførsel av ny likviditet kunne forhindre at
transaksjoner forblir uoppgjorte.

Bruk av simuleringer kan illustrere effekten av slike
optimeringsrutiner. Simuleringene tar som i forrige avsnitt
utgangspunkt i et RTGS-system med FIFO-køfunksjon
hvor en vranglåsrutine søker å oppnå nettingeffekter

mellom deltakerne. To referansescenarioer er også laget. 
I det ene tilfellet simuleres et rent RTGS-system uten

noen kø- eller vranglåsmekanisme. I det andre simuleres
et RTGS-system uten vranglåsmekanisme, men med
FIFO-køfunksjon. Virkningen på oppgjørsgrad ved de
ulike scenarioene sammenlignes deretter.

Figur 6 viser verdien av samlede uoppgjorte betalings-
transaksjoner som andel av samlet omsetning. Resultatene
viser at optimeringsrutinene sikrer en vesentlig høyere
oppgjørsgrad enn et system uten slike egenskaper. Ned til
20 prosent likviditetsnivå er forskjellen relativt liten
mellom RTGS med køsystem og RTGS med vranglås-
funksjon og køsystem. Under dette nivået øker imidlertid
differansen. En grunn til at vranglåsmekanismen er
effektiv, er at en stor del av transaksjonene skjer mellom
et fåtall større aktører, og at bilaterale nettingeffekter da
kan oppnås. Med veldig lite likviditet reduseres imidlertid
oppgjørsgraden merkbart også med vranglåsfunksjon.
Dette kommer av at systemet i økende grad opplever
«deadlocks». Det vil si at kun tilførsel av ny likviditet vil
kunne øke oppgjørsgraden. Ved 5 prosent likviditetsnivå
var mer enn 27 prosent av transaksjonsverdien uoppgjort
ved dagens slutt.
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Figur 5 Indikator for forsinket oppgjør ( !)
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Figur 6  Verdien av uoppgjorte transaksjoner i prosent av 
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Tabell 2. Utvalgte indikatorer ved ulike likviditetsnivåer1

Likviditetsnivå i % av faktisk likviditet

5% 10% 20% 30% 40% 50% 100%

Indikator for forsinket 
oppgjør (ρ) 0,34 0,20 0,11 0,08 0,06 0,05 0,02

Gjennomsnittlig 
oppgjørstid (min) 107 56 19 12 7 4 1

Verdi uoppgjorte 
betalinger (mrd. kr) 43 16 7 5 3 1 0

Memo: Gjennomsnittlig daglig omsetningsverdi i perioden: 
160 milliarder kroner

1 Resultatene er presentert som gjennomsnitt av daglige observasjoner i utvalget 
som beskriver oppgjøret. 
Kilde: Norges Bank

11 Definert som den gjennomsnittlige tiden en pengeenhet må ligge i kø før den blir gjort opp (tids- og verdivektet gjennomsnitt).

(ρ)
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5. Avslutning

Artikkelen har ved en simuleringsbasert tilnærming illus-
trert sammenhenger mellom forsinkelser i oppgjør og
likviditetsbruk.

Bankene som deltar i NBO, tilpasser seg generelt med
likviditetsnivåer som innebærer lite forsinkelser i betalings-
oppgjørene. Simuleringene indikerer at likviditeten må
reduseres vesentlig før betydelige forsinkelser oppstår i
oppgjøret. Det må understrekes at analysen er basert på
data fra en periode med relativt normale transaksjons-
volumer og likviditetsnivå. Selv om nivået på likviditet
er tilstrekkelig i normalsituasjoner, vil imidlertid
omfanget av forsinkelser og uoppgjorte transaksjoner
kunne bli betydelig når «kritisk» likviditetsnivå først er
nådd. Simuleringene mht. effekten av optimeringsrutiner
viser at disse bidrar til en høyere oppgjørsgrad.

Den likviditetsmessige tilpasningen som deltakerne i
NBO har valgt, kan indikere at kostnadene ved forsin-
kelser i det norske oppgjørssystemet oppfattes som relativt
høye sammenlignet med likviditetskostnadene. Hvis de
relative kostnadene ved likviditet øker, vil også bankene
kunne endre sin tilpasning ved å redusere nivået på likvidi-
teten og/eller justere transaksjonsmønsteret. Det vil imidler-
tid kreve ytterligere analyser for å si noe om dette vil
kunne resultere i et større omfang av forsinkelser og
uoppgjorte transaksjoner.
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N o r g e s  B a n k s  l a g e r s t y r i n g  a v  k o n t a n t e r
Knut Are Aastveit, konsulent i Finansmarkedsavdelingen, og Thomas Kjørstad, konsulent i Avdeling for kontante betalingsmidler1

For å kunne ivareta sin seddel- og myntforsyningsplikt, har Norges Bank behov for å holde et lager av kontanter.
Hvor stort dette lageret skal være, må vurderes både ut fra en normal situasjon og mer ekstraordinære situasjoner.
For å kunne forutsi etterspørselen og redusere usikkerheten rundt lagerbehovet, er det behov for gode modeller
som kan øke forståelsen av endringene i kontantomløpet. Forklaringsvariablene for etterspørselen etter kontanter
kan deles i tre ulike grupper: generelle makroøkonomiske variable, variable som fanger opp konkurransen
mellom kontanter og kontopenger, og variable som kan gi innsikt i den illegale økonomien. En nyutviklet
modell for kontantetterspørselen viser at etterspørsel etter realkontanter avhenger av reelt konsum på 
salgssted, bankenes innskuddsrente og en negativ lineær trend som fanger opp utviklingen i betalingssystemet,
i tillegg til historiske verdier av kontantene selv. Modellens anslag viser at etterspørselen etter kontanter vil
øke de neste kvartalene for så å avta mot slutten av 2006 og videre utover i 2007.

1 Takk til Gunnvald Grønvik og Karsten Gerdrup for nyttige kommentarer og innspill. Analysen er basert på Aastveit (2005). En stor takk rettes til Terje Skjerpen (SSB) 
for god veiledning. Analysen er utført ved bruk av PcGive 10,1 (Hendry og Doornik 2001).

2 Mengden av sedler og mynter i omløp defineres som summen av beholdningen bankene og pengeholdende sektorer (publikum og andre finansielle foretak enn banker 
og statlige låneinstitutter) har av norske sedler og mynter.

1 Innledning

Norges Bank er gjennom sentralbankloven pålagt å
utstede pengesedler og mynter (utstederplikten). Sentral-
bankloven gir også banken ansvaret for at samfunnet har
tilgang på kontanter (forsyningsplikten). Utstederplikten
og seddelmonopolet innebærer en plikt til å utstede sedler
og mynter i det omfanget behovet tilsier, og å påse at
sedler og mynter er tilgjengelig i samfunnet (se Eklund,
Solberg og Veggum, 2005). Norges Bank har som mål å
ivareta disse forpliktelsene på en økonomisk, effektiv og
sikker måte.

I 2001 utkontrakterte Norges Bank de fleste tjenestene
knyttet til lagring av kontanter og håndtering av innskudd
og uttak av kontanter fra sentralbankdepotene. Norges
Bank står fortsatt for anskaffelsen av sedler og mynter,
samt lagerhold og transport knyttet til sentralbankdepotene.
Analyser av fremtidig kontantbehov er derfor en viktig
oppgave. 

Artikkelen gir i avsnitt 2 en kort innføring i organi-
seringen av kontantforsyningen i Norge. I avsnitt 3 gis
en begrunnelse for behovet for å holde lager av sedler og
mynter. Avsnitt 4 drøfter faktorer som påvirker kontant-
omløpet, og i avsnitt 5 begrunnes oppbyggingen av en
modell for etterspørsel etter kontanter. Deretter vises
bruk av modellen i avsnitt 6. Avsnitt 7 omhandler
modellens betydning i logistikkplanleggingen.

2 Organisering av kontantforsyningen

Den fysiske flyten av kontanter kan deles i tre trinn: 
produksjon, lagerhold og omløp, se figur 1. Produksjon
av mynter skjer ved Det Norske Myntverket, mens
Norges Bank står for seddelproduksjonen. I løpet av
2007 vil seddeltrykkeriet i Norges Bank bli lagt ned, og
denne produksjonen vil deretter skje eksternt.
Lagerholdet er organisert ved et sentralt distribusjonshvelv

og fem depoter lokalisert rundt om i landet. Distribu-
sjonshvelvet driftes av Norges Bank, mens Norsk
Kontantservice AS (NOKAS) drifter depotene på vegne
av Norges Bank. Den mengden sedler og mynter som til
enhver tid finnes ute i samfunnet, kalles gjerne omløpet
av sedler og mynter eller kontantomløpet.2 Nivået på
kontantomløpet endres når banker har behov for 
kontanter og gjør uttak, eller har overskudd av kontanter
og gjør innskudd i Norges Bank. Bankene opptrer i
denne sammenheng i all hovedsak som et mellomledd
mellom publikum og Norges Bank. I praksis vil dette si
at det er publikums behov for sedler og mynter som 
styrer nivået på kontantomløpet.

3 Behov for å holde lager 

Norges Bank har som mål å oppfylle forsyningsplikten
på en mest mulig sikker og kostnadseffektiv måte. Dette
innebærer at Norges Bank må kunne imøtekomme 

Innskudd

Produksjon

Kontantomløpet

Lagerhold

Distribusjonshvelv

Norges Banks Seddeltrykkeri Det Norske Myntverket

Banker

Publikum

Uttak

Depoter 5 stk

Destruksjon

Figur 1 Organisering av kontantflyten

Publikum
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bankenes etterspørsel av kontanter, både ved en normal
situasjon og ved mer ekstraordinære situasjoner. Det
totale behovet for lager må vurderes i forhold til begge
disse situasjonene. 

Usikkerhet om fremtidig etterspørsel etter kontanter
påvirker anslagene for nivået på beholdningene. Det er
derfor viktig å ha god forståelse av hvilke faktorer som
påvirker etterspørselen etter kontanter og hvordan disse
vil kunne påvirke etterspørselen fremover.

3.1 Leveringsevne i en normalsituasjon
Behovet for å holde lager av kontanter har ulike årsaker.
Etterspørselen er sesongbetont, og lageret tjener til å
møte disse etterspørselssvingningene. Lageret har også
til hensikt å dekke ulike typer usikkerheter, som øvrig
variasjon i etterspørselen og forsinkelser i transporter
eller i levering fra produsent.

Ved fastsettelse av riktig nivå på driftslageret i en 
normalsituasjon, ser en på to behov: transaksjonslager
og bufferlager. 

• Transaksjonslageret tjener til å dekke det normale
behovet i tiden fra en leveranse til den neste fra 
produsenten. Basert på anslagene for etterspørselen
etter kontanter og forventet destruksjon, fastsettes
transaksjonslageret ved å minimere summen av bestil-
lings-, transport- og lagerholdskostnadene. En stor
andel av kostnadene ved å produsere sedler og mynter
er faste, noe som betyr at enhetskostnadene reduseres
ved større volumer. Store volumer vil på den annen
side øke kapitalbindingen i lageret. Transporter er ofte
kostnadskrevende på grunn av behov for sikkerhet og
lange avstander. Det vil derfor være lønnsomt å utnytte
bestemte kapasiteter under transport. Ved å minimere
de totale kostnadene kan man finne det optimale
bestillingskvantumet og den resulterende størrelsen på
transaksjonslageret. 

• Bufferlageret fungerer som en buffer mot den usikker-
heten man står ovenfor. I all hovedsak gjelder dette
usikkerheten rundt etterspørselen etter kontanter. All
usikkerhet kan ikke elimineres. Derfor må man ta stil-
ling til hvor mye av usikkerheten man skal søke å
dekke. Vi betegner det som valg av leveringsevne,
dvs. sannsynligheten for at man skal kunne dekke etter-
spørselen av en valør når transaksjonslageret nærmer seg
nivå for nyoppfylling og fram til nybestilling ankommer.
Kravet til bufferlagerets størrelse vokser eksponentielt
i takt med kravet til leveringsevne. Jo høyere leverings-
evne, desto høyere bufferlager. Dette vil igjen påvirke
kostnadene ved å holde lager. Optimal leveringsevne
kan være vanskelig å fastsette, men er en avveining
mellom økte kostnader og konsekvensene av å gå tom
på lager. De negative konsekvensene av å gå tom på
lager av kontanter er vurdert til å være store i Norges
Bank. Følgelig har en som mål å ha en relativt høy
leveringsevne.

Lagerpolitikken i en normalsituasjon kan følgelig
uttrykkes som en målsetting om å minimere summen av
bestillings-, transport- og lagerholdskostnader i tillegg
til at en setter mål for leveringsevne.

3.2 Beredskap for ekstraordinære 
situasjoner
Behovet for å holde beredskapslager er relatert til publi-
kums kontantbehov i ulike ekstraordinære situasjoner.
Ekstraordinære situasjoner regnes å inntreffe ved ulike
former for avbrudd og forstyrrelser i den sentrale 
samfunnsmessige infrastrukturen, for eksempel de elek-
troniske betalingssystemene. Hvor store beholdninger
Norges Bank skal holde for å møte slike situasjoner,
bestemmes av hva en velger å ha beredskap for, og 
hvilken grad av beredskap som legges til grunn.

3.3 Samlet lagerbeholdning
Norges Banks drifts- og beredskapslager kan i utgangs-
punktet behandles som to separate beholdninger. Norges
Bank har likevel valgt å se dem under ett, ettersom sann-
synligheten for at en ekstraordinær situasjon skal oppstå
samtidig med at hele lageret for en normalsituasjon er
oppbrukt, er liten. Dette reduserer det totale lagerbehovet.
Samlet beholdning blir da satt til kontantbehovet i en
ordinær situasjon pluss en minimumsbeholdning som
skal dekke enkelte ekstraordinære situasjoner.

Ved å ha god forståelse for hvilke faktorer som påvirker
kontantomløpet, vil man kunne redusere usikkerheten
og dermed også nivået på de totale beholdningene.

3.4 Anslag
Beregning av kontantbehovet kan utføres på flere måter.
Norges Bank har valgt å se på kontantbehovet fremover
både i mikro- og makroperspektiv. I et mikroperspektiv
ses det på etterspørselen etter hver valør ved hvert enkelt
depot. Etterspørselen anslås på kort sikt (fra en til tolv
måneder) og ved hjelp av historiske sesongbevegelser
og trender. 

Anslag med utgangspunkt i makroperspektivet dekker
det samlede kontantbehovet på lengre sikt (1–3 år). An-
slagene brukes ved blant annet planlegging av bestillings-
volumer fra produsenter. I tillegg gir anslagsprosessen
en forståelse av hva som påvirker etterspørselen etter
kontanter. Det er en modell med dette utgangspunktet
som presenteres i avsnitt 5 og 6.

4 Hva påvirker kontantomløpet? 
Når en skal vurdere etterspørselen etter kontanter, er det
hensiktsmessig å ta utgangspunkt i økonomiske teorier for
pengeetterspørsel. I denne teorien er det ulike definisjoner
av pengemengden, og ulike former for kontopenger 
inngår.3 Kontanter i omløp er en liten del av det som

3 I pengemengdestatistikken Norges Bank publiserer, defineres publikums likviditet (M2) som summen av kontanter, bankinnskudd på anfordring, tidsinnskudd og ubenyt-
tete kassekreditter og byggelån. Kontantene utgjør bare i overkant av 4 prosent av dette pengebegrepet.
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vanligvis omtales som penger. Kontanter konkurrerer
med ulike former for tilgang til kontopenger4 i elektroniske
oppgjør. Jo mer likvide slike kontopenger er, jo lavere
vil etterspørselen etter kontanter være.5 Fordi kontanter
kan brukes til anonymt oppgjør på stedet, er de mer
egnet enn kontopenger til bruk i den illegale økonomien.
Utviklingen i, og størrelsen på den illegale økonomien,
vil derfor kunne ha betydning for etterspørselen etter
kontanter.

Forklaringsvariablene for etterspørselen etter kontanter
kan dermed deles i tre ulike grupper; generelle makro-
økonomiske variable fra pengeetterspørselsteori, variable
som fanger opp konkurransen mellom kontanter og konto-
penger, samt variable som kan gi innsikt i den illegale
økonomien. Hver av disse gruppene drøftes nedenfor.

4.1 Makroøkonomiske variable 
Penger og deres funksjoner
Makroøkonomiske forklaringsvariable inneholder variable
som er forankret i teoretiske modeller for pengeetter-
spørsel. Den empiriske litteraturen har først og fremst
fokusert på etterspørselen etter brede pengemengde-
aggregater.6 Brede pengemengdeaggregater har vist seg
å være relativt stabile funksjoner over tid. I tillegg har
det vist seg å være en viss sammenheng mellom pris-
utvikling og vekst i brede pengemengdeaggregater.
Etterspørselen etter penger målt med snevrere begreper
har en tendens til å være mer ustabil over tid, samtidig som
sammenhengen med prisutviklingen ikke er like sterk.7

Penger tillegges ofte tre funksjoner: som byttemiddel
i økonomiske transaksjoner, som måleenhet for verdi og
som verdioppbevaringsmiddel, se blant annet McCallum
(1989). Når vi nå skal se nærmere på faktorer som
bestemmer etterspørselen etter kontanter, vil vi konsentrere
oss om pengenes funksjon som byttemiddel i økonomiske
transaksjoner og funksjonen som oppbevaringsmiddel.
Det siste drøftes i sammenheng med illegal økonomi.8

Transaksjonsmotivet
Kontanter gir i motsetning til andre finansielle formues-
objekter ingen rente eller avkastning. Publikum holder
likevel kontanter, blant annet fordi det forenkler trans-
aksjoner. Det kan fremstilles som et optimeringsproblem å
avveie den forventede transaksjonsgevinsten ved å
holde en enhet ekstra av kontanter mot kostnaden i form
av tapte renteinntekter. En modell for å beregne etter-
spørselen etter kontanter bør derfor inkludere både en
variabel som kan fange opp transaksjonsgevinsten og en
som viser rentetapet ved å holde kontanter.

Jo flere betalingstransaksjoner en ønsker å gjennomføre,
jo mer kontanter ønsker en å holde. Antall transaksjoner
vil være sterkt korrelert med disponibel inntekt.
Imidlertid vil det i en moderne og velutviklet økonomi
som den norske, finnes en rekke type transaksjoner der
kontanter ikke lenger er et reelt alternativ som betalings-
middel. Typisk vil kontanter kun bli brukt som betalings-
middel i transaksjoner som foregår på selve salgsstedet.
Disponibel inntekt som indikator på transaksjonsmengde
vil derfor fange opp et for vidt spekter av transaksjoner.
Trolig vil transaksjonsmotivet for å holde kontanter best
fanges opp ved å inkludere et smalt konsumbegrep. Vi
har derfor valgt å fange opp transaksjonsmotivet ved en
variabel som inneholder konsum på salgssted (jf. Aastveit
2005).

Når publikum holder kontanter, betaler de en alternativ-
kostnad i form av tapte renteinntekter. Ved å plassere
penger i rentebærende finansobjekter, vil en kunne få
renteinntekter på disse. Dette betyr at jo høyere renten
er, jo dyrere blir det å sitte med kontanter. Siden kontanter
hovedsakelig benyttes ved transaksjoner med oppgjør på
stedet, er det kun penger på transaksjonskonto som kan
sies å være et reelt alternativ til bruk av kontanter. Trolig
vil derfor alternativkostnaden ved å sitte med kontanter
best bli fanget opp av et veid gjennomsnitt av renten
bankene tilbyr for innskudd på transaksjonskonto.

4.2 Kontanter eller kort?
Utviklingen i betalingssystemet
De siste 10–20 årene har det vært en betydelig utvikling
i betalingssystemet. Spesielt har det vært en sterk økning
i bruken av elektronisk baserte betalingsinstrumenter,
noe som har redusert bruken av kontanter.

I den empiriske økonomiske litteraturen har det vært
forsøkt å bruke ulike forklaringsvariable for å fange opp
denne utviklingen. Det har imidlertid vist seg vanskelig
på grunn av korte og til dels mangelfulle dataserier. Et
annet problem er at utviklingen har gått så raskt at det
kan være vanskelig å identifisere effekten av hver og en
av de nye instrumentene. Et eksempel på dette er at
sjekk var et hyppig benyttet betalingsinstrument på store
deler av 1970- og 1980-tallet, mens bruken har avtatt
betydelig fra om lag 1990. Dette har ført til at en del
fortfattere, som for eksempel Fischer et al. (2004), har
argumentert for at den teknologiske utviklingen i betalings-
systemet best fanges opp ved å inkludere en (negativ)
lineær trend. Ved å innføre en slik trend, vil en fange opp
effekten av at betalingssystemet utvikler seg i en retning
der mer teknologibaserte transaksjoner, og dermed i
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4 Med kontopenger menes bankinnskudd på transaksjons¬konti. Bankinnskudd på transaksjonskonti omfatter innskudd (i kroner eller valuta) som umiddelbart kan 
konverteres til sedler og mynter eller som det kan foretas betalinger direkte fra uten at det påløper andre kostnader enn vanlige transaksjons- og etableringsgebyrer.

5 Med likvide midler menes midler som enten direkte kan brukes til, eller enkelt kan omformes til å utføre umiddelbare transaksjoner.
6 I teorimodeller defineres penger som et ikke rentebærende betalingsmiddel. Det er ofte hensiktsmessig å tolke pengemengden i disse modellene som pengeaggregatet 

M1. Årsaken til dette er at i mange land er innskuddsrenten på transaksjonskonti veldig lav (også historisk) og dermed tilnærmet rentefri. Alternativt kan en også tolke 
«renten» i de fleste teoretiske modeller som renten på obligasjoner minus renten på transaksjonskonti. 

7 I Norge har smale pengemengdeaggregater vært mer ustabile på kort og mellomlang sikt. 
8 Pengenes funksjon som verdioppbevaringsmiddel vil også bli vektlagt gjennom å inkludere en rente som representerer alternativkostnaden ved å sitte med kontanter. Ut 

fra et avkastningshensyn er kontanter lite egnet som verdioppbevaringsmiddel. Imidlertid kan kontanter være velegnet som verdioppbevaringsmiddel for å skjule 
inntekt/formue fra myndighetene. Dette har vi imidlertid lite informasjon om.
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mindre grad kontanter, blir benyttet. En kan derfor si at
en negativ trend representerer effekten av en gradvis
substituering bort fra bruk av kontanter. 

Det vil likevel være på sin plass å diskutere noen 
spesifikke variable som kan fange opp effekten av den
teknologiske utviklingen på etterspørselen etter kontanter.

Kontantenes tilgjengelighet og kontopengers likviditet
En økning i antall minibanker vil i utgangspunktet føre
til lavere kostnader (i form av tidsbruk) ved uttak og 
lettere tilgang på kontanter. Dette skulle i følge Baumol
(1952) og Tobin (1956) redusere den transaksjonsmotiverte
etterspørselen etter kontanter (dvs. som beholdning for
transaksjonsformål). Teoretisk sett kan imidlertid økt
antall minibanker også tenkes å føre til økt etterspørsel
etter kontanter, fordi tilgjengeligheten av kontanter
økes. Kontanter vil dermed enklere kunne benyttes og
være et bedre alternativ til andre typer betalingsmidler,
se Drehmann og Goodhart (2000). Økt antall minibanker
har dermed teoretisk sett en tvetydig effekt på etterspørselen
etter kontanter.

Utviklingen i antall betalingsterminaler på handelssted
er en annen variabel som kan fange opp virkningen av
utviklingen i betalingssystemet. Jo flere betalingsterminaler,
jo lettere blir det å bruke betalingskort ved transaksjoner
på salgssted, noe som isolert sett har en negativ virkning
på etterspørselen etter kontanter. Imidlertid ble det i
1992 innført mulighet for kontantuttak ved varekjøp,
såkalt «cashback». Teoretisk sett vil kontantuttak ved
varekjøp kunne ha fire effekter på etterspørselen etter
kontanter. To av effektene er de samme som effektene av
en økning i antall minibanker, som altså har en tvetydig
virkning. I tillegg vil for det første innføringen av 
kontantuttak ved varekjøp føre til en raskere resirkulering
av kontanter blant publikum, med andre ord vil kontantenes
omløpshastighet gå opp. Dette vil isolert sett ha en negativ
effekt på etterspørselen etter kontanter ut av Norges
Banks kasse. For det andre er kontantuttak ved varekjøp
gratis for kontohaver. Det blir dermed billigere å bruke
kontanter i forhold til alternative betalingsinstrumenter.
Dette vil isolert sett ha en positiv effekt på etterspørselen
etter kontanter. Innføringen av kontantuttak ved varekjøp
vil derfor, isolert sett, ha en tvetydig effekt på etter-
spørselen etter kontanter. Den samlede effekten av økt
antall betalingsterminaler på etterspørselen etter kontanter,
vil altså være entydig negativ fram til innføringen av
«cashback» i 1992, mens i perioden etter 1992 vil effekten
være usikker. 

Kostnad ved transaksjoner
Når en ønsker å utføre en betaling på handelssted (for
eksempel i en matvarebutikk), står en i praksis overfor
to betalingsalternativer, kontanter eller kort. Velger en
det siste alternativet, vil en vanligvis måtte betale en
liten avgift for å bruke betalingskortet.9 Hvor stor denne
avgiften er, avhenger av vilkårene i den enkelte bank. Ut

fra vanlig markedsteori er det rimelig å tro at en pris på
bruk av alternative betalingsinstrumenter har en positiv
effekt på bruken av kontanter. For eksempel er en høy
pris på bruk av sjekk trolig årsaken til at sjekk i svært
liten grad blir brukt til å utføre betalinger utført på 
handelssted i dag. Vi har derfor konstruert en variabel
som angir prisen på alternative betalingsinstrumenter, jf.
Aastveit (2005). 

4.3 Illegal økonomi 

Kontanter har den spesielle egenskap at de kan brukes til
anonymt oppgjør på stedet. Mens bruken av innskudd på
transaksjonskonto registreres, kan bruken av kontanter
ikke spores. Verken betaleren eller mottakeren kan 
identifiseres ut fra informasjon i oppgjøret. Kontantenes
egenskaper gjør det derfor vanskelig å få oversikt over
hvor ofte og i hvilke typer transaksjoner de brukes.
Dette gjør kontanter til et egnet betalingsmiddel innen-
for den illegale økonomien. Det er etter hvert blitt 
allment anerkjent at den illegale økonomien har en 
betydelig innvirkning på etterspørselen etter kontanter,
se for eksempel Dotsey (1988). 

Det er i hovedsak to ulike typer motiver som ligger
bak bruken av kontanter i den illegale økonomien. Det
kan derfor være hensiktsmessig å skille mellom disse,
og deres påvirkning på etterspørselen etter kontanter.
For det første vet vi at kontanter er det primære betalings-
middelet for transaksjoner innenfor kriminelle miljøer.
Størrelsen på og utbredelsen av kriminalitet, har vi svært
liten informasjon om. Det er også vanskelig å finne 
velegnede variable som kan fange opp effekten av denne
type illegal økonomi på etterspørselen etter kontanter.

Et annet motiv for å benytte kontanter, er å skjule inntekt
og dermed undra skatter og avgifter til myndighetene.
Det finnes også her lite informasjon om hvor utbredt
denne type illegal økonomi er. I et forsøk på å fange opp
effekten av skatteunndragelse på etterspørselen etter
kontanter, har vi sett på ulike skattevariable. Skattevariable
som er blitt prøvd ut, er: gjennomsnittlig skattesats for
husholdningssektoren, gjennomsnittlig skattesats for
lønnstakere, og skatt (og pensjonsavgifter) som andel av
bruttonasjonalprodukt (BNP). Tanzi (1982) og senere
Rogoff (1998) argumenterer for at disse variablene skal
ha en positiv effekt på etterspørselen etter kontanter.10

De begrunner dette med at jo høyere marginalskatten er,
eller jo høyere andel skatt (og pensjonsavgifter) utgjør av
bruttonasjonalproduktet, jo større insentiv har aktørene i
økonomien til å forsøke å unndra skatt ved å flytte deler
av sin økonomiske aktivitet over i den illegale økonomien.
Siden kontanter er det mest brukte betalingsinstrumentet
i den illegale økonomien, vil trolig dette føre til økt
etterspørsel etter kontanter.

Et teoretisk motiv for skatteunndragelse som det ikke
er forsøkt å modellere, går på effekt av inflasjon og 
formueskatt. Lav inflasjon og lave bankrenter kombinert

9 Det er verd å merke seg at brukeren kun betaler en slik avgift hvis debetkort blir benyttet. Ved bruk av kredittkort, betaler butikken denne avgiften.
10 I Rogoff (1998) blir også en teoretisk modell for etterspørselen etter kontanter presentert. Han argumenterer her blant annet for at en variabel for marginalskatt vil

kunne fange opp effekten av denne type illegal økonomi. 
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Figur 2 Realkontanter. Milliarder 2001-kroner
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Figur 3 Realkonsum på handelssted. Milliarder 2001-kroner
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Figur 4 Bankenes innskuddsrente. Prosentpoeng
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Figur 5 Antall minibanker og antall betalingsterminaler. Tusen
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Figur 6 Pris på bruk av alternative betalingsinstrumenter. Kroner
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Figur 7 Gjennomsnittlig skattesats og skatt som andel av 
brutto nasjonalprodukt. Prosentpoeng
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Figur 2 – 7  Illustrasjon av dataseriene
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med formueskatt vil kunne føre til negativ avkastning
etter skatt på bankinnskudd, mens avkastningen vil være
tilnærmet null på kontanter når de ikke oppgis til 
formuesbeskatning. En økt realbeskatning av formue
som følge av lavere inflasjon vil dermed kunne føre til
økt skatteunndragelse og økt etterspørsel etter kontanter. 

5 En modell for etterspørselen etter
kontanter

Vi modellerer etterspørselen etter kontanter deflatert
med prisutviklingen (realkontanter).11 En årsak til dette
er at det først og fremst er det reelle forbruket av varer
og tjenester som har betydning for publikum. En
atferdssammenheng for publikums tilpasning bør derfor
relatere den etterspurte reelle pengebeholdningen med
de planlagte reelle transaksjonene.12

Vi startet modelleringen med en fleksibel dynamisk
modell som tok hensyn til effekter av husholdningenes
konsum på handelssted, bankenes innskuddsrente, antall
minibanker, antall betalingsterminaler, pris på bruk av
alternative betalingsmidler, ulike skattevariable samt
laggede verdier av kontantene selv. Se figur 2 til 7 for en
illustrasjon av dataseriene. I tillegg inkluderte vi en lineær
trend. Denne ble inkludert i et forsøk på å fange opp den
samlede effekten på etterspørselen etter kontanter av
utviklingen i betalingssystemet. Et stort antall forklarings-
variable og kombinasjoner av variable er blitt prøvd ut,
der kvartalsvise data fra første kvartal 1980 til og med
andre kvartal 2004 er brukt.13 

Seriene for antall minibanker og antall betalingsterminaler
viste seg å være sterkt korrelerte.14 For å unngå multi-
kolinearitetsproblemer, valgte vi å kun inkludere en av
disse variablene av gangen som forklaringsvariabel i den
estimerte likningen. Imidlertid viste det seg at ingen av
dem hadde signifikant effekt på etterspørselen etter real-
kontanter. 

Når det gjelder prisen på bruk av alternative betalings-
instrumenter, så har heller ikke denne variabelen signifikant
effekt på etterspørselen etter kontanter. En årsak til dette
kan være målefeil knyttet til variabelen, i hovedsak på
grunn av manglende data, jf. Aastveit (2005). 

Et generelt problem i analysen og modelleringen av
etterspørselen etter kontanter, har vært hvordan den illegale
økonomien bør behandles. Vi har som nevnt over forsøkt
å inkludere ulike skattevariable i et forsøk på å fange

den delen av den illegale økonomien som er knyttet til
skatteunndragelse, og dens påvirkning på etterspørselen
etter kontanter. Imidlertid viser det seg at ingen av 
variablene er signifikante. 

Den foretrukne modellen som vi sitter igjen med, er
spesifisert i vedlegget. Modellen er en såkalt feiljusterings-
modell for logaritmen til etterspørselen etter realkon-
tanter.15 Modellen viser at etterspørsel etter realkontanter
avhenger av reelt konsum på salgssted, bankenes inn-
skuddsrente og en negativ lineær trend som skal fange
opp utviklingen i betalingssystemet, i tillegg til laggede
verdier av kontantene selv.16 Uttrykket i klammeparentesen
måler avvik fra en estimert langtidssammenheng
mellom realkontanter, reelt konsum på handelssted og
bankenes innskuddsrente. Koeffisienten på –0,41 sier at
etterspørselen etter realkontanter øker (faller) med 0,41
prosent i kvartal t dersom etterspørselen etter realkon-
tanter ligger 1 prosent under (over) den estimerte lang-
tidssammenhengen i kvartal t–1 (alle andre forhold like). 

Ifølge modellen vil etterspørselen etter realkontanter
øke med 0,53 prosent på lang sikt dersom det reelle kon-
sumet på salgssted øker med en prosent og de andre for-
klaringsfaktorene ligger fast. Den langsiktige effekten
på realkontanter som følge av en endring i renten er noe
svakere. Ifølge modellen vil etterspørselen etter realkon-
tanter reduseres med 0,02 prosent på lang sikt dersom
bankenes innskuddsrente øker med ett prosentpoeng og
de øvrige forklaringsfaktorene ligger fast. 

11 Prisvariabelen som benyttes for å deflatere etterspørselen etter kontanter, er relatert til variabelen konsum på handelssted. Prisvariabelen er beregnet som forholdet 
mellom konsum på handelssted i løpende priser og konsum på handelssted i faste priser. Dette betyr at de individuelle prisindeksene for hver enkelt underkomponent i
konsumbegrepet konsum på handelssted, vil være vektet med andelen den respektive underkomponenten utgjør av den totale verdien for konsum på handelssted. 

12 En annen årsak til at det er mer hensiktsmessig å modellere etterspørselen etter realkontanter, er at serien for realkontanter er integrert av orden 1. Dette betyr at serien
for prosentvise endringer i realkontanter er stasjonær. Serien for nominelle kontanter er verken integrert av orden 0 eller integrert av orden 1.

13 Vi har lagt en såkalt «general-to-specific» tilnærming til grunn for valg av modell. Se blant annet Hendry og Krolzig (2001) for en nærmere beskrivelse av denne
metoden.

14 Variablene hadde en korrelasjonskoeffsient på 0,94.
15 Dette er en type modell hvor en svært enkelt kan tolke både kortsiktige og langsiktige effekter på etterspørselen etter realkontanter av en endring i en av 

forklaringsvariablene. For en nærmere drøfting og tolking av en slik modell for etterspørselen etter kontanter, se Aastveit (2005).
16 Laggede verdier av kontante selv er inkludert for å korrigere modellen for autokorrelasjon. Samtidig vil slike lag til en viss grad fange opp eventuelle sesongeffekter. 

Figur 8 Faktisk og anslått etterspørsel etter kontanter.
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6 Anslag og bruk av modellen

Formålet med en modell for etterspørselen etter kontanter
er som nevnt å understøtte styring av innkjøp og lagerhold
av sedler og mynter. For at Norges Bank i fremtiden skal
kunne bestille kontanter på en mest mulig effektiv måte,
er man avhengig av gode anslag.

Modellen er basert på kvartalsdata og vil etter hvert
som informasjon fra nytt kvartal foreligger, bli reestimert.
Nye anslag vil deretter bli utarbeidet. 

Modellen som er angitt i vedlegget, er en enliknings-
modell. Dette betyr at for å kunne utføre anslag ved
hjelp av denne modellen, må en basere seg på forutset-
ninger om hvordan forklaringsvariablene vil utvikle seg
i fremtiden. Normalt vil Norges Bank her basere forut-
setningene for privat konsum på salgssted og bankenes
innskuddsrente på prognosene for privat konsum og rente
slik disse publiseres i Norges Banks inflasjonsrapporter. 

Figur 9 viser modellens anslag for etterspørselen etter
kontanter fram til og med 2007.17 Fremskrivningene ble
utarbeidet med data til og med andre kvartal 2004.
Figuren viser også den faktiske utviklingen i etterspørselen
etter kontanter i perioden etter at anslagene ble utarbeidet.

Figuren viser at modellens anslag traff godt i perioden
tredje kvartal 2004 til og med tredje kvartal 2005.
Eneste unntak er fjerde kvartal 2004, der modellen over-
predikerte den faktiske etterspørselen etter kontanter
med 4 prosent.

Når det gjelder utviklingen de neste to årene, anslår
modellen at etterspørselen etter kontanter vil øke de
neste kvartalene for så å avta mot slutten av 2006 og
videre utover i 2007.

7 Avslutning

Økt fokus på effektivisering innen kontantforsyningen har
blant annet resultert i en oppdatering av lagerpolitikken
og utvikling av en modell for etterspørselen etter kontanter.
Modellen sier kun noe om den aggregerte utviklingen i
kontantomløpet. Videre arbeid med modellen vil derfor
være å teste hvor godt den fungerer på de ulike valørene
eller valørgruppene, slik som minibanksedler eller mynter. 

Vi har så langt liten erfaring med den nye politikken
og bruk av modellen. Imidlertid har vi fått økt kunnskap
om logistikkprosessene og en bedret forståelse av hvilke
faktorer som påvirker kontantomløpet. 

I fremtiden vil modellen ha en sentral rolle ved den
langsiktige planleggingen rettet mot blant annet anskaffelse
av sedler og mynter fra eksterne leverandører. Ved faktiske
bestillinger må imidlertid modellen kombineres med
mikromodeller, hvor blant annet fordelingen på ulike
regioner og valører inngår.

Figur 9 Anslag for etterspørsel etter kontanter. 
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17 For å gjøre anslagene mer robuste er det lagt inn en såkalt konstantleddsjustering, slik at modellen treffer eksakt på siste observasjon. For en grundig forklaring 
av konstantleddsjustering, se Clements og Hendry (1998).
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Vedlegg: En modell for etterspørselen etter kontanter 
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R2 = 0,92  = 0,0173 AR1–5: F(5,71) = 0,84 ARCH1–4 : F(4,68) = 0,95 
NORM: 2(2) = 1,86 HET: F(20,55) = 1,22 RESET: F(1,75) = 2,43

Estimeringsperiode: 1. kv. 1980 – 2. kv. 2004. 
Estimeringsmetode: Minste kvadraters metode
Absolutte t-verdier er oppgitt i parentes under estimatene. I langtidssammenhengen er langsiktige t-verdier 
oppgitt.1 Likningen tilfredsstiller krav (diagnostikk-tester) det er relevant å stille til en velspesifisert modell. 
Den passerer også (rekursive) Chow-tester for strukturelle brudd ved en prosent signifikansnivå over de ti 
siste årene. Forklaringsvariablene (konsum på handelssted og rente) er svakt eksogene med hensyn på alle
parametrene i den strukturelle ligningen for realkontanter.2

 er en differensoperator:  Xt = (Xt – Xt–1). 

cu = Logaritmen til realkontanter. Kilde: Norges Bank, SSB. 
c = Logaritmen til reelt konsum på handelssted. Kilde: SSB. 
i = Veid gjennomsnitt at bankenes innskuddrente på transaksjonskonto. Kilde: Norges Bank. 
D1991.2 = Dummyvariabel for 2. kvartal 1991. Introduksjon av ny 500-kroneseddel samtidig som

utgave V av 1000-kroneseddelen ble tatt ut av omløp. Vi tenker oss her at når publikum
leverer inn sine gamle 1000-kronesedler, så velger mange å sette pengene inn på 
bankkonto i stedet for å veksle pengene inn i nye sedler. 

D1993.4 = Dummyvariabel for 4. kvartal 1993. Året 1993 og første halvår av 1994 er en ustabil
periode i den norske økonomien. Modellen har generelt problemer med å fange opp
utviklingen i etterspørselen etter kontanter i denne perioden. Vi har derfor valgt å 
innføre denne dummyvariabelen.  

D1997.4 = Dummyvariabel for 4. kvartal 1997, på grunn av særskilt stor utestående beholdning av  
kontanter blant publikum ved årsskiftet.

D1999.4 = Dummyvariabel for 4. kvartal 1999 på grunn av særskilt etterspørsel etter kontanter ved 
tusenårsskiftet. 

= Regresjonsresidualene (uforklart variasjon i venstresidevariabelen). 
R2 = Andelen av variasjonen i venstresidevariabelen som forklares av modellen. 

= Standardavviket til regresjonsresidualene. 
AR1–5 = En test for 5. ordens auto-korrelasjon i residualene.
ARCH1–4 = En test for 4. orden ARCH-residualer. 
NORM = En test for om residualene er normalfordelte. 
HET = En test for heteroskedastisitet.
RESET = En test av modellens funksjonsform. 

Uttrykket i klammeparentesen måler avvik fra en estimert langtidssammenheng mellom etterspørselen etter 
realkontanter og reelt konsum på handelssted og bankenes innskuddsrente.  

1 Disse er beregnet med samme metode som i Kmenta (1997, s. 486). 
2 Test for svak eksogenitet er utført som foreslått av Boswijk og Urbain (1997).  
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Overs ikt  over  v i rkemiddelbruk overfor  bankene
Oppstillingen under gir en oversikt over bankenes lån og innskudd i Norges Bank den nærmeste foregående perioden. I
tillegg refereres det til de siste endringene i relevante forskrifter. All praktisk anvendelse av bestemmelsene bør skje
på grunnlag av rundskrivene fra Norges Bank. Listen er ajourført pr. 6. desember 2005.

D-lån, F-lån, F-innskudd og folioinnskudd.
D-lån F-lån F-innskudd Folioinnskudd

Periode mrd.kr.1 mrd.kr.1 nominell rente2 mrd.kr.1 nominell rente2 mrd.kr.1

2004
April - 40,9 1,79 - - 16,1
Mai - 49,4 1,79 - - 18,8
Juni - 44,7 1,83 - - 18,9
Juli - 15,9 1,85 - - 18,5
August - 14,4 1,81 - - 17,2
September - 1,6 1,83 - - 24,3
Oktober - 31,0 1,82 - - 18,2
November - 24,7 1,78 - - 17,9
Desember - - - - - 27,0

2005
Januar - - - - - 44,0
Februar - - - - - 38,9
Mars - 0,4 1,82 - - 35,8
April - 39,5 1,80 - - 17,4
Mai - 36,2 1,80 - - 16,9
Juni - 27,4 1,80 - - 16,9
Juli - 1,1 2,03 - - 27,7
August - - - - - 33,4
September - - - - - 51,6
Oktober - 28,9 2,07 - - 20,0
November - 27,0 2,30 - - 17,9

1) Gjennomsnitt av daglige observasjoner, mrd. kroner.
2) Gjennomsnitt tildelingsrente. Veid gjennomsnitt for alle F-lån / F-innskudd som løp i perioden.

Renter på D-lån og på bankenes foliokonto i Norges Bank (foliorenten)
D-lånsrenten Foliorenten

Periode Nominell Effektiv Nominell Effektiv

10.08.00–20.09.00: 8,75% 9,1% 6,75% 7,0%
21.09.00–12.12.01: 9,00% 9,4% 7,00% 7,2%
13.12.01–03.07.02: 8,50% 8,9% 6,50% 6,7%
04.07.02–11.12.02: 9,00% 9,4% 7,00% 7,2%
12.12.02–22.01.03: 8,50% 8,9% 6,50% 6,7%
23.01.03–05.03.03: 8,00% 8,3% 6,00% 6,2%
06.03.03–30.04.03: 7,50% 7,8% 5,50% 5,6%
01.05.03–25.06.03: 7,00% 7,2% 5,00% 5,1%
26.06.03–13.08.03: 6,00% 6,2% 4,00% 4,1%
14.08.03–17.09.03: 5,00% 5,1% 3,00% 3,0%
18.09.03–17.12.03: 4,50% 4,6% 2,50% 2,5%
18.12.03–28.01.04: 4,25% 4,3% 2,25% 2,3%
29.01.04–11.03.04: 4,00% 4,1% 2,00% 2,0%
12.03.04–30.06.05: 3,75% 3,8% 1,75% 1,8%
01.07.05–02.11.05: 4,00% 4,1% 2,00% 2,0%
03.11.05– 4,25% 4,3% 2,25% 2,3%

Forskrifter og virkemidler med hjemmel i sentralbankloven Bankenes adgang til lån og innskudd i Norges Bank

f.o.m. 1.6.01 (Se rundskriv nr. 4/18. mai 2001, nr. 3/26. mars 2003 og nr. 8/20. oktober 2005)
Forskriften (vedtatt 25. april 2001/19. mars 2003/11. august 2005) gir en samlet oversikt over bankers adgang til døgnlån (D-lån) og
folioinnskudd, fastrentelån (F-lån) og fastrenteinnskudd (F-innskudd) i Norges Bank. D-lån er delt opp i lån gjennom dagen og lån over
natten. D-lån eller folioinnskudd gjennom dagen belastes eller godskrives ikke med renter.
D-lån og F-lån ytes mot sikkerhet. Følgende sikkerhet godtas:
a) Norske og utenlandske obligasjoner og sertifikater
b) Eierandeler i norske verdipapirfond 
c) F-innskudd 
d) Innskudd i annen sentralbank

Norges Bank fastsetter nærmere vilkår for sikkerhetsstillelse og generelle avkortingsverdier ved beregning av sikkerhetskravet. Norges Bank kan
stille nærmere vilkår for å akseptere eller avvise sikkerhet og kan i særlige tilfelle godta annen sikkerhet eller fravike kravet til sikkerhet. 

Renten på et F-lån eller F-innskudd ligger fast hele lånets eller innskuddets løpetid og kan ikke nedbetales i løpet av perioden. Norges Bank
bestemmer ved den enkelte utleggelse om et F-lån eller F-innskudd skal legges ut til en rente fastsatt på forhånd eller ved ordinær eller hollandsk auksjon.

For å sikre gjennomføringen av særskilte betalingsoppgjør kan Norges Bank tildele ekstraordinære lån gjennom dagen utenfor stilt sikkerhet,
kalt E-lån.

Utenlandske banker og andre kredittinstitusjoner som driver grensekryssende virksomhet i Norge, har ikke adgang til å motta F-lån eller yte F-innskudd,
og de må innfri D-lån trukket gjennom dagen før hovedbokavslutning om kvelden.
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Tabeller
���������	
����
������������������
 26. Effektive renter på norske statsobligasjoner

1. Norges Bank. Balanse 27. Effektive renter på statsobligasjoner i utvalgte land
2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 28. Banker. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser
3. Statlige låneinstitutter. Balanse på disponerte utlån i norske kroner til publikum
4. Banker. Balanse 29. Banker. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd
5. Banker. Utlån og innskudd i norske kroner fra publikum

fordelt på publikumssektorer 30. Livsforsikringsselskaper. Gjennomsnittlige rentesatser
6. Private kredittforetak. Balanse etter utlånsform
7. Private finansieringsselskaper. Balanse 31. Kredittforetak. Gjennomsnittlige rentesatser,
8. Livsforsikringsselskaper. Balanseutdrag inklusive provisjoner på utlån til publikum
9. Skadeforsikringsselskaper. Balanseutdrag

10a. Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi ��������������������	�������	���
10b. Verdipapirfondenes andelskapital. Markedsverdi 32. Resultat og kapitaldekning for banker

33. Resultat og kapitaldekning for finansieringsselskaper

��
	�����
���������� 34. Resultat og kapitaldekning for kredittforetak

11. Beholdning av aksjer registrert i VPS fordelt etter

eiersektorer. Markedsverdi ��������
��

12. Aksje- og grunnfondskapital registrert i VPS 35. Den norske krones internasjonale verdi og kurser

fordelt etter utstedersektorer. Pålydende verdi overfor en del enkeltvalutaer
13. Nettokjøp og nettosalg i 1. og 2. håndsmarkedet av 36. Internasjonale kursforhold

aksjer registrert i VPS fordelt etter kjøper-, selger- og

utstedersektorer. Markedsverdi ����
����������
14. Beholdning av obligasjoner i NOK registrert i 37. Utenriksregnskap for Norge

VPS fordelt etter eiersektorer. Markedsverdi 38. Norges fordringer og gjeld overfor utlandet
15. Beholdning av obligasjoner i NOK registrert i VPS

fordelt etter utstedersektorer. Pålydende verdi ����
�������������������
��	�

16. Nettokjøp og nettosalg i 1. og 2. håndsmarkedet av 39. Endringer i bankenes internasjonale fordringer

obligasjoner i NOK registrert i VPS fordelt etter 40. Bankenes internasjonale fordringer, valutafordelt.
kjøper-, selger- og utstedersektorer. Beregnet Prosent av samlede internasjonale fordringer
markedsverdi

17. Beholdning av sertifikater i NOK registrert i VPS ���������	��
fordelt etter eiersektorer. Markedsverdi 41. Valutabanker. Valuta kjøpt/solgt på termin mot

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner
42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta

�
�	�������������	��������������
19. Kredittindikator og pengemengde
20. Innenlandsk kreditt til publikum etter kilde.

Beholdningstall i mill. kr. Vekst siste 12 mndr. i
prosent

21. Sammensetningen av pengemengden ����	�
	������
22. Husholdningenes finansregnskap. Finansinvesteringer .    Tall kan ikke forekomme

og beholdninger etter finansobjekter ..   Oppgave mangler
23. Pengemarkedets likviditet ...  Oppgave mangler foreløpig

–   Null

��������������� 0    Mindre enn en halv av den
24. Nominelle rentesatser i norske kroner 0,0 brukte enhet
25. Kortsiktige rentesatser for utvalgte valutaer i 

euromarkedet

��
����������� ����
�
������	����
�	������
��������������!����� ����������������"""#��
���� ���#��#�����������������������	�
$��
��������
��� ����
������	����������
�����
$��� ����
��������!�	������������	��#
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Balanseutdrag for finansielle foretak
����������	
��������������������������
����

31.12.2004 31.07.2005 31.08.2005 30.09.2005 31.10.2005

EIENDELER

Utenlandske fordringer 268 399 294 415 287 278 280 736 280 141
Internasjonale reserver 268 360 294 296 287 160 280 620 280 028
Andre fordringer 39 118 118 116 113

Plasseringer for Statens petroleumsfond 1 015 471 1 204 782 1 228 707 1 280 530 1 279 017

Innenlandske fordringer og anleggsmidler 3 995 3 074 3 002 3 478 29 298
Utlån 494 494 497 515 26 497
Andre fordringer 1 815 934 865 1 320 1 162
Varige driftsmidler 1 395 1 356 1 349 1 352 1 348
Gullsamling 291 291 291 291 291

SUM EIENDELER 1 287 865 1 502 271 1 518 987 1 564 744 1 588 456

GJELD OG EGENKAPITAL

Utenlandsk gjeld 51 167 77 086 66 888 63 594 62 940
Innskudd 309 1 043 387 398 364
Innlån 48 993 74 197 64 663 61 260 60 707
Annen gjeld 289 264 265 349 296
Motverdi av spesielle trekkrettigheter IMF 1 575 1 581 1 572 1 587 1 572

Innskudd Statens petroleumsfond 1 015 471 1 204 782 1 228 707 1 280 530 1 279 017

Innenlandsk gjeld 173 925 163 948 167 031 160 020 190 941
Sedler og mynt i omløp 47 595 46 128 45 411 45 317 45 263
Innskudd fra statskassen 88 816 87 748 67 632 50 795 126 128
Øvrige innskudd 37 158 22 745 45 360 62 220 11 810
Innlån 0 1 31 0 0
Annen gjeld 356 7 326 8597 1688 7 739

Egenkapital 47 302 47 302 47 302 47 302 47 302

Resultat 0 9 154 9 060 13 298 8 256

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 287 865 1 502 271 1 518 987 1 564 744 1 588 456

Forpliktelser
Tildelte, ikke betalte aksjer i BIS 258 258 258 258 258
Internasjonale reserver:
Derivater og terminkontrakter solgt 83 020 86 016 99 779 97 992 106 975
Derivater og terminkontrakter kjøpt 87 931 86 001 99 873 91 459 108 458
Statens petroleumsfond:
Derivater og terminkontrakter solgt 534 611 454 095 548 761 639 397 688 799
Derivater og terminkontrakter kjøpt 526 161 455 927 544 189 621 614 689 020

Rettigheter 1)

Internasjonale reserver:
Opsjoner solgt 341 393 9 43 0
Opsjoner kjøpt 598 2 668 3 684 1 149 413
Statens petroleumsfond:
Opsjoner solgt 2 232 1 851 62 290 0
Opsjoner kjøpt 3 992 11 654 16 011 5 430 1 653

1) Opsjoner er presentert med markedsverdi av de underliggende instrumentene fra og med desember 2003.
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����������	
�������������������
�������������
����������������������
����

31.12.2004 31.07.2005 31.08.2005 30.09.2005 31.10.2005

Gull 0 0 0 0 0
Spesielle trekkrettigheter i IMF 2 181 1 907 1 923 1 916 1 883
Reserveposisjon i IMF 5 250 4 686 4 188 4 336 4 178
Lån til IMF 535 455 440 422 405
Bankinnskudd - utlån utenlandske banker 77 923 68 367 64 197 57 007 66 223
Utenlandske statskasseveksler 112 386 288 296 577
Utenlandske statssertifikater 0 9 0 0 0

Utenlandske sertifikater 928 367 432 529 372
Utenlandske ihendehaverobligasjoner 1) 126 733 155 437 155 658 151 996 141 300
Utenlandske aksjer 54 500 63 216 62 994 65 877 63 842
Opptjente, ikke forfalte renter og kortsiktige fordringer 199 -535 -2 960 -1 760 1 249

Totalt 268 361 294 295 287 160 280 619 280 029
1) Inkluderer obligasjoner underlagt gjenkjøpsavtaler.

Kilde: Norges bank

����������	
�
�����������
�
�

��������������������������

30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005

Kassebeholdning og bankinnskudd 2 496 2 930 2 733 2 731 2 641
Utlån i alt 189 623 189 435 191 887 191 961 191 117
Herav:
    Til publikum1) 186 585 186 607 188 866 189 063 188 290
Fordringer på Stats- og trygdeforvaltningen - - - -
Andre eiendeler 5 558 3 898 6 196 3 927 6 941

Eiendeler i alt 197 677 196 263 200 816 198 619 200 699

Ihendehaverobligasjonslån 20 16 16 13 11
Herav:
    I norske kroner 20 16 16 13 11
    I utenlandsk valuta - - - -
Andre lån 188 139 187 718 190 261 190 276 189 251
Herav:
    Fra stats- og trygdeforvaltningen 188 139 187 718 190 261 190 276 189 251
Annen gjeld mv. 5 736 4 853 6 826 4 757 7 831
Aksjekapital, fond mv. 3 782 3 676 3 713 3 573 3 606

Gjeld og egenkapital i alt 197 677 196 263 200 816 198 619 200 699
1) Omfatter kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger mv.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
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30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005

Kassebeholdning 4 390 4 649 4 636 4 893 4 577
Innskudd i Norges Bank 29 768 37 017 34 514 19 592 62 369
Innskudd i norske banker 21 230 18 383 18 375 31 523 19 557
Innskudd i utenlandske banker 25 867 27 174 56 767 77 787 58 171
Statssertifikater 5 074 6 451 5 896 6 597 9 371
Andre sertifikater 11 759 8 429 11 626 8 303 18 040
Statsobligasjoner mv.2) 7 862 6 858 5 728 7 704 7 954
Andre ihendehaverobligasjoner 118 235 125 075 125 398 132 111 134 224
Lån til utlandet 52 597 51 570 53 315 59 448 71 266
Utlån til publikum 1 277 267 1 303 676 1 346 914 1 402 381 1 456 220
Herav:
    I utenlandsk valuta 82 131 72 915 73 015 73 592 73 704
Utlån til finansieringsforetak og forsikring mv. 3) 92 022 92 839 102 082 108 406 109 948
Utlån til stats- og trygdeforvaltningen 713 637 2 384 2 866 185
Andre eiendeler 4) 149 879 122 754 131 778 140 406 134 338

Eiendeler i alt 1 796 663 1 805 512 1 899 413 2 002 017 2 086 220

Innskudd fra publikum 813 423 844 811 862 174 904 430 919 171
Herav:
    I utenlandsk valuta 28 727 29 028 34 593 33 879 45 306
Innskudd fra norske banker 21 254 18 927 20 249 34 187 21 708
Innskudd fra finansieringsforetak og forsikring mv. 2) 53 165 53 008 67 218 70 605 64 721
Innskudd fra stats- og trygdeforvaltn. og statlige låneinst. 8 008 6 198 6 447 9 094 11 638
Innlån i form av banksertifikater 77 116 77 938 87 173 87 542 100 999
Lån og innskudd fra Norges Bank 5 502 5 275 3 296 3 976 3 099
Lån og innskudd fra utlandet 226 177 222 298 268 067 289 134 337 799
Annen gjeld 471 127 451 256 463 818 477 235 496 882
Aksje-/grunnfondskapital 31 714 31 767 32 025 32 161 32 086
Avsetninger, fond mv. 78 125 79 526 84 907 84 695 84 172
Nettoinntekt 11 052 14 508 4 039 8 958 13 945

Gjeld og egenkapital i alt 1 796 663 1 805 512 1 899 413 2 002 017 2 086 220

Spesifikasjoner:
Fordringer overfor utlandet 175 553 152 371 188 013 221 617 221 755
Gjeld overfor utlandet 492 052 460 835 507 225 549 619 611 017

1) Omfatter forretnings- og sparebanker.
2) Inkl. statsobligasjoner og obligasjoner utstedt av låneinstitutter.
3) Omfatter kredittforetak, finansieringsselskaper, liv- og skadforsikring samt finansielle hjelpeforetak mv.
4) Omfatter uspesifiserte tapsavsetninger (negative tall) samt utlån og andre fordringer som ikke er spesifisert over.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005

Utlån til:
Kommuneforv., inkl.kommuneforetak 14 165 7 873 18 798 18 330 21 606
Ikke-finansielle foretak3) 363 014 357 722 369 438 383 717 400 504
Husholdninger4) 905 340 938 061 966 443 1 007 908 1 043 273

Utlån til publikum i alt 1 277 267 1 303 657 1 346 914 1 402 381 1 456 220

Innskudd fra:
Kommuneforv., inkl.kommuneforetak 42 208 41 189 52 213 56 271 55 736
Ikke-finansielle foretak3) 235 285 261 599 261 925 258 793 284 761
Husholdninger4) 541 045 542 012 556 073 597 681 587 567

Innskudd fra publikum i alt 813 423 844 801 862 174 904 430 919 171
1) Omfatter forretnings- og sparebanker.
2) Omfatter kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger mv.
3) Omfatter private selskap med begrenset ansvar mv. og statlig eide foretak.
4) Omfatter personlige foretak, personlig næringsdrivende og lønnstakere mv.

����������	�
����������
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30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005

Kassebeholdning og bankinnskudd 2 162 2 299 2 095 3 009 2 176
Sertifikater 134 53 88 88 88
Ihendehaverobligasjoner 0 61 61 61 61
Utlån1) (brutto) 99 460 103 514 104 038 109 734 113 403
Herav:
    Utlån til publikum2) (netto) 94 650 98 262 97 654 103 417 107 476
    Utlån til andre sektorer (netto) 4 559 5 028 6 142 6 034 5 577
Andre eiendeler3) 2 394 2 347 3 246 3 307 2 863

Eiendeler i alt 104 150 108 274 109 528 116 199 118 591

Sertifikater 0 0 30 35 100
Ihendehaverobligasjonslån 657 657 165 200 200
Lån fra andre enn banker 12 472 13 180 13 402 14 091 13 182
Lån fra banker 74 981 78 606 79 125 83 944 87 003
Annen gjeld mv. 6 567 6 661 6 983 7 027 6 632
Kapital, fond mv. 9 473 9 170 9 823 10 902 11 474

Gjeld og egenkapital i alt 104 150 108 274 109 528 116 199 118 591
1) Inkl. ansvarlig lånekapital og leiefinansiering.
2) Omfatter kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger mv.
3) Omfatter spes. og upes. tapsavsetninger (negative tall). 

Kilde: Norges Bank

����������	
�����
���������������������
���
�

30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005

Kassebeholdning og bankinnskudd 4 699 2 263 6 708 4 370 7 980
Sertifikater 3 366 4 288 1 815 1 520 3 728
Statsobligasjoner mv.1) 1 606 137 625 135 135
Andre ihendehaverobligasjoner 59 585 53 791 59 338 68 237 70 671
Utlån til:
  Finansielle foretak 43 542 47 222 51 265 51 272 53 627
  Publikum2) 225 171 236 800 241 111 244 967 248 437
  Andre sektorer 9 115 9 188 8 948 12 567 12 353
Andre eiendeler3) 5 090 6 485 8 961 7 868 7 240

Eiendeler i alt 352 174 360 174 378 771 390 936 404 171

Sertifikater 26 755 7 126 8 913 5 711 6 887
Ihendehaverobligasjonslån i norske kroner 4) 53 468 55 764 51 519 50 562 52 373
Ihendehaverobligasjonslån i utenlandsk valuta 4) 136 285 159 559 177 152 189 431 196 709
Andre innlån 117 646 119 515 122 801 127 740 128 744
Egenkapital 13 140 12 721 13 133 13 586 14 605
Annen gjeld 4 880 5 489 5 253 3 906 4 853

Sum gjeld og egenkapital 352 174 360 174 378 771 390 936 404 171
1) Inkl. statsobligasjoner og obligasjoner utstedt av statlige låneinstitutter.
2) Omfatter kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger mv.
3) Kursdifferenser ved swapper føres netto på denne posten. Dette kan medføre negative tall i enkelte perioder.
4) Egne oppkjøpte ihendehaverobligasjoner er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
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30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005

Kassebeholdning og bankinnskudd 5 854 5 856 6 658 7 132 6 685
Norske sertifikater 13 144 15 537 12 109 10 680 10 828
Utenlandske sertifikater 2 097 4 292 5 686 8 161 7 738
Norske ihendehaverobligasjoner 20 320 20 026 20 196 20 328 22 099
Utenlandske ihendehaverobligasjoner 12 425 11 796 15 179 17 569 19 031
Norske aksjer, andeler, grunnfondsbevis, eierinteresser 9 182 9 583 11 014 12 213 12 530
Utenlandske aksjer, andeler, grunnfondbevis, eierinteresser 8 063 6 168 6 833 7 277 9 538
Utlån til publikum 1) 1 338 1 396 1 426 1 399 1 398
Utlån til andre sektorer 200 239 264 269 258
Andre spesifiserte eiendeler 40 169 41 334 44 756 43 007 40 261

Eiendeler i alt 112 792 116 227 124 121 128 035 130 366
1) Omfatter kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger mv.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

����������	
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30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005

Kassebeholdning og bankinnskudd 21 879 21 393 24 511 27 518 23 271
Norske sertifikater 20 078 28 418 28 253 30 482 32 227
Utenlandske staskasseveksler og sertifikater 2 761 5 509 8 801 8 799 9 208
Norske ihendehaverobligasjoner 146 334 141 636 145 202 145 043 152 030
Utenlandske ihendehaverobligasjoner 130 826 128 066 130 729 133 140 130 219
Norske aksjer, andeler, grunnfondsbevis, eierinteresser 61 116 66 330 70 277 73 994 81 776
Utenlandske aksjer, andeler, grunnfondbevis, eierinteresser 60 724 65 879 68 155 72 248 77 553
Utlån til publikum1) 18 380 17 918 17 566 17 706 17 567
Utlån til andre sektorer 650 948 945 939 924
Andre spesifiserte eiendeler 61 061 59 385 58 989 57 726 63 819

Eiendeler i alt 523 809 535 482 553 428 567 595 588 594
1) Omfatter kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger mv.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

����������	�
������������������������	�����������������	��������

30.06.2004 30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005

Bankinnskudd 7 132 7 059 5 624 8 173 6 790
Statssertifikater mv.1) 4 131 3 887 5 604 4 712 4 170
Andre norske sertifikater 21 218 19 464 16 508 16 850 18 910
Utenlandske sertifikater 236 245 279 318 297
Statsobligasjoner mv.2) 5 435 6 278 6 132 5 498 5 658
Andre norske obligasjoner 30 379 34 073 37 102 39 568 40 122
Utenlandske obligasjoner 6 950 7 232 8 256 9 424 8 722
Norske aksjer 32 627 33 617 35 854 37 631 40 937
Utenlandske aksjer 53 674 56 304 64 169 73 840 73 822
Andre eiendeler 4 157 4 334 4 680 5 123 5 234

Eiendeler i alt 165 937 172 492 184 208 201 138 204 661
1) Inkl. statssertifikater og sertifikater utstedt av statlige låneinstitutter.
2) Inkl. statsobligasjoner og obligasjoner utstedt av statlige låneinstitutter.

Kilde: Norges Bank og Verdipapirsentralen
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30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005

Banker 30 140 31 195 31 453 31 763 31 605
Forsikringsselskaper 1 584 1 561 1 561 1 600 1 600
Kredittforetak 2 244 2 244 2 244 2 244 2 244
Finansieringsselskaper 5 5 5 5 5
Andre finansielle foretak 16 995 16 587 16 689 16 726 16 575
Kommuneforvaltning og -foretak 197 197 197 197 197
Statsforetak 17 945 17 797 17 801 17 735 17 472
Andre private foretak 47 199 48 627 48 988 49 535 51 569
Utlandet 7 250 6 772 7 230 9 555 10 165
Ufordelt 0 0 0 0 0

I alt 123 560 124 985 126 168 129 360 131 431

Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank

���������	�
������������������������������������������������������������������������	
���������������������������������� ���	�������!

Verdipapirstatistikk

Eiersektorer 30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005

Stats- og trygdeforvaltningen 330 408 336 151 357 770 405 255 475 318
Norges Bank 3 3 3 3 3
Statlige låneinstitutter 21 3 3 3 1
Banker 15 806 18 432 20 367 22 998 17 935
Forsikringsselskaper 32 226 33 355 32 668 35 440 38 897
Kredittforetak 7 1 1 2 2
Finansieringsselskaper 3 3 3 3 3
Verdipapirfond 36 659 38 868 41 328 44 407 52 898
Andre finansielle foretak 28 491 27 785 29 600 29 143 27 980
Kommuneforvaltning og -foretak 4 996 5 158 5 425 5 590 7 298
Statsforetak 7 188 7 356 8 198 8 849 8 872
Andre private foretak 168 838 192 688 198 528 221 011 251 881
Lønnstakere mv. 54 423 58 397 62 678 66 141 75 370
Andre husholdninger 2 632 2 522 2 601 3 013 3 244
Utlandet 316 727 343 992 398 321 433 450 529 427
Ufordelt 496 355 312 341 660

I alt 998 924 1 065 067 1 157 804 1 275 650 1 489 791

Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank

�����������	�
��������������������������������������������������������������������������������������

30.06.2004 30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005

Stats- og trygdeforvaltningen 586 511 450 369 269
Banker 2 225 2 396 2 642 2 740 1 664
Andre finansforetak 40 107 45 977 53 293 58 513 61 349
Kommuneforvaltning og -foretak 13 799 14 109 14 847 15 254 15 433
Andre foretak 23 669 22 244 21 474 25 220 24 558
Husholdninger 75 699 76 507 79 626 83 851 84 741
Utlandet 6 508 7 403 8 531 11 844 13 299

Andelskapital i alt 162 592 169 148 180 863 197 792 201 315

Kilde: Norges Bank og Verdipapirsentralen

����������	�
������������������������������������������������������	
������������������������������������	��������
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3. kvartal 2005

Stats- 
og 

trygde-
forv.

Norges
Bank

Statl.
låne-
inst. Banker

For.
sikr.-
selsk.

Kre-
ditt-

foret.
Fin.-

selsk.

Verdi-
papir-

fond

Andre 
finans. 
foretak

Komm.-
forv.

og
 -foretak

Stats-
foret.

Andre
private
foretak

Lønns-
tak.mv

Andre
hush.

Ut-
landet

Ufor-
delt I alt 2)

Utstedersektorer

Banker 0 0 0 -270 -377 0 0 -236 -364 0 -16 -754 -474 -106 2 484 -2 -116

Forsikringsselsk. 0 0 0 12 1 0 0 -12 56 -50 -2 18 13 1 105 0 141

Kredittforetak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finansieringsselsk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 0
Andre finansielle 
foretak 332 0 0 -411 -2 921 0 0 -491 216 -18 5 -885 -808 -86 5 343 32 308
Kommuneforv.
og -foretak 0 0 0 0 -4 0 0 95 -3 -15 0 -50 -9 2 -17 0 1

Statsforetak -13 726 0 0 1 108 396 0 0 145 -582 -57 -3 -1 762 -4 -10 14 238 76 -182

Andre priv. foretak -2 464 0 -2 -271 -1 983 2 0 -3 181 -1 404 -350 -53 3 789 -6 044 -166 24 753 193 12 819

Utlandet 121 0 0 9 662 -377 0 0 252 -4 356 -22 2 -441 -85 -13 -1 342 29 3 430

Ufordelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt -15 737 0 -2 9 830 -5 266 2 0 -3 428 -6 435 -513 -67 -82 -7 414 -379 45 563 328 16 400

1) Emisjoner til emisjonskurs + kjøp til marksverdi - salg til marksverdi - innløsninger til innløsningsverdi.
2) Sumlinjen gir nettoemisjoner i 1. håndsmarkedet. Kjøp og salg i 2. håndsmarkedet gir omfordelinger mellom eiersektorene, men summeres opp til 0.

Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank

Kjøper -/selgersektorer

���������	�
���������������������������	�����	������������������������������������ !�"�������������

������������������������#������������$����������������	�%����������������������&���	��������

30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005

Stats- og trygdeforvaltningen 27 256 34 470 30 231 32 967 33 126
Norges Bank 7 963 0 0 0 0
Statlige låneinstitutter 101 82 78 61 57
Banker 92 251 90 599 86 817 93 369 85 351
Forsikringsselskaper 230 185 225 084 228 508 229 717 239 121
Kredittforetak 17 785 16 461 17 044 13 616 14 559
Finansieringsselskaper 135 113 148 148 148
Verdipapirfond 41 894 44 966 46 656 46 963 51 327
Andre finansielle foretak 9 119 9 093 8 952 7 472 4 417
Kommuneforvaltning og -foretak 23 979 23 228 22 444 23 910 24 153
Statsforetak 2 857 2 829 3 410 3 064 2 793
Andre private foretak 25 821 27 136 27 259 29 736 31 424
Lønnstakere mv. 22 481 22 560 23 327 23 832 24 610
Andre husholdninger 7 804 7 694 8 065 7 890 8 186
Utlandet 72 241 67 815 74 366 78 493 84 170
Ufordelt 216 113 89 79 113

I alt 582 091 572 245 577 396 591 320 603 556

Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank

���������	�
�������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������	������� 
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3. kvartal 2005

Stats- 
og 

trygde-
forv.

Norges
Bank

Statl.
låne-
inst. Banker

For-
sikr.-
selsk.

Kre-
ditt-

foret.
Fin.-

selsk.

Verdi-
papir-

fond

Andre 
finans. 
foretak

Komm.-
forv. og

-foret.
Stats-
foret.

Andre
private
foretak

Lønns-
tak.mv

Andre
hush.

Ut-
landet

Ufor-
delt I alt 2)

Utstedersektorer
Stats- og 
trygdeforvaltningen -2 479 0 0 -59 3 233 -5 0 -482 -1 276 -217 -87 15 -11 -85 12 357 0 10 905
Statlige låneinstitutter 0 0 -25 -4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29
Banker 792 0 0 236 13 648 -100 35 5 508 -481 718 -26 843 280 894 468 18 22 833
Forsikringsselskaper 0 0 0 -5 33 0 0 3 0 2 0 3 0 0 -38 0 -2
Kredittforetak -374 0 0 -2 079 -1 813 -1 660 0 1 273 65 71 24 -21 178 -196 -180 0 -4 712
Finansieringsselsk. 0 0 0 -255 7 0 0 -46 0 42 0 -14 -11 3 -151 0 -425
Andre finansielle 
foretak 0 0 0 467 228 0 0 515 73 58 11 151 -27 14 -36 -1 1 452
Kommuneforv.
og -foretak -457 0 0 330 1 530 -42 0 -570 -813 643 42 -109 -41 -22 484 8 984
Statsforetak 93 0 0 -3 247 -4 209 -25 0 62 -1 054 112 267 -361 -53 -114 105 0 -8 426
Andre private foretak -194 0 0 1 246 3 305 25 0 1 376 -1 064 108 -35 3 555 259 161 2 606 13 11 361
Husholdninger 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 85 4 2 66 0 169

Utlandet 3 0 0 -560 -487 0 0 -431 -27 36 0 503 1 365 41 965 2 1 410

Ufordelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt -2 616 0 -25 -3 916 15 473 -1 807 35 7 207 -4 578 1 573 197 4 649 1 943 697 16 647 39 35 519

1) Emisjoner til emisjonskurs + kjøp til marksverdi - salg til marksverdi - innløsninger til innløsningsverdi.
2) Sumlinjen gir nettoemisjoner i 1. håndsmarkedet. Kjøp og salg i 2. håndsmarkedet gir omfordelinger mellom eiersektorene, men summeres opp til 0.

Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank

Kjøper -/selgersektorer

���������	�
���������������������������	�����	������������������������������������������� !�

�����������������"�������������������#������������$����������������	��%����������������������&���	�������

30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005

Stats- og trygdeforvaltningen 159 945 134 748 138 348 145 848 145 622
Statlige låneinstitutter 119 98 94 73 68
Banker 180 675 185 988 191 410 195 609 206 561
Forsikringsselskaper 252 252 252 252 252
Kredittforetak 60 651 61 791 57 035 54 746 56 778
Finansieringsselskaper 625 625 125 200 200
Andre finansielle foretak 2 699 3 671 3 671 3 973 5 053
Kommuneforvaltning og -foretak 59 047 60 616 60 309 62 080 60 450
Statsforetak 33 404 33 595 33 595 26 994 25 169
Andre private foretak 34 898 37 210 39 518 44 441 47 176
Husholdninger 99 96 35 13 213
Utlandet 21 657 22 255 22 299 22 730 23 665
Ufordelt 0 0 0 0 0

I alt 554 072 540 946 546 690 556 960 571 208

Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank

���������	�
�������������������������������������������������������������
���������������������������������	����� ���������!"���	�������#
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30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005

Stats- og trygdeforvaltningen 1 812 11 741 9 512 11 115 9 683
Norges Bank 10 117 0 0 0 0
Statlige låneinstitutter 0 0 0 0 0
Banker 17 117 16 938 18 273 14 905 32 807
Forsikringsselskaper 43 489 54 064 48 787 51 632 51 174
Kredittforetak 3 145 3 162 1 361 620 1 050
Finansieringsselskaper 3 0 0 0 0
Verdipapirfond 23 781 22 610 22 072 23 233 22 467
Andre finansielle foretak 4 158 4 604 3 990 3 911 2 963
Kommuneforvaltning og -foretak 2 022 1 593 1 216 1 653 1 162
Statsforetak 4 348 4 418 7 415 2 818 3 647
Andre private foretak 2 276 2 358 2 306 2 053 3 293
Lønnstakere mv 17 22 29 30 30
Andre husholdninger 880 913 685 709 708
Utlandet 6 533 4 882 5 473 7 140 7 420
Ufordelt 0 0 0 0 0

I alt 119 698 127 304 121 118 119 820 136 404

Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank

���������	�
�������������������������������������������������������������������������	�
����������������������������������	��������

���������	�
��������������������������	���������������������	��������

30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005

Stats- og trygdeforvaltningen 61 051 66 000 53 000 54 000 54 000
Fylkeskommuner 694 554 565 505 334
Kommuner 5 287 4 631 4 919 4 403 4 187
Statlige låneinstitutter 0 0 0 0 0
Banker 42 675 40 910 48 298 39 400 49 168
Kredittforetak 997 3 322 1 797 1 120 2 505
Finansieringsselskaper 0 0 0 0 0
Andre finansielle foretak 19 0 0 0 155
Statsforetak 2 425 2 325 2 450 4 350 4 500
Kommuneforetak 6 666 7 687 6 672 8 894 9 194
Private foretak 6 989 6 602 7 787 11 206 9 838
Utlandet 2 600 2 700 2 600 2 950 3 150

I alt 129 403 134 731 128 088 126 828 137 031

Kilde: Norges Bank

1) Omfatter sertifikatlån i NOK som innlendinger og utlendinger har tatt opp i Norge pluss sertifikatlån i utenlandsk valuta som 
   innlendinger har tatt opp i Norge.
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Kreditt- og likviditetsutvikling
���������	�
���������������������������

K21) K32) M23) K21) K32) M23) K2 M2

desember 1996 992,5 1 163,9 564,4 6,2 5,9 6,4 7,8 4,6
desember 1997 1 099,1 1 306,7 578,5 10,2 10,4 1,8 10,2 3,0
desember 1998 1 192,8 1 457,9 605,3 8,3 12,7 4,4 6,5 5,4
desember 1999 1 295,0 1 622,9 670,1 8,4 8,6 10,5 10,0 8,4
desember 2000 1 460,9 1 842,6 731,8 12,3 11,2 8,8 12,2 7,3
desember 2001 1 608,2 2 010,5 795,4 9,7 7,8 9,3 9,3 10,5
desember 2002 1 724,9 2 114,6 855,3 8,9 7,8 8,3 10,1 9,0
desember 2003 1 846,5 2 217,3 873,1 6,8 5,4 1,9 7,3 1,8

juli 2004 1 937,8 2 335,1 912,4 7,8 6,3 4,8 8,5 4,6
august 2004 1 947,7 2 328,0 897,6 7,8 5,7 3,7 8,6 3,1
september 2004 1 961,9 2 359,4 902,3 8,0 6,1 5,6 9,0 2,9
oktober 2004 1 977,1 2 370,0 906,3 8,4 6,2 4,6 9,8 9,2
november 2004 1 992,8 2 375,2 930,4 8,5 6,6 8,9 10,3 11,3
desember 2004 2 005,6 2 370,8 933,7 8,9 6,8 7,3 10,1 13,3
januar 2005 2 019,6 2 399,9 938,6 8,9 7,0 7,0 9,6 5,9
februar 2005 2 032,9 2 411,9 947,1 9,1 6,9 8,4 9,6 7,4
mars 2005 2 055,7 2 448,6 967,3 9,6 8,0 9,4 11,0 11,5
april 2005 2 083,7 2 477,5 959,5 10,3 8,0 8,8 12,7 16,3
mai 2005 2 104,8 2 506,1 965,5 10,5 8,6 8,7 13,5 14,3
juni 2005 2 127,6 2 513,0 1 003,7 10,6 8,2 9,4 13,3 10,6
juli 2005 2 146,7 2 537,6 1 005,1 11,3 8,7 10,4 12,3 9,9
august 2005 2 159,7 993,9 11,3 11,0 12,3 12,5
september 2005 2 184,7 1 013,9 11,7 12,5 12,8 10,8
oktober 2005 2 218,4 1 006,2 12,4 11,0

2) K3 = Samlet kredittvolum, dvs. sum av publikums innenlandske bruttogjeld og gjeld til utlandet; faktiske tall.
3) M2 = Pengemengde (se noter til tabell 21).
4) Sesongjusterte tall

Kilde : Norges Bank

3-måneders vekst, årlig rate

Prosent4)
Beholdningstall ved utgangen av perioden

Milliarder kroner
Vekst siste 12 måneder

Prosent

1) K2 = Kredittindikator. Innenlandsk kreditt, dvs. publikums (kommuneforvaltning, ikke-finansielle foretak og husholdninger) 
            innenlandske bruttogjeld; faktiske tall 

Beløp % Beløp % Beløp % Beløp %

Private banker 1 097 144 8,2 1 185 722 7,8 1 303 675 9,9 1 467 585 13,9
Statlige låneinstitutter 185 932 5,3 188 593 1,4 186 542 -1,1 189 405 1,5
Kredittforetak 182 006 10,9 210 326 15,3 236 799 12,9 258 504 14,1
Finansieringsselskaper 83 234 9,9 89 257 7,0 98 339 14,9 109 074 16,9
Livsforsikringsselskaper 23 124 -5,5 20 628 -10,8 17 919 -13,1 17 706 -2,9
Pensjonskasser og -fond 3 936 5,2 3 295 -16,3 3 295 0,0 3 295 0,0
Skadeforsikringsselskaper 926 -0,9 1 285 38,8 1 396 8,6 1 399 2,9
Obligasjonsgjeld2) 107 399 19,8 114 147 6,3 123 801 8,5 123 506 0,7
Sertifikatgjeld 26 145 10,1 19 614 -25,0 21 413 9,2 35 372 62,3
Andre kilder 15 036 33,1 13 646 -9,2 12 426 -8,9 12 573 1,5

Sum innenlandsk kreditt (K2)3) 1 724 882 8,9 1 846 513 6,8 2 005 605 8,9 2 218 419 12,4
1) Omfatter kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger.
2) Korrigert for utlendingers beholdning av norske publikumsobligasjoner utstedt i Norge.
3) Svarer til Norges Banks kredittindikator (K2).

Kilde: Norges Bank

���������	�
��������������������������������������������	����������������������	������	�
����������������������������������	���������	

31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.10.2005
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���������	�
�����������������������������������	�������

desember 1996 43 324 208 073 247 938 294 741 21 686 564 365 34 108
desember 1997 46 014 227 382 269 597 278 741 30 200 578 538 14 173
desember 1998 46 070 237 047 279 189 292 820 33 322 605 331 26 793
desember 1999 48 020 300 128 343 494 295 820 30 802 670 116 64 785
desember 2000 46 952 328 816 371 339 326 350 34 152 731 841 61 725
desember 2001 46 633 344 110 386 148 370 171 39 048 795 367 63 526
desember 2002 44 955 360 341 400 623 409 704 45 001 855 328 59 961
desember 2003 46 249 387 309 428 996 407 337 36 806 873 139 17 811

juli 2004 43 735 422 117 461 620 419 108 31 643 912 371 41 477
august 2004 43 191 406 141 445 281 421 549 30 792 897 622 30 452
september 2004 43 103 409 565 448 700 422 173 31 435 902 308 47 011
oktober 2004 43 232 414 667 453 881 419 012 33 377 906 270 37 350
november 2004 43 902 421 022 461 052 431 965 37 399 930 416 73 482
desember 2004 47 595 430 092 473 432 423 196 37 068 933 696 60 557
januar 2005 45 175 430 080 471 134 433 248 34 237 938 619 58 357
februar 2005 44 599 433 726 474 259 439 826 33 017 947 102 69 856
mars 2005 44 679 445 990 486 433 443 036 37 874 967 343 80 626
april 2005 44 461 439 778 480 084 440 264 39 117 959 465 75 675
mai 2005 44 416 448 997 489 325 436 632 39 574 965 531 75 967
juni 2005 45 967 482 172 523 748 446 708 33 258 1 003 714 84 451
juli 2005 46 128 485 093 526 644 443 686 34 750 1 005 080 92 709
august 2005 45 411 472 184 513 563 446 631 33 709 993 903 96 281
september 2005 45 317 486 509 527 673 452 092 34 090 1 013 855 111 547
oktober 2005 45 263 484 811 526 336 449 117 30 754 1 006 207 99 937

1) Det smale pengemengdebegrepet (M1) omfatter pengeholdene sektors beholdning av norske sedler og mynter

samt sektorens innestående på transaksjonskonti i Norges Bank, forretnings- og sparebanker (i norske kroner og utenlandsk valuta).
2) Ekskl. bundne bankinskudd (BSU, IPA, skattetrekkskonti mv.).
3) Det brede pengemengdebegreper (M2) defineres som summen av M1, pengeholdene sektors øvrige bankinnskudd og deres beholdning 

Kilde: Norges Bank

av banksertifikater i norske kroner og utenlandsk valuta. Bundne innskudd (BSU, IPA, skattetrekkskonti mv.) 
inngår ikke i pengemengden.

Endring siste
 12 mndr. i M2

i alt

Faktiske beholdningstall
ved utgangen
av perioden

Sedler 
og

mynt

Innskudd 
på

transaksj.
konti (M1)1)

Andre 

innskudd 2)
Bank-

sertifikater (M2)3)

2002 2003 2004 2004 2005 2002 2003 2004 2004 2005

Sedler mv og bankinnskudd 47,8 26,4 30,5 34,4 42,5 529,1 556,9 587,0 597,8 641,0
Sertifikater og obligasjoner 1,8 2,8 1,1 1,5 0,5 23,0 27,9 29,6 29,6 31,1
Aksjer og grunnfondsbevis 14,9 30,2 39,6 13,0 12,7 148,3 161,5 188,5 172,3 204,6
Verdipapirfondsandeler -2,1 4,1 1,1 -1,1 -0,8 59,8 78,3 86,4 81,9 93,3
Forsikringstekniske reserver 32,0 49,4 49,2 10,1 12,6 506,3 571,5 630,8 597,2 670,1
Utlån og andre fordringer1) 20,1 31,2 23,3 -2,0 -1,1 169,4 201,9 226,8 209,9 237,0

Fordringer i alt 114,5 144,2 144,9 55,9 66,5 1 436,0 1 598,1 1 749,2 1 688,7 1 877,1

Lån i banker (inkl. Norges Bank) 72,0 92,2 113,7 30,0 41,5 727,8 822,1 938,6 876,0 1 008,4
Lån i statlige låneinstitutter 7,5 2,5 0,2 0,0 0,5 156,0 158,5 158,6 158,4 161,3
Lån i kredittforetak og fin.selskaper 13,8 15,9 15,0 4,9 3,3 80,5 96,2 106,0 104,6 109,7
Lån i forsikringsselskaper 0,4 -2,3 -1,3 0,2 0,3 16,5 14,1 12,8 14,2 12,8
Annen gjeld2) 8,0 -0,5 3,5 10,9 12,7 143,2 143,2 151,0 147,4 154,0

Gjeld i alt 101,7 107,8 131,1 46,0 58,4 1 124,0 1 234,1 1 366,9 1 300,6 1 446,3

Nettofinansinvestering / nettofordringer 12,8 36,5 13,8 9,9 8,1 312,0 364,0 382,3 388,0 430,9
1) Utlån, påløpte, ikke utbetalte renter, feriepengekrav og skattefordringer mv.
2) Andre lån, obligasjons- og sertifikatgjeld og påløpte, ikke betalte renter mv.

Kilde: Norges Bank

�����������	
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

Beholdninger

    Året

Finansinvesteringer 

2.kvartal      Året per 30.06
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Rentestatistikk
���������	�
����������������������������������	�����������������������	�	�

NIDR NIBOR NIDR NIBOR NIDR NIBOR

juli 2004 2,1 2,0 2,1 2,0 2,3 2,2 3,8 1,8
august 2004 2,1 2,0 2,2 2,0 2,4 2,2 3,8 1,8
september 2004 2,1 2,0 2,1 2,0 2,2 2,1 3,8 1,8
oktober 2004 2,1 2,0 2,1 2,0 2,3 2,1 3,8 1,8
november 2004 2,1 2,0 2,1 2,0 2,3 2,1 3,8 1,8
desember 2004 2,1 2,0 2,1 2,0 2,3 2,2 3,8 1,8
januar 2005 2,0 1,9 2,1 2,0 2,3 2,2 3,8 1,8
februar 2005 2,0 1,9 2,0 1,9 2,3 2,2 3,8 1,8
mars 2005 2,1 2,0 2,2 2,0 2,6 2,4 3,8 1,8
april 2005 2,2 2,0 2,2 2,1 2,6 2,5 3,8 1,8
mai 2005 2,1 2,0 2,2 2,1 2,6 2,5 3,8 1,8
juni 2005 2,2 2,1 2,3 2,2 2,6 2,5 3,8 1,8
juli 2005 2,3 2,2 2,3 2,2 2,6 2,5 4,0 2,0
august 2005 2,3 2,2 2,4 2,3 2,7 2,6 4,0 2,0
september 2005 2,3 2,2 2,5 2,4 2,8 2,6 4,0 2,0
oktober 2005 2,5 2,4 2,6 2,5 2,9 2,8 4,0 2,0
november 2005 2,6 2,5 2,7 2,5 3,1 3,0 4,2 2,2

Merk: NIDR = Norwegian Interbank Deposit Rate; ren kronerente.

          NIBOR = Norwegian Interbank Offered Rate; dannes ved hjelp av valutabytte.

Kilde: Norges Bank

Renter
på bankenes

dagslån i 
Norges Bank

Renter på 
bankenes

folioinnskudd i 
Norges Bank

1 måned 3 måneder 12 måneder

���������	�
�����������������������	��������������������������	����������������������	�������

2003 2004 2004 2005

Staten og andre offentlige konti (ekskl. statspapirer) -13 408 -43 666 -70 082 -131 122
Statspapirer -41 322 19 008 17 203 -7 233
Kjøp av valuta til Statens petroleumsfond 14 620 46 870 45 590 91 160
Andre valutatransaksjoner 0 75 75 622
Beholdning av sedler og mynt 1) (anslag) -1 337 -1 266 2 183 526
D-lån 0 0 0 0
F-lån 12 000 0 -12 000 28 000
Annen sentralbankfinansiering 18 716 -12 079 180 -137

Reserver i alt -10 731 8 942 -16 851 -18 184

Herav:
Folioinnskudd i Norges Bank -10 731 8 942 -16 851 -18 184
Statskasseveksler 0 0 0 0
Øvrige reserver (anslag) 0 0 0 0

Kilde: Norges Bank

1) Tallene bygger hovedsakelig på Norges Banks regnskap. Blant annet på grunn av ulik periodisering kan det oppstå avvik 
fra bankenes egne oppgaver til bankstatistikken.

          1/1-31/12          1/1-30/11

00781 PEK_nr4_05.qxd  13-12-05  11:09  Side 284



P e n g e r  o g  K r e d i t t  4 / 0 5

285

���������	�
�����������������������������������������������������	����������	�	�

   Rentedifferanse

DKK GBP JPY SEK USD EURO NOK/EURO

juli 2004 2,2 4,8 0,0 2,1 1,6 2,1 -0,2
august 2004 2,1 4,9 0,0 2,1 1,7 2,1 -0,2
september 2004 2,1 4,9 0,0 2,1 1,9 2,1 -0,3
oktober 2004 2,1 4,8 0,0 2,1 2,1 2,1 -0,2
november 2004 2,1 4,8 0,0 2,1 2,3 2,2 -0,3
desember 2004 2,1 4,8 0,0 2,1 2,5 2,2 -0,3
januar 2005 2,1 4,8 0,0 2,0 2,6 2,1 -0,3
februar 2005 2,1 4,8 0,0 2,0 2,8 2,1 -0,3
mars 2005 2,1 4,9 0,0 2,0 3,0 2,1 -0,2
april 2005 2,1 4,9 0,0 2,0 3,1 2,1 -0,2
mai 2005 2,1 4,8 0,0 2,0 3,2 2,1 -0,1
juni 2005 2,1 4,8 0,0 1,7 3,4 2,1 -0,1
juli 2005 2,1 4,6 0,0 1,5 3,6 2,1 0,0
august 2005 2,1 4,5 0,0 1,6 3,8 2,1 0,0
september 2005 2,1 4,5 0,0 1,6 3,9 2,1 0,1
oktober 2005 2,2 4,5 0,0 1,6 4,1 2,2 0,2
november 2005 2,4 4,6 0,0 1,6 4,3 2,3 0,1

1) 3-måneders renter, månedsgjennomsnitt av daglige noteringer.

Kilde: OECD og Norges Bank

���������	�
�����������������������������������������	����������	�	�

3 år 5 år 10 år

juli 2004 3,1 3,8 4,5
august 2004 3,0 3,6 4,3
september 2004 2,8 3,5 4,2
oktober 2004 2,8 3,5 4,2
november 2004 2,7 3,3 4,0
desember 2004 2,7 3,2 3,9
januar 2005 2,7 3,2 3,9
februar 2005 2,7 3,2 3,8
mars 2005 2,9 3,4 4,0
april 2005 2,9 3,3 3,9
mai 2005 2,8 3,2 3,7
juni 2005 2,7 3,1 3,6
juli 2005 2,7 3,0 3,6
august 2005 2,8 3,1 3,6
september 2005 2,8 3,1 3,5
oktober 2005 3,1 3,3 3,7
november 2005 3,4 3,7 4,0

Kilde: Norges Bank

1) Helårlig etterskuddsrente, månedsgjennomsnitt. Fra 1.1.93 er rentene beregnet ut fra renten på representative 
obligasjoner vektet med gjenstående løpetid
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Rammelån

            I alt

Kommune- 
forvalt-

ning

Hus-
hold-

ninger

Kassekr.
m.v. og 

byggelån

Utlån 
med 

pant i
bolig

   Andre
    utlån

3.kvartal 2004
   Banker 4,12 2,88 2,83 4,27 4,09 7,01 3,77 4,21

4.kvartal 2004
   Banker 4,04 2,90 2,78 4,13 4,02 6,87 3,69 4,11

1.kvartal 2005
   Banker 3,97 2,89 2,94 4,04 3,96 6,74 3,63 3,97

2.kvartal 2005
   Banker 3,86 2,65 3,04 3,94 3,84 6,13 3,54 3,95

3.kvartal 2005 3,97 3,10 3,03 4,00 3,97 6,13 3,67 4,02
   Banker

Kilde: Norges Bank

���������	�
����	��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������	�	�

Nedbetalingslån

Utlån ekskl. nullstilte lån

Ikke-
finan-
sielle 

offentlige 
foretak

Ikke-
finan-
sielle 

private 
foretak

���������	�
������������������������������������������������	����������	�	�

Rentedifferanse

Tyskland Sverige Frankrike Storbritania Japan USA NOK/DEM2)

juli 2004 4,3 4,6 4,3 5,1 1,8 4,5 0,2
august 2004 4,2 4,5 4,1 5,0 1,6 4,3 0,1
september 2004 4,1 4,4 4,1 4,9 1,5 4,2 0,1
oktober 2004 4,0 4,3 4,0 4,8 1,5 4,1 0,2
november 2004 3,9 4,2 3,9 4,7 1,5 4,2 0,2
desember 2004 3,7 4,0 3,6 4,5 1,4 4,2 0,3
januar 2005 3,6 3,9 3,6 4,6 1,4 4,3 0,3
februar 2005 3,6 3,8 3,6 4,6 1,4 4,2 0,1
mars 2005 3,8 3,9 3,8 4,8 1,5 4,5 0,2
april 2005 3,6 3,6 3,6 4,6 1,3 4,4 0,3
mai 2005 3,4 3,4 3,4 4,4 1,3 4,2 0,3
juni 2005 3,2 3,1 3,2 4,3 1,2 4,0 0,3
juli 2005 3,3 3,1 3,3 4,3 1,3 4,2 0,3
august 2005 3,3 3,2 3,3 4,3 1,4 4,3 0,3
september 2005 3,1 3,0 3,1 4,2 1,4 4,2 0,4
oktober 2005 3,3 3,2 3,3 4,3 1,5 4,5 0,4
november 2005 3,5 3,4 3,5 4,3 1,5 4,6 0,4

1) Statsobligasjoner med gjenstående løpetid på 10 år. Månedsgjennomsnitt av daglige noteringer.
2) Differansen mellom effektive renter på norske og tyske statsobligasjoner med gjenstående løpetid på 10 år.

Kilde: OECD og Norges Bank
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I alt

Hus-
hold-

ninger
Andre
innsk.

3.kvartal 2004
   Banker 1,28 1,82 1,70 1,28 1,24 1,02 1,52

4.kvartal 2004
   Banker 1,27 1,78 1,71 1,26 1,22 1,04 1,48

1.kvartal 2005
   Banker 1,30 1,81 1,70 1,31 1,25 1,09 1,50

2.kvartal 2005
   Banker 1,30 1,92 1,87 1,34 1,22 1,09 1,50

3.kvartal 2005 1,48 2,10 1,98 1,51 1,40 1,24 1,71
   Banker

Kilde: Norges Bank

���������	��
����	����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������	�	�

Innsk. på
trans-

aksjons-
konti

Kommune- 
forvalt-

ning

Ikke-
finan-
sielle 

offentlige 
foretak

Ikke-
finan-
sielle 

private 
foretak

30.09.2004 3,6 5,1 4,4
31.12.2004 3,6 4,8 4,3
31.03.2005 3,6 4,7 4,3
30.06.2005 3,4 4,5 4,0
30.09.2005 3,5 4,5 4,0

Kilde: Norges Bank

���������	�
������������������	�����������������������������
�������������������	��������������������������������	�	�

Utlån til
boligformål

Andre
utlån

Utlån
i alt

30.09.2004 4,8 4,8 4,0
31.12.2004 4,2 4,6 3,7
31.03.2005 4,0 4,3 3,5
30.06.2005 3,9 4,2 3,4
30.09.2005 3,8 4,1 3,4

Kilde: Norges Bank

���������	�
������������	�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������	�	�

Utlån til
husholdninger

Utlån til
private foretak

Utlån
i alt
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Resultat- og kapitaldekningsdata

2003 2004 2004 2005

Renteinntekter 5,8 4,2 4,2 4,2
Rentekostnader 3,9 2,4 2,4 2,6
Netto renteinntekter 1,9 1,8 1,8 1,7
Sum andre driftsinntekter 0,9 0,9 0,8 0,9
Andre driftskostnader 1,6 1,6 1,5 1,4
Driftsresultat før tap 1,2 1,1 1,1 1,2
Bokført tap på utlån og garantier 0,4 0,1 0,1 -0,1
Resultat av ordinær drift (før skatt) 0,7 1,1 1,1 1,3

Kapitaldekning2) 12,4 12,2 11,8 11,3
Herav:
    Kjernekapital 9,7 9,8 9,3 8,8

1) Morbanker (ekskl.filialer i utlandet) og utenlandskeide filialer / datterbanker.
2) I prosent av beregningsgrunnlag for kapitaldekning

Kilde: Norges Bank

���������	�
������������������������������	����

�����������������������������������������������������������

3.kvartal

2003 2004 2004 2005

Renteinntekter 8,5 6,4 6,3 6,6
Rentekostnader 3,8 2,1 2,1 2,2
Netto renteinntekter 4,7 4,3 4,3 4,4
Sum andre driftsinntekter 2,3 2,0 1,4 2,0
Andre driftskostnader 4,0 3,6 3,0 3,7
Driftsresultat før tap 3,0 2,6 2,7 2,7
Bokført tap på utlån og garantier 1,0 0,6 0,6 0,4
Resultat av ordinær drift (før skatt) 2,0 2,0 2,1 2,4

Kapitaldekning2) 10,9 11,4 11,1 11,0
Herav:
    Kjernekapital 9,4 9,6 9,3 9,0

1) Alle norske morselskaper (ekskl. OBOS) og utenlandskeide filialer.
2) I prosent av beregningsgrunnlag for kapitaldekning.

Kilde: Norges Bank

�����������	�
�����������������������������
������
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���������

��������������������
�������������
������������������
�������

3.kvartal

2003 2004 2004 2005

Renteinntekter 4,4 3,3 3,3 3,1
Rentekostnader 3,8 2,7 2,8 2,7
Netto renteinntekter 0,7 0,5 0,5 0,5
Sum andre driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre driftskostnader 0,1 0,1 0,1 0,1
Driftsresultat før tap 0,5 0,4 0,4 0,3
Bokført tap på utlån og garantier 0,0 0,0 0,0 -0,0
Resultat av ordinær drift (før skatt) 0,5 0,4 0,4 0,4

Kapitaldekning2) 12,2 12,3 12,3 12,1
Herav:
    Kjernekapital 9,6 9,3 9,4 9,3

1) Alle norske morselskaper.
2) I prosent av beregningsgrunnlag for kapitaldekning.

Kilde: Norges Bank

���������	�
�����������������������������������	��

������������������������������������������������������������������

3.kvartal
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Valutakurser

Industriens
effektive

kronekurs1)
1

EUR
100

DKK
1

GBP
100
JPY

100
SEK

1
USD

juli 2004 104,82 8,4751 113,98 12,73 6,32 92,16 6,91
august 2004 103,06 8,3315 112,04 12,45 6,19 90,70 6,84
september 2004 103,42 8,3604 112,40 12,27 6,22 91,96 6,84
oktober 2004 101,52 8,2349 110,71 11,91 6,06 90,87 6,60
november 2004 100,18 8,1412 109,55 11,65 5,98 90,48 6,27
desember 2004 100,90 8,2181 110,55 11,83 5,91 91,52 6,13
januar 2005 100,99 8,2125 110,38 11,76 6,06 90,77 6,26
februar 2005 102,51 8,3199 111,79 12,06 6,09 91,58 6,39
mars 2005 100,63 8,1871 109,95 11,83 5,90 90,09 6,20
april 2005 100,62 8,1763 109,75 11,97 5,89 89,19 6,32
mai 2005 99,66 8,0773 108,50 11,81 5,97 87,88 6,37
juni 2005 98,05 7,8932 106,02 11,80 5,97 85,22 6,49
juli 2005 97,63 7,9200 106,19 11,52 5,88 84,01 6,58
august 2005 97,62 7,9165 106,12 11,55 5,82 84,76 6,44
september 2005 96,48 7,8087 104,70 11,52 5,74 83,66 6,37
oktober 2005 96,64 7,8347 104,99 11,50 5,68 83,16 6,52
november 2005 96,46 7,8295 104,96 11,53 5,61 81,89 6,64

1) Nominell efektiv kronekurs beregnet på grunnlag av kursene på NOK mot valutaene for Norges 25 viktigiste handelspartnere, beregnet  

   som en kjedet indeks og vektet med OECDs konkurransevekter. Vektene, som oppdateres årlig, er fastsatt på grunnlag av de enkelte

   lands betydning som konkurrent. Indeksen er satt lik 100 i 1990. Stigende indeksverdi betyr depresierende kronekurs. 

   Nærmere forklaring finnes på Norges Banks hjemmesider (www.norges-bank.no)

Kilde: Norges Bank

���������	�
��������������������������������������������������������������������	
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���������	�
����������������������	����������������������������������������������

GBP/USD EUR/GBP USD/EUR EUR/JPY JPY/USD

juli 2004 1,8422 0,6657 1,226 134,0781 109,32
august 2004 1,8188 0,6693 1,217 134,5203 110,50
september 2004 1,7932 0,6813 1,222 134,4870 110,08
oktober 2004 1,8059 0,6914 1,249 135,9705 108,89
november 2004 1,8593 0,6986 1,299 136,0822 104,77
desember 2004 1,9291 0,6947 1,340 139,0986 103,79
januar 2005 1,8777 0,6986 1,312 135,6150 103,38
februar 2005 1,8866 0,6897 1,301 136,5290 104,93
mars 2005 1,9087 0,6922 1,321 138,8740 105,12
april 2005 1,8944 0,6829 1,294 138,8290 107,31
mai 2005 1,8552 0,6838 1,269 135,3574 106,70
juni 2005 1,8185 0,6689 1,216 132,2125 108,69
juli 2005 1,7507 0,6875 1,204 134,7413 111,94
august 2005 1,7939 0,6852 1,229 135,9676 110,62
september 2005 1,8085 0,6776 1,225 136,0598 111,03
oktober 2005 1,7633 0,6813 1,201 138,0397 114,90
november 2005 1,7347 0,6793 1,178 139,5904 118,45

Kilde: Norges Bank
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Utenriksøkonomi
���������	�
���������������������������������������	��������

2003 2004 2004 2005

Varebalansen 192 390 217 263 105 086 135 737
Tjenestebalansen 19 426 20 850 14 335 12 739
Rente- og stønadsbalansen -11 472 -10 321 -17 849 -11 264

Driftsbalansen 200 344 227 792 101 572 137 212
Fordelt på:
Oljevirksomhet 277 264 331 843 149 849 184 371
Utenriks sjøfart 17 506 18 045 8 981 12 030
Annet -94 426 -122 096 -57 258 -59 189

Netto kapitaloverføringer m.v. til utlandet -4 712 1 028 430 -2 922

Netto finansinvestering \ Netto kapitalutgang 205 056 226 764 101 142 140 134
Fordelt på:
Norske investeringer i utlandet 333 923 470 268 382 063 301 712
Utenlandske investeringer i Norge 196 070 276 418 279 462 186 508
Ufordelte og statistiske avvik 67 203 32 914 -1 459 24 930
Fordelt på sektor:
Offentlig forvaltning2)

134 546 175 279 78 038 91 436
Norges Bank 13 580 29 082 3 213 8 864
Banker -29 093 -36 209 -12 230 -14 397
Forsikring 24 850 57 763 31 119 29 887
Andre finansielle foretak -24 554 -49 661 -10 200 -4 062
Ikke-finansielle foretak m.v. 85 728 50 510 11 202 28 406

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
1) Finansregnskapet her avviker fra utenriksregnskapet publisert av Statistisk sentralbyrå. Dette skyldes i stor grad føringen
     av direkte investeringer, hvor Norges Bank benytter bruttoprinsippet i motsetning til SSB som benytter retningsprinsippet.

2) Inklusiv petroleumsfondet

Januar - Juni

���������	�
����������������������������������������������������������

                                     31.12.2003

Fordringer Gjeld Netto Fordringer Gjeld Netto Fordringer Gjeld Netto

Offentlig forvaltning1) 1 174 381 793 1 428 463 965 1 572 468 1 104
Norges Bank 262 62 201 282 63 219 338 102 236
Banker 193 489 -296 149 471 -321 223 570 -348
Forsikring 221 25 197 261 18 243 291 18 273
Andre finansielle foretak 131 242 -111 149 314 -165 178 332 -154
Ikke-finansielle foretak m.v.
 - Offentlig eide foretak 143 173 -30 213 193 20 231 229 2
 - Private eide foretak 371 523 -152 349 582 -233 369 637 -268
 - Husholdninger og ideelle organisasjo 89 32 57 97 37 60 107 39 68
Ufordelte og statistisk avvik 6 -1 6 47 0 47 71 0 71
Alle sektorer 2 591 1 926 665 2 976 2 141 835 3 379 2 396 984

1) Inklusiv petroleumsfondet
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Datagrunnlaget er beheftet med usikkerhet. Dette gjelder blant annet for utlendingers eie av norske aksjer hvor det er foretatt beregninger for
komme frem til markedsverdier. Statistisk sentralbyrå bruker pålydende verdier, dette skaper differanser.

31.12.2004 30.06.2005
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Internasjonale kapitalmarkeder
���������	�
���������������������������������������	�����������������

Utestående

2002 2003 2004 2004 2005 30.jun.05

Total 740,1 1 076,7 2 284,8 240,0 1 083,9 20 263,2
    Av dette vis-a-vis:
    ikke-banker 315,2 546,1 917,1 48,8 299,2 7 328,9
    banker (og ufordelt) 425,0 530,6 1 367,7 191,3 784,6 12 934,2

1) Med internasjonale fordringer (external positions) menes det:
utlån over landegrensene i alle valutaer
utlån til innlendinger i fremmed valuta
tilsvarende fordringer utenom utlån

Kilde: BIS

          2.kvartal

2002 2003 2004 2004 2005

Amerikanske dollar (USD) 42,4 39,8 38,3 39,9 40,4
Tyske mark (DEM) .. .. .. .. ..
Sveitsiske franc (CHF) 2,0 1,8 1,7 1,7 1,6
Japanske yen (JPY) 5,6 4,9 4,8 4,7 4,5
Britiske pund (GBP) 5,3 5,5 5,5 6,1 5,5
Franske franc (FRF) .. .. .. .. ..
Italienske lire (ITL) .. .. .. .. ..

EURO 33,7 37,7 39,4 36,8 37,8
Ufordelt1) 11,0 10,3 10,3 10,8 10,2

Totalt i mrd. USD 13 370,3 15 999,4 19 197,6 17 341,4 20 263.2

Kilde: BIS

���������	�
����������������������������������������������	�
�����������������������������������������������������������

1) Inkluderer andre valutaer enn de som er med i tabellen, og også fordringer hos banker i andre land enn 
hjemlandene til de syv valutaene som er spesifiserte.

        Desember     2.kvartal
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30.09.2004 31.12.2004 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005

Valutaaktiva, spot 236 109 211 492 239 298 256 460 264 339

Valutapassiva, spot 434 817 420 406 470 564 483 748 544 764

1. Spotbalanse, netto -198 708 -208 914 -231 266 -227 288 -280 425

2. Terminbalanse, netto 196 350 202 197 216 859 215 800 250 249

Kilde: Norges Bank

Valutahandel

Sentral-

myndig.2)

Andre

finansinst.3) Publikum Utlandet Sum Publikum Utlandet Publikum Utlandet

oktober 2004 0,0 25,0 32,9 123,5 181,4 68,4 329,7 35,5 206,2

november 2004 -0,2 26,1 35,4 130,6 191,9 75,9 346,4 40,5 215,8

desember 2004 -0,4 20,7 39,8 147,1 207,2 80,4 343,5 40,6 196,4

januar 2005 -0,3 13,2 41,2 147,4 201,5 78,9 294,8 37,7 147,4

februar 2005 -0,6 24,1 52,9 120,4 196,8 91,9 277,4 39,0 157,0

mars 2005 0,0 26,8 49,1 139,4 215,3 95,2 342,9 46,1 203,5

april 2005 0,0 42,9 50,6 125,4 218,9 99,8 348,9 49,2 223,5

mai 2005 0,0 33,0 42,2 126,6 201,8 102,1 366,5 59,9 239,9

juni 2005 0,0 35,0 47,3 135,5 217,8 114,1 398,5 66,8 263,0

juli 2005 -0,2 33,4 44,2 143,3 220,7 113,9 347,5 69,7 204,2

august 2005 -0,3 45,3 47,1 147,9 240,0 117,0 365,6 69,9 217,7

september 2005 -0,3 53,2 48,1 143,6 244,6 122,9 361,3 74,8 217,7

oktober 2005 -0,4 20,9 27,9 171,8 220,2 106,6 385,4 78,7 213,6

1) Ekskl. kurskorreksjoner.
2) Statsforvaltn., trygdeforvaltn. og Norges Bank.
3) Inkl. eventuelle avvik mellom terminaktiva og terminpassiva innen gruppen av valutabanker.

Kilde: Oppgaver fra forretnings- og sparebanker (registrerte valutabanker) til Norges Bank

Kjøpt, brutto fra: Solgt, brutto fra:Netto kjøpt fra:

���������	�
����������	�
������������������������������������������������������

����������������������������������������������	���	����������
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