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Banktestamenter – krav om avviklingsplaner for banker..................................................................
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Ylva Søvik

Testamenter for banker består av beredskapsplaner og avviklingsplaner. Artikkelen gir en oversikt over hva en
avviklingsplan er. Den beskriver formålet med avviklingsplaner og hva slike planer vil inneholde. Videre drøftes
hvilket ansvar banker og myndigheter bør ha for utformingen av avviklingsplaner, samt relevante sanksjoner
dersom det ikke utformes troverdige avviklingsplaner.
Bankenes likviditetssituasjon under finansuroen høsten 2008........................................................

11

Sigbjørn Atle Berg, Arild J. Lund, Kenneth Paulsen og Nora Sundvall
Høsten 2008 fikk banker i mange land betydelige problemer med finansieringen av sine porteføljer. I artikkelen
beskrives det hvordan norske banker ble påvirket. Forfatterne ser også på kjennetegn ved de bankene som hadde
størst problemer.
Bankers likviditet og finansiering.........................................................................................................

23

Erna Hoff
Bankene finansierer utlån med innskudd fra kunder og ved markedsfinansiering, det vil si innlån fra penge- og
kapitalmarkedene. En viktig oppgave for banker er å omdanne kortsiktig sparing fra publikum til langsiktige
investeringer, såkalt løpetidstransformasjon. Bankene påtar seg dermed risiko ved at innlån har kortere løpetid
enn utlån. Myndighetene har derfor etablert et sikkerhetsnett rundt bankene og pålagt regulering og tilsyn. Nye
internasjonale reguleringer pålegger bankene å ha større likviditetsreserver og mer langsiktig finansiering. De
nye reguleringene vil kreve omfattende tilpasninger hos norske banker.
Operational problems in banks – effects on the settlement of payments in Norges Bank...........
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Tor Oddvar Berge and Casper Christophersen
The settlement process in the Norges Bank settlement system (NBO) will be affected if an operational problem
occurs in one of its participating banks. The inability of one bank to send payments may have significant effects
on other banks if the stricken bank becomes a liquidity sink in the system. This article presents the results of a
large number of simulations used to analyse the robustness of the settlement process to such systemic events.
Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11........................................................................

42

Rønnaug Melle Johansen og Knut Kolvig
Penger og Kreditt publiserer utdypende informasjon om stresstestene som presenteres i rapporten Finansiell
stabilitet. Hensikten med stresstestene er å vurdere sårbarheten i banksystemet som helhet under ulike alternativer for den makroøkonomiske utviklingen. I denne utdypingen beskrives oppbyggingen av stressalternativet i
Finansiell stabilitet 2/2011 og hvor følsomme resultatene er for endringer i sentrale antakelser. Spesielt fokuserer
vi på utviklingstrekk for norske banker de siste årene.
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