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obligasjoner.5 Under finansuroen som oppstod sommeren 
2007, har det heller ikke vært tilfeller av mislighold av 
slike papirer.

Markedene for covered bonds var lenge i hovedsak 
nasjonale og med begrenset utestående volum og omset-
ning. Et viktig tidsskille inntraff med etableringen av 
tyske jumbo pfandbriefe i 1996. Et jumbo pfandbrief 
har fast rente, et utestående volum på minst én milli-
ard euro og flere prisstillere (såkalte «market makers»). 
Disse kravene bidro til at jumbo pfandbriefe ble klart mer 
likvide enn andre obligasjoner med private utstedere, og 
det bidro til økt interesse også fra utenlandske investorer. 
Volumet av utestående covered bonds globalt økte fra 
100 milliarder euro i 1996 til 600 milliarder euro i 2000. 
I dag kan det antas at utestående volum er på mer enn 
2400 milliarder euro.

Norske banker fikk gjennom spesielle kredittforetak 
anledning til å utstede slike obligasjoner da regelverket 
for OMF trådte i kraft i juni 2007. De siste årene har 
bankenes utlån vokst raskere enn innskuddene. Utlånene 
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Obligasjoner med fortrinnsrett – et marked  
i sterk vekst
Bjørn Bakke og Ketil Rakkestad, seniorrådgivere i Avdeling for betalingssystemer, og Geir Arne Dahl, 
konsulent i Finansmarkedsavdelingen1

I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF har 
allerede blitt en viktig finansieringskilde for norske finanskonsern og bankallianser. Utestående 
volum i norske kroner og fremmed valuta tilsvarte om lag 500 milliarder kroner ved utgangen av 
2. kvartal 2010. Foreløpig er det meste enten benyttet i bytteordningen mellom statskasseveksler 
og OMF, eller lagt ut i utlandet og kjøpt av utenlandske investorer. Kombinasjonen av lav risiko og 
høyere avkastning enn statsobligasjoner vil trolig føre til økt interesse også fra norske investorer 
de neste årene. I denne artikkelen beskriver vi hva som kjennetegner OMF og det norske og uten-
landske markedet for dem. Vi peker også på enkelte risikofaktorer og drøfter om OMF kan påvirke 
stabiliteten i det finansielle systemet.

1. Innledning2

OMF er den norske utgaven av en type obligasjoner som 
internasjonalt kalles covered bonds.3 En covered bond er 
en obligasjon som gir investorene sikkerhet i et definert 
utvalg av utstederens eiendeler. Obligasjoner som ga 
investor et direkte krav på eiendelene som ble stilt som 
pant, ble utstedt i Tyskland alt i 1769.4 I det påfølgende 
århundret åpnet en rekke andre europeiske land for utste-
delse av slike obligasjoner. Obligasjoner med egenskaper 
som ligger nær dagens covered bonds, ble imidlertid først 
utstedt i 1899, etter at ny lov om hypotekbankvirksomhet 
ble vedtatt i Tyskland. Også enkelte andre europeiske 
land har lenge hatt et lovverk som i hovedsak tilsvarer 
et moderne lovverk for covered bonds, men i de fleste 
land er et slikt lovverk blitt etablert først de siste årene.

Obligasjoner med sikkerhet i eiendeler har vært robuste 
også i perioder med økonomiske kriser. I Tyskland har det 
ikke vært et eneste tilfelle av mislighold siden 1769. Heller 
ikke Danmark, Frankrike og Spania, hvor covered bonds 
har en lang historie, har hatt tilfeller av mislighold etter 
at de fikk etablert lover for utstedelse av pantesikrede 

1 Synspunktene i artikkelen er forfatternes og er ikke nødvendigvis uttrykk for Norges Banks syn. Takk til Arve Austestad (SpareBank 1 Boligkreditt), 
Andreas Heiberg (Nordea Bank Norge), Øyvind Birkeland (DnB NOR Boligkreditt) og Sigbjørn Atle Berg, Kåre Hagelund, Sindre Weme, Gunnvald 
Grønvik og Knut Sandal (Norges Bank) for nyttige kommentarer.

2 Dette er en oppdatert utgave per november 2010 av artikkelen som ble publisert 14.05.2010. Det er gjort enkelte mindre endringer. Artikkelen er også 
publisert på engelsk i Economic Bulletin

3 I artikkelen benyttes benevnelsen OMF når det refereres til obligasjoner utstedt etter norsk lovverk, mens benevnelsen covered bonds blir benyttet 
ellers.

4 Historikken bygger i hovedsak på Mastroeni (2001).
5 Enkelte av disse landene hadde heller ikke tilfeller av mislighold før lovverket ble etablert.
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er blitt finansiert ved at bankene har utstedt usikrede 
obligasjoner eller tatt opp lån fra andre finansinstitusjo-
ner. Fordi OMF gir investor fortrinnsrett til en sikker-
hetsmasse, vil OMF normalt kunne utstedes til bedre 
betingelser enn usikrede obligasjoner eller lån. OMF vil 
dessuten kunne være en mer stabil kilde til finansiering 
enn alternativene en privat bank har. OMF kan derfor 
være et viktig alternativ til usikrede obligasjoner og lån 
fra finansinstitusjoner som finansieringskilde de nær-
meste årene.

OMF vil trolig også bli et viktig investeringsalternativ 
for banker og pensjons- og forsikringsselskaper. Dette er 
dels fordi investeringer i OMF kan bidra til å oppfylle nye 
myndighetskrav til likviditet og kapitaldekning. Videre 
kan bankene bruke slike obligasjoner som sikkerhet for 
lån i sentralbanker eller i gjenkjøpsavtaler. Bankenes 
risiko knyttet både til gjeld og fordringer kan dermed bli 
påvirket av hvor robuste OMF viser seg å være i perioder 
med uro i finansmarkedene og/eller svak makroøkono-
misk utvikling. Robustheten til OMF er derfor viktig for 
finansiell stabilitet.

Artikkelen er organisert på følgende måte: I del 2 
gir vi en oversikt over viktige trekk ved covered bonds 
og norsk regulering. Vi drøfter også egenskaper ved 
de norske kredittforetakene som utsteder OMF. Del 3 
omhandler markedet for OMF. I del 4 analyserer vi ulike 
typer risikoer knyttet til OMF. I del 5 diskuterer vi hvilke 
implikasjoner OMF kan ha for finansiell stabilitet, før vi 
i del 6 gir en kort oppsummering. 

2. Hva er covered bonds og OMF?

Covered bonds utstedt i europeiske land har ulike egen-
skaper. Det finnes derfor ingen generell definisjon.6 Det 
europeiske rådet for covered bonds7 har imidlertid laget 
en minimumsstandard:

 - Obligasjonen er utstedt av – eller obligasjonseieren 
har på annen måte krav på dekning hos – en kre-
dittinstitusjon som er underlagt offentlig tilsyn og 
regulering.

 - Obligasjonseieren har et krav mot en sikkerhetsmasse 
som går foran kravene fra de usikrede kreditorene til 
kredittinstitusjonen.

 - Kredittinstitusjonen er forpliktet til å sørge for at 
sikkerhetsmassen til enhver tid er tilstrekkelig til å 
dekke kravene fra obligasjonseierne.

 - Kredittinstitusjonens forpliktelser knyttet til sikker-
hetsmassen er under tilsyn av offentlige myndigheter 
eller andre uavhengige institusjoner.

Covered bonds som tilfredsstiller disse kravene kan deles 
i to kategorier:

 - Covered bonds som er utstedt etter et særskilt lovverk, 
hvor det blant annet stilles krav til sikkerhetsmassen, 
likviditetsstyring og tilsyn. Gjennom det særskilte 
lovverket og tilsynet begrenses obligasjonseiernes 
risiko.

 - Covered bonds som er utstedt etter generelt lovverk, 
hvor egenskapene ved obligasjonene blir bestemt i 
egne avtaler mellom utsteder og investor (såkalte 
«strukturerte covered bonds»). Slike obligasjoner 
kan bli utstedt i land hvor det mangler et særskilt 
lovverk. En annen motivasjon er at egne avtaler gir 
større fleksibilitet for utstederen, for eksempel når 
det gjelder hvilke eiendeler som kan være i sikker-
hetsmassen. 

De fleste europeiske land har etablert særskilt lovverk 
for utstedelse av covered bonds. Lovverket varierer litt 
mellom land, men de fleste er tilpasset kravene i verdi-
papirfonddirektivet8 og kapitaldekningsdirektivet9 fra EU. 
Verdipapirfonddirektivet stiller krav til fond som skal 
markedsføres og selges til småsparere i EØS-området. Et 
slikt fond kan i utgangspunktet ikke plassere mer enn 5 
prosent av sine eiendeler i finansielle instrumenter utstedt 
av ett enkelt selskap, men grensen økes til 25 prosent for 
covered bonds som oppfyller kravene direktivet stiller. 
Kapitaldekningsdirektivet gir retningslinjer for bereg-
ning av egenkapitalen kredittinstitusjonene må holde 
for sine ulike kategorier av eiendeler. Eiendelene gis ulik 
vekt i beregningen av grunnlaget for egenkapitalkrav, 
avhengig av risikoen ved dem. Sikre eiendeler tillegges en 
lav risiko vekt, og kredittinstitusjonene trenger dermed å 
holde mindre egenkapital for disse enn for andre eiendeler 
fra private utstedere. Kapitaldekningsdirektivet innholder 
krav som covered bonds må tilfredsstille for å få en lav 
risikovekt (10 prosent).10

Kapitaldekningsdirektivet forutsetter at kravene i 
verdi papirfonddirektivet er oppfylt og stiller i tillegg 
enkelte nye krav. Covered bonds som tilfredsstiller 
kapitaldekningsdirektivet, vil dermed alltid tilfredsstille 
verdi papirfonddirektivet, men ikke omvendt. For at en 

6 Covered bonds utstedes i all hovedsak i europeiske land. Det er imidlertid eksempler på utstedelser i land utenfor Europa, som USA.
7 The European Covered Bond Council.
8 Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities directive (UCITS-direktivet).
9 Capital Requirements Directive.
10 Risikovekt etter standardmetoden for beregning av kapitalkrav. Kapitalkravet er 8 prosent av en risikovektet balanse. Risikovekten for covered bonds 

er 10 prosent. Eiere som er underlagt kapitalkrav, må derfor kun stille kapital for minimum 0,8 prosent av verdien av covered bonds..
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covered bond skal ha en lav risikovekt etter kapitaldek-
ningsdirektivet, må utstederen være underlagt offent-
lig tilsyn som sikrer investors interesser, og investors 
 fordringer må være sikret i eiendeler som vil bli brukt til 

å dekke investorers krav i tilfelle insolvens. Dette kravet 
må være oppfylt gjennom hele obligasjonens løpetid. 
Kapitaldekningsdirektivet stiller detaljerte krav til hvilke 
eiendeler som kan benyttes til å sikre obligasjonseierne.11

11 Kredittforetak kan være eksponert mot offentlige myndigheter innenfor EU, mot stater og offentlige myndigheter utenfor EU i risikoklasse 1, mot 
boliglån med en belåningsgrad på inntil 80 prosent, lån til næringseiendom og skip med belåningsgrad inntil 60 prosent, og mot banker i 
risikoklasse 1. Eksponeringen mot banker kan ikke overstige 15 prosent av sikkerhetsmassen til kredittforetaket.

Norsk lovverk

I Norge er utstedelse av OMF regulert i «Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner» av 1988 og 
«Forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av 
offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom» av 2007. For å sikre at OMF som er utstedt etter 
det norske lovverket skal kunne risikovektes med 10 prosent etter standardmetoden, er den norske forskriften 
utarbeidet slik at kravene er minst like strenge som kravene i kapitaldekningsdirektivet.

Obligasjonen må utstedes av en egen institusjon (kredittforetak) og være sikret i lån som er eid direkte av 
foretaket. Lånene kan være overført fra en bank eller være gitt av foretaket direkte. Dersom utsteder mislig-
holder sine forpliktelser overfor obligasjonseierne, vil de være sikret både ved at de har et direkte krav mot 
kredittforetaket og gjennom at de har fortrinnsrett til sikkerhetsmassen. Sikkerhetsmassen kan bestå av boliglån 
innenfor 75 prosent av verdigrunnlaget (markedsverdi), lån til næringseiendom innenfor 60 prosent av verdi-
grunnlaget, lån til offentlige myndigheter innenfor EØS eller stater innenfor OECD (risikoklasse 1), eller i 
derivater med motparter i risikoklasse 1. Hvert enkelt lån kan maksimalt utgjøre 5 prosent av sikkerhetsmassen, 
og maksimalt 15 prosent av eksponeringen i sikkerhetsmassen kan være mot bank. Inntil 20 prosent av sik-
kerhetsmassen kan bestå av såkalt fyllingssikkerhet, som er spesielt likvide og sikre obligasjoner eller bank-
innskudd.1

Sikkerhetsmassens verdi skal til enhver tid overstige verdien av utestående OMF. Sikkerhetsmassen skal 
verdsettes til markedsverdi, mens verdien av OMF beregnes etter nåverdimetoden. Eiendeler som ikke tilfreds-
stiller lovkravene, kan inngå i sikkerhetsmassen, men skal ikke regnes med ved beregningen av om foretaket 
oppfyller balansekravet etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-31. Obligasjonseierne kan derfor ha fortrinns-
rett til eventuelle lån som ikke lenger oppfyller kravene til belåningsgrad. En uavhengig gransker oppnevnt av 
Finanstilsynet skal minst hver tredje måned kontrollere at kravene til sikkerhetsmassen er oppfylt. Kredittfore-
takene er også forpliktet til å ha en likviditetsstyring som sikrer rettidig betaling til obligasjonseierne. For å 
sikre dette skal foretakene gjennomføre stresstester. Kredittforetakene skal også sette rammer for rente- og 
valutarisiko. Finanstilsynet fører tilsyn med kredittforetakenes likviditetsstyring og rammene for valuta- og 
renterisiko.

Et kredittforetak kan settes under offentlig administrasjon hvis det ikke klarer å sikre betalinger til rett tid til 
obligasjonseierne, eller hvis banken som eier kredittforetaket settes under offentlig administrasjon. I tilfelle 
offentlig administrasjon vil Finanstilsynet oppnevne et eget bostyre for kredittforetaket med representasjon 
fra obligasjonseierne. Bostyret kan beslutte å la obligasjonene løpe til forfall hvis det finner at kredittforetaket 
har nok likviditet til å foreta betalinger til rett tid. Bostyret kan utstede nye obligasjoner med pant i sikkerhets-
massen for å skaffe nok likviditet. Dersom bostyret finner at det ikke er tilstrekkelig likviditet, vil det selge 
sikkerhetsmassen.2 Inntektene fra salget vil bli benyttet til å dekke kravet fra obligasjonseierne og derivat-
motpartene og til å dekke egne utgifter. Obligasjonseierne vil i en situasjon med offentlig administrasjon være 
beskyttet ved at loven stenger for enkeltforfølgelse fra individuelle obligasjonseiere (på bekostning av øvrige 
obligasjonseieres krav) og motregning mot kredittforetaket.

1 Kan økes til 30 prosent med tillatelse fra Finanstilsynet.

2 Ved salg av et lån til en annen kredittinstitusjon må låntaker (normalt boligeier) varsles, men det er ikke krav om samtykke.
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Modellen for OMF

Etter norsk lov må OMF utstedes av et eget kredittforetak, 
se nærmere omtale i egen ramme. Kredittforetakene er i 
hovedsak opprettet, eid og kontrollert av bankene. Fler-
tallet av norske banker eier et slikt foretak sammen med 
andre banker, men enkelte store og mellomstore banker 
har valgt å opprette egne kredittforetak. Et mindre antall 
banker har ikke noen tilknytting til foretak som utsteder 
OMF. OMF skiller seg klart fra tradisjonell verdipapiri-
sering av lån i form av såkalte «Asset-Backed Securities» 
(ABS), se egen ramme med viktige forskjeller.

Kredittforetak gir bankene finansiering av lån til bolig 
eller næringseiendom. Det skjer ved at bankene overfører 
slike lån til kredittforetakene, som utsteder OMF med 
sikkerhet i lånene.12 Bankene gir normalt foretakene kort-
siktig kreditt når lånene blir overført. Kredittforetakene 
betaler tilbake kreditten enten ved at de skaffer likviditet 
ved å selge OMF, eller ved at banken mottar OMF for 
en verdi som tilsvarer lånene den har overført. Bankens 
balanse endres derfor ved at utlån erstattes med OMF 
eller midler fra salget. Midlene kan eventuelt benyttes 
til å nedbetale bankens gjeld.

Den største posten på aktivasiden av kredittforetakenes 
balanse er lån til bolig og næringseiendom, mens den 
største posten på passivasiden er utstedte OMF. Verdien 
av fyllingssikkerhet og bolig- og næringslån innenfor 75 
eller 60 prosent belåning skal etter loven være større enn 
verdien av utestående OMF, se omtale i ramme om norsk 
lovverk. Obligasjonseierne har fortrinnsrett til den delen 
av lånene som ligger utenfor 75 eller 60 prosent, men 
bare lån innenfor 75 eller 60 prosent vil telle med i sik-
kerhetsmassen ved beregning av om foretaket oppfyller 
dette balansekravet.

Hvis prisen på eiendom faller, kan det bli nødvendig 
for kredittforetaket å få tilført nye lån for å opprettholde 
verdien av sikkerhetsmassen. Et kredittforetak kan løse 
dette for eksempel ved å øke størrelsen på fyllingssikker-
heten eller få tilført nye bolig-, nærings- eller offentlige 
lån. Dette kan finansieres ved at foretaket øker sitt eget 
låneopptak hos bankene. Både aktiva- og passivasiden 
av balansen øker hvis en slik løsning velges, se figur 
2.1 og 2.2. Et alternativ er også å kjøpe tilbake utstedte 
OMF og finansiere dette med å utstede en usikret obliga-
sjon. Da vil den usikrede obligasjonen erstatte OMF på 
 passivasiden, mens aktivasiden blir uendret.

12 Norske banker hadde per mai 2010 overført 40 prosent av sine boliglån til kredittforetak som utsteder OMF.

Figur 2.1 Forenklet balanse for et boligkredittforetak før et 
fall i boligpriser.  Rød ramme angir tellende 
sikkerhetsmasse1). Total balanse = 100 før fall i boligpriser
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Figur 2.2 Forenklet balanse for et boligkredittforetak etter et 
fall i boligpriser.  Rød ramme angir tellende 
sikkerhetsmasse1). Total balanse = 100 før fall i boligpriser

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

120

Eiendeler Gjeld og egenkapital

Boliglån
innenfor
75% av 

boligverdi

Fyllingssikkerhet

Andre eiendeler

Utestående 
obligasjoner med 

fortrinnsrett

Lån

Egenkapital

Boliglån utenfor
75% av boligverdi

1) Med tellende sikkerhetsmasse menes de eiendelene i 
sikkerhetsmassen som inkluderes i beregningen av om 
verdien av sikkerhetsmassen er større enn verdien av 
utestående OMF (lovkrav).



NORGES BANK  Penger og Kreditt 1/20108

Viktige forskjeller mellom OMF og «Asset-Backed Securities»

I USA og flere andre land er det utstedt store volumer pantesikrede obligasjoner som ofte benevnes «Asset-
Backed Securities» (ABS). Under sammenlignes enkelte av de mange ulike egenskapene ved ABS og OMF.

Krav til kapitaldekning
•  ABS: Verdipapirisering av en banks utlån i form av ABS innebærer at utlånsporteføljer selges til et spesial-

foretak. Et spesialforetak er et foretak som er etablert for ett bestemt formål. Det er ikke underlagt kapitalkrav 
og er ikke eid av banken selv. Spesialforetaket finansierer kjøpet ved å utstede obligasjoner (ABS) med pant 
i den kjøpte porteføljen. Risikoen knyttet til utlånsporteføljen overføres til kjøperne av obligasjonene.

•  OMF: De norske bankene står som eiere av kredittforetakene som utsteder OMF. Kredittforetakene, som ikke 
må forveksles med nevnte spesialforetak, er underlagt samme kapitaldekningsregler som banker, og må derfor 
ha tilstrekkelig kapitaldekning for lånene de eier. Da den innskutte egenkapitalen kommer fra eierbankene, 
gir OMF ingen direkte overføring av kredittrisiko fra bankene til eksterne investorer.

Typer underliggende lån
•  ABS: Kan ha pant i bolig- og næringslån, men også bil-, kredittkort- og studielån er vanlig. Kvaliteten på 

lånene vil være spesifikk for hver utstedelse.

•  OMF: Er underlagt et regelverk som fordrer streng oversikt og stiller klare krav til hva som kan brukes som 
sikkerhet. I hovedsak består sikkerhetsmassen til OMF av bolig- og næringslån innenfor henholdsvis 75 og 
60 prosent av pantets verdigrunnlag.

Statisk vs. dynamisk portefølje av lån
•  ABS: Lånene som utgjør pantet, endres i hovedsak ikke gjennom ABS-ens levetid. Det er også vanlig at 

lånekundenes innbetalinger av renter, avdrag og hovedstol overføres via spesialforetaket til investorene (såkalt 
«pass-through»-struktur). Midler fra lån som innfris før tiden, overføres også til investorene. Det medfører 
at investorene ikke kan vite nøyaktig størrelse på ABS-ens periodevise utbetalinger, eller når ABS-en vil 
utløpe.

•  OMF: Sikkerhetsmassen er dynamisk, slik at den til enhver tid kan utvides med nye lån og annen fyllings-
sikkerhet. Lån som ikke lenger oppfyller lovkriteriene inngår fortsatt i sikkerhetsmassen, men vil ikke telle 
med når man beregner om verdien av sikkerhetsmassen er større enn verdien av utestående OMF (lovkrav). 
Tids punkt og størrelse på de periodevise utbetalingene er kjent på forhånd.

Transjering
•  ABS: Kan være inndelt i grupper av verdipapirer med ulik prioritet til kontantstrømmene og pantet. De ulike 

gruppene kalles transjer. Inndelingen er ofte innrettet slik at de lavest rangerte transjene tar de første tapene 
knyttet til de underliggende lånene.

• OMF: Er ikke delt inn i transjer, og alle eierne har lik rettighet til sikkerhetsmassen i foretaket.
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3. Markedet for OMF

Det er utstedt et betydelig volum OMF etter at det norske 
regelverket for OMF trådte i kraft 1. juni 2007, se figur 
3.1. Det utestående volumet fra norske kredittforetak var 
om lag 500 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 
2010, hvorav om lag ⅓ var denominert i utenlandsk 
valuta.13 Den effektive renten på OMF har vært lavere enn 
effektiv rente på ordinære bankobligasjoner, se figur 3.2.

Utstedelser i Norge

OMF fra norske utstedere er gjennomgående notert på 
børs. For obligasjoner utstedt i Norge vil det si Oslo Børs 
eller den alternative markedsplassen for obligasjoner 
(ABM)14. I perioden fram til statens bytteordning for 
OMF ble annonsert 12. oktober 2008, var det utstedt 
OMF i norske kroner for om lag 42 milliarder kroner. I 
bytteordningen er det deponert OMF for over 230 milliar-
der kroner, se egen ramme om bytteordningen. Det utgjør 
nær halvparten av dagens utestående volum av OMF. 
Ordningen har i stor grad bidratt til å øke utstedelsene av 
OMF. Før ordningen ble introdusert, var det sju norske 
kredittforetak med rett til å utstede OMF. I dag er det 23 
slike kredittforetak. 

OMF-ene som er deponert i bytteordningen, må 
refinansieres i markedet fram mot høsten 2014 etter 
hvert som bytteavtalene forfaller, se figur 3.3. En stor 
andel ventes da å bli refinansiert i utenlandsk valuta. 
For flertallet av de noe mindre norske kredittforetakene 
vil det trolig likevel være mest aktuelt å utstede OMF i 
norske kroner. Dette har sammenheng med at krav fra 
internasjonale investorer om god kredittgradering, høyt 
utestående volum, fast rente og prisstillere, ikke vil bli 
oppfylt for mange norske utstedere, se eget avsnitt om 
internasjonale utstedelser.

Lånene i sikkerhetsmassen til de norske kredittforetak-
ene har i hovedsak flytende rente, og OMF er så langt 
i overveiende grad også utstedt med flytende rente. Det 
skyldes i stor grad at banker og kredittforetak har kunnet 
deponere OMF med flytende rente i bytteordningen. 
Også for OMF utstedt i det norske markedet har flytende 
rente vært mest vanlig. Ifølge markedsaktører har det 
imidlertid vært vanskelig å utstede OMF i norske kroner 
med flytende rente og lengre løpetid enn fem år. Viktige 
investorgrupper, som pensjonskasser og livselskaper, 
ønsker gjerne obligasjoner med lange løpetider og fast 
rente. Det kan tilsi at det i tiden framover blir vanligere 
med fastrenteutstedelser i norske kroner. En utfordring for 

Figur 3.1 Utstedelser av OMF. Norske kredittforetak. 
Milliarder kroner. 3. kv. 2007 – 2. kv. 2010
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Figur 3.2 Effektiv rente på OMF og bankobligasjon med samme 
utstedelsesvolum. Denominert i euro. 3 år gjenstående løpetid. 
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13 Kilder: Stamdata og Bloomberg.

14 Oslo ABM er en uregulert markedsplass som ikke er underlagt konsesjon i henhold til børsloven, og kan derfor operere uavhengig av vedtatte 
EU-direktiver. Noteringsprosessen er mindre omfattende, og det er ikke krav til IFRS-regnskapsrapportering. Likevel er gjennomlysningsregler og 
handelsregler tilsvarende som på markedsplassen Oslo Børs..

Figur 3.3 Forfallsstruktur i bytteordningen. Milliarder kroner. 
3. kv. 2010 – 3. kv. 2014
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de norske utstederne, som ønsker å avlaste renterisikoen 
ved å bytte fast mot flytende rente, er at det per i dag 
er begrenset tilgang på motparter som kan inngå slike 
rentebytteavtaler.

Andrehåndsmarkedet for OMF i Norge er ungt og under 
utvikling. Omsetningen har så langt vært begrenset, 
både målt i antall handler og i volum. Dette har trolig 
sammenheng med at det er relativt kort tid siden det ble 
åpnet for utstedelser av OMF i Norge, og at det meste av 
OMF-ene er blitt benyttet i bytteordningen mot staten. 
Sammenlignet med land hvor denne typen obligasjo-
ner omsettes hyppigere, er dessuten volumet av norske 
utstedelser fremdeles nokså lavt. Regelverksendringer 

for forsikringsselskaper og banker kan imidlertid trekke 
i retning av økt etterspørsel i det norske markedet i årene 
framover, se eget avsnitt om investorer.

Det kan også ha betydning at det norske markedet i liten 
grad er understøttet av prisstillere. Disse har som formål 
å bedre likviditeten i markedet, og er oftest banker eller 
meglerhus. Prisstillerne stiller både kjøps- og salgs kurser 
for handel av gitte volumer OMF. For enkelte norske 
utstedelser stiller eierbankene selv priser for handel i 
sine egne kredittforetaks utstedelser. Internasjonalt er 
det vanlig at større utstedelser har flere prisstillere. Slike 
ordninger med flere prisstillere per utstedelse ventes etter 
hvert å komme på plass også i Norge.

Bytteordningen mellom statskasseveksler og OMF

Som et ledd i arbeidet med å bedre finansieringssituasjonen til bankene, ga Stortinget 24. oktober 2008 Finans-
departementet fullmakt til å iverksette en ordning der staten gir bankene statskasseveksler i bytte mot OMF 
for en avtalt periode. Ordningen ble annonsert på et tidspunkt da etterspørselen etter OMF og mange andre 
verdipapirer var svært lav som følge av finanskrisen.

Ettersom statskasseveksler er lettere å omsette enn OMF, innebærer et slikt bytte en bedring av bankenes 
likviditetssituasjon. Deltakerne kan enten beholde statskassevekslene eller selge dem i markedet. Bytteordnin-
gen blir administrert av Norges Bank, og har en ramme på 350 milliarder kroner.1 Totalt er statskasseveksler 
for 230 milliarder kroner tildelt. Deltakerne har fått tilgang på statskasseveksler ved å by i auksjoner arrangert 
av Norges Bank. Det vil inntil videre ikke bli avholdt flere auksjoner.

Banker med adgang til å ta opp F-lån i Norges Bank, og kredittforetak med tillatelse til å utstede OMF, har 
inngått bytteavtaler med staten. Kun OMF med sikkerhet i norske utlånsporteføljer godtas i ordningen.

I auksjonene har deltakerne spesifisert ønsket volum statskasseveksler, varighet på bytteavtalen og hvor mange 
basispunkter de har vært villige til å betale ut over en på forhånd bestemt minstepris. Minsteprisen er en rente 
bestående av seks måneders pengemarkedsrente pluss et påslag som er fastsatt i forkant av hver auksjon. 
Påslaget, og deltakernes auksjonsbud ut over dette, ligger fast gjennom hele avtaleperioden. Deltakerne får 
likevel en variabel lånekostnad ved at pengemarkedsrenten brukt i avtalen justeres når vekslene forfaller. 
Løpetiden på avtalene er inntil fem år. Etter hvert som veksler forfaller, må deltakerne i hele avtaleperioden 
kjøpe nye veksler av staten med seks måneders løpetid til vekslenes markedspris.

Kupongutbetalingene fra OMF-ene tilfaller deltakerne selv. Når bytteavtalene utløper, kjøper deltakerne OMF 
tilbake fra staten for samme pris som de ble solgt for. Deltakerne mottar rente på de statskassevekslene som 
de har valgt å holde til forfall. Prisen på bytteavtalen er følgelig differansen mellom auksjonsrenten og statskasse-
vekselrenten. Det er fastsatt en nedre grense på 40 basispunkter for forskjellen mellom auksjonsrenten og 
statskassevekselrenten. Det innebærer at auksjonsrenten minst vil være renten på statskassevekselen som 
deltakerne mottar, pluss 40 basispunkter.

Fra august 2009 ble prisene for å delta i ordningen gradvis oppjustert, og den siste tildelingen ble gjort i oktober 
2009. Behovet for ordningen avtok etter hvert som muligheten til å utstede OMF i tradisjonelle investor markeder 
bedret seg.

1   Se Rundskriv nr.8/26. mai 2009, Ordningen med bytte av statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett
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Internasjonale utstedelser

De største norske kredittforetakene utsteder OMF også 
i andre valutaer enn norske kroner og noterer dem på 
utenlandske markedsplasser. Bourse de Luxembourg har 
så langt vært en viktig markedsplass for internasjonale 
utstedelser av OMF. Over 90 prosent av utstedelsene er 
denominert i euro, og en mindre andel i sveitsiske franc. 
En stor del av dagens utestående volum forfaller innen 
2013, se figur 3.4. Det har sammenheng med at løpetider 
på 3 og 5 år var dominerende fram til finanskrisen. Fra 
september 2008 til august 2009 var det ingen internasjo-
nale benchmark-utstedelser fra norske kredittforetak, da 
bytteordningen erstattet vanlig markedsfinansiering. I 
2010 har norske kredittforetak utstedt et betydelig volum 
med 7 års løpetid, se figur 3.5. Framover kan de bedrede 
markedsforholdene legge til rette for at nye OMF i større 
grad utstedes med lengre løpetider.

Norske utstedere oppnår om lag samme betingelser 
som sammenlignbare skandinaviske utstedere. Lavest 
er risikopåslagene for tyske pfandbriefe, blant annet som 
følge av markedsstørrelse og lang historikk, se omtale 
i del 1. I likhet med de fleste andre verdipapirer økte 
risikopåslagene markant under finanskrisen, se figur 
3.6. Risikopåslagene har siden stabilisert seg, men på et 
høyere nivå enn før krisen.

For å oppnå gode betingelser på internasjonale utstedel-
ser må obligasjonene ha en høy kredittgradering, tilstrek-
kelig stort volum og fast rente. Kredittvurderingsbyråene 
stiller flere og strengere krav enn lovverket for å gi en 
høy kredittgradering. Det kan blant annet være krav om 
overpantsettelse og strenge krav til likviditetsstyring. 
Tilstrekkelig volum for å få gode betingelser avhenger 
av hvilket land en OMF legges ut i. Legges den ut i euro-
området, oppnås best betingelser for utstedelser på minst 
1 milliard euro. Slike volumer ville føre til en uheldig 
forfallsstruktur (lite spredning av forfall) for andre enn 
de store kredittforetakene.

De norske kredittforetakene som til nå har utstedt 
OMF utenfor Norge, er tildelt høyeste eller nest 
høyeste  kredittgradering (AAA eller AA). Få norske 
banker har kredittgradering, og ingen banker har like 
høy kreditt gradering som OMF utstedt av slike kre-
dittforetak. En betydelig andel av de største investorene 
kjøper ute lukende obligasjoner med høyeste kreditt-
gradering. Ved å være eier eller deleier i et kredittfore-
tak kan norske banker skaffe seg finansiering ved at 
kredittforetakene selger OMF til slike investorer. 
Bankene får på denne måten også en bedre diversifi-
sering av sin finansiering.

Kredittforetak som utsteder OMF utenfor Norge, pådrar 
seg vanligvis valuta- og renterisiko, siden OMF utstedes i 
fremmed valuta og til fast rente, mens lånene i sikkerhets-

Figur 3.4 Forfallsstruktur for utestående OMF denominert i 
utenlandsk valuta. Omregnet til milliarder kroner. Utstedelser 
i perioden 3. kv. 2007 – 2. kv. 2010
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Figur 3.5 Løpetid ved utstedelsestidspunkt på OMF 
denominert i utenlandsk valuta. Omregnet til milliarder 
kroner. Utstedelser i perioden 3. kv. 2007 – 2. kv. 2010
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Figur 3.6 Risikopåslag på covered bonds denominert i euro.1) 

Gjenstående løpetider angitt i parentes. Differanser mot 
swaprenter. Basispunkter. Juli 2007 – juni 2010
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massen gjennomgående har flytende rente og er i norske 
kroner. Kredittforetakene kan begrense eller fjerne denne 
rente- og valutarisikoen ved å inngå valuta- og rentebytte-
avtaler. Rente- og valutabytteavtaler kan medføre både 
inntekter og kostnader for kredittforetakene. Dette vil i 
stor grad avhenge av markedsforholdene, og tilgangen på 
interesserte motparter varierer over tid.

Investorer

Kombinasjonen av lav kredittrisiko og noe høyere 
løpende avkastning enn statsobligasjoner med tilsva-
rende kredittgradering, har bidratt til å gjøre covered 
bonds (herunder OMF) til et egnet investeringsobjekt 
for en bred gruppe av investorer. Eksempler på dette er 
banker, forsikringsselskaper, pensjonskasser og ulike 
typer fond. Flere av de store investorgruppene er under-
lagt regelverk om risikovekting og investeringsgrenser. 
Covered bonds har lavere risikovekt i kapitaldeknings-
regelverket og høyere investeringsgrenser i regelverket for 
forsikringsselskaper og verdipapirfond enn tradisjonelle 
bankobligasjoner. Nye og planlagte regelverksendringer 
vil trolig medføre økt etterspørsel etter covered bonds 
fra banker og andre finansinstitusjoner.

For bankene som investorgruppe, er det viktig at kapi-
taldekningsregelverket (Basel II), som ble tatt i bruk i 
2008, gir en standard risikovekt på 10 prosent for covered 
bonds mot 20 prosent for usikrede bankobligasjoner. 
Bankene kan også bruke egne modeller for beregning 
av risikovekter. Dette kan gi en ytterligere reduksjon i 
risikovektingen for covered bonds og usikrede papirer. 
For norske banker kan det videre ha betydning at Norges 
Bank ikke vil godta bankobligasjoner som pant etter 
februar 2012. Samtidig vil Norges Bank i likhet med de 
fleste andre sentralbanker fortsatt godta covered bonds 
som sikkerhet for lån. Bankene kan dermed skaffe seg 
større låneadgang i sentralbankene ved å investere i 
covered bonds istedenfor i bankobligasjoner.

For forsikringsselskaper vil de nye solvensreglene 
(Solvens II) som skal innføres fra 2013 i EU- og EØS-
landene, gi insentiver til økt investering i covered 
bonds.15 Mens det har vært vanlig at eiendelene i stor 
grad verdsettes til markedsverdi, har verdsettingen av 
forpliktelsene i mange land tatt utgangspunkt i en fast dis-
konteringssats bestemt av myndighetene. Det gjeldende 
regelverket bidrar til at de fleste forsikringsselskaper 
har lavere durasjon på eiendelene enn på forpliktelsene. 
Med det nye regelverket vil verdien av både eiendeler og 
forpliktelser bli satt ut fra markedsverdien. Verdien av 
forpliktelsene vil dermed variere mer enn i dag. For å 

sikre god samvariasjon mellom eiendeler og forpliktel-
ser kan selskapene øke durasjonen på eiendelene – blant 
annet ved å investere i covered bonds med lang løpetid. 
Videre vil forsikringsselskapene i likhet med bankene 
kunne redusere kapitalkravet ved å investere i covered 
bonds framfor private eiendeler med høyere risikovekting.

4. Risiko og verdsetting

Investors risiko knyttet til OMF består av risikoen for 
at utsteder ikke klarer å gjøre utbetalinger til rett tid, 
og risikoen for at investor ikke får dekket hele sitt krav 
i tilfelle obligasjonen blir hevet. Motstykket til denne 
risikoen er risikoen utstederen har for at sikkerhetsmas-
sen ikke skal være tilstrekkelig god, og risikoen knyttet 
til finansiering av sikkerhetsmassen. I denne delen vil 
vi se på de sentrale risikoene utstederne står overfor, 
og diskutere i hvilken grad de kan påføre en risiko for 
investor. Systemrisiko og betydningen for finansiell 
stabilitet forbundet med OMF som finansieringskilde, 
er drøftet i del 5.

Risiko for tap av hovedstol – kredittrisiko

Et vesentlig trekk ved OMF som finansielt instrument 
er at det er underlagt regulering som sikrer at det har 
moderat eller lav kredittrisiko. Dette oppnås dels ved at 
eierne av OMF gis fortrinnsrett foran andre långivere 
til en spesifisert del av utsteders aktiva, og dels ved at 
det stilles særskilte krav til størrelse, innhold og kreditt-
kvalitet på aktivaene som utgjør sikkerhetsmassen.

I Norge skilles som nevnt aktivaene i en bank ut ved 
at et kredittforetak overtar sikkerhetsmassen og utsteder 
OMF. I andre land utstedes obligasjonene av banken og 
blir værende på bankens balanse. I enkelte land, som for 
eksempel Danmark og Sverige, åpner lovgivningen for 
begge muligheter. Covered bonds på bankens balanse gir 
investorene krav både på sikkerhetsmassen og bankens 
øvrige eiendeler hvis obligasjonen heves. Fordelen ved 
å ha krav på flere eiendeler kan oppveies av at investor-
ene i noen grad vil være eksponert for risikoen knyttet 
til bankens øvrige virksomhet. Et kredittforetak har 
ofte færre eiendeler utenom sikkerhetsmassen, men 
virksomheten til foretaket er underlagt strengere regu-
lering. Dette begrenser kredittforetakets muligheter 
til å ta risiko, og gjør det lettere for investor å vurdere 
foretakets soliditet.

Uavhengig av hvordan utstedelser av covered bonds er 
organisert, har det vært få historiske tilfeller der utstedere 
av slike obligasjoner har fått soliditetsproblemer. Erfa-

15 Det er ikke avgjort om Finanstilsynet vil gjøre de nye solvensreglene helt eller delvis gjeldende for pensjonskasser.

16 Se rapporten Finansiell stabilitet nr. 1. 2010, Norges Bank, for omtale av Solvens II og regelverkets konsekvenser for bankene.
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ring fra nedgradering av en tysk hypotekbank17 i 2005 
tilsier at kredittrisikoen knyttet til covered bonds er lite 
påvirket av endringer i utsteders kredittverdighet. Dette 
kan imidlertid ha endret seg etter finanskrisen.

Etter norsk lovverk kan sikkerhetsmassen bestå av 
bolig- og næringslån med krav til belåningsgrad og lån 
gitt eller garantert av offentlige myndigheter. I tillegg 
til krav om maksimal belåningsgrad på lånene i sikker-
hetsmassen stilles det i enkelte land krav om såkalt over-
pantsettelse. Det vil si at myndighetene stiller krav om 
hvor mye høyere verdien av sikkerhetsmassen må være 
enn verdien av utestående obligasjoner med fortrinnsrett. 

Dette bidrar til å redusere risikoen for at investorene skal 
lide tap dersom det oppstår en situasjon der utsteder ikke 
kan innfri sine forpliktelser og der sikkerhetsmassen må 
realiseres. I Norge er det ikke noe lovkrav om overpant-
settelse, men de fleste store utstedere praktiserer likevel 
dette for å kunne oppnå god kredittgradering.18

Selv om sikkerhetsmassen for OMF i hovedsak består 
av boliglån med lav belåningsgrad, vil en vesentlig risiko-
faktor for eiere av OMF være et betydelig fall i bolig-
prisene kombinert med makroøkonomiske forhold som 
øker sannsynligheten for at låntakere skal misligholde 
sine lån, se ramme om effekter av boligprisfall.

17 I mars 2005 nedgraderte Moody’s langsiktige innskudd i den tyske banken Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden AG (AHBR) to nivåer, til Baa3. 
Packer mfl (2007) finner at risikopåslaget på covered bonds utstedt av AHBR i perioden ikke er høyere enn predikert ut fra endringer i risikopåslag 
for andre covered bonds.

18 Det norske regelverket følger det såkalte balanseprinsippet, som sier at verdien av sikkerhetsmassen (aktivasiden) til enhver tid skal overstige verdien 
av obligasjoner med fortrinnsrett (passivasiden), jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-31.

Hvordan vil et fall i boligprisene påvirke OMF?

Hvordan et boligprisfall påvirker en OMF, avhenger blant annet av belåningsgraden til lånene i sikkerhetsmassen, 
graden av overpantsettelse og kredittforetakets likviditet (fyllingssikkerheten). For å illustrere hvordan en OMF 
kan bli påvirket av et fall i boligprisene, har vi tatt utgangspunkt i sikkerhetsmassen for et utvalg av norske 
boligkredittforetak ved utgangen av 2009. Utvalget dekker om lag 95 prosent av totalt volum av utestående OMF 
på samme tidspunkt. Gjennomsnittlig belåningsgrad for boliglånene i sikkerhetsmassen var om lag 60 prosent.1 

Vel 22 prosent av boliglånene hadde en belåningsgrad under 40 prosent, se figur 1.

Et fall i boligprisene vil isolert sett øke belåningsgraden på boliglånene. Hvis belåningsgraden overgår maksi-
mumskravet på 75 prosent, vil andelen av lånet som ligger over kravet ikke lenger telle med ved beregning av om 
balansekravet er oppfylt. Hele lånet beholdes likevel på kredittforetakets balanse, jf. del 2. Endringer i boligprisene 
fører ikke til en proporsjonal endring i den tellende sikkerhetsmassen. I vårt eksempel vil et fall i boligprisene 
på 10 prosent føre til at tellende sikkerhetsmasse blir redusert med vel 3 prosent, mens et boligprisfall på 30 prosent 
vil gi en reduksjon på i underkant av 15 prosent, se figur 2. Årsaken til dette er at mange av boliglånene i 

1 I beregningen er alle boliglån med belåningsgrad på 40 prosent eller mindre gitt en belåningsgrad på 40 prosent.

Figur 1 Sikkerhetsmasse fordelt etter belåningsgrad. 
Utvalgte boligkredittforetak 31.12.2009. 
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Figur 2 Reduksjon i tellende sikkerhetsmasse ved boligprisfall. 
Sikkerhetsmasse fra utvalgte boligkredittforetak 31.12.2009. 
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(forts. fra forrige side)
utgangspunktet har lav belåningsgrad. Jo større boligprisfallet er, jo større andel av boliglånene får en 
 belåningsgrad som overgår maksimumsgrensen. 

Det kan være rimelig å forvente at en nedgang i boligprisene vil sammenfalle med en makroøkonomisk 
utvikling som fører til økt mislighold av boliglånene, og at andelen misligholdte lån er høyere for lån med høy 
belåningsgrad. Den røde kurven i figur 2 viser hvordan tellende sikkerhetsmasse vil reduseres dersom mislig-
holdsraten er 3 prosent for lån med belåningsgrad opp til 60 prosent og 5 prosent for øvrige lån. Til sammen-
ligning var misligholdsraten vel 6 prosent for lån til husholdninger under bankkrisen i 1991. Under slike for-
utsetninger vil et fall i boligprisene på 20 prosent tilsi at tellende sikkerhetsmasse blir redusert med nær 12 
prosent.

Ved utgangen av 2009 var det utstedt OMF basert på boliglån for om lag 400 milliarder kroner. Hvis vi ser 
bort fra overpantsettelse og legger til grunn at sikkerhetsmassen til kredittforetakene har samme belåningsgrad 
som i vårt utvalg, vil et fall i boligprisene på 20 prosent medføre at om lag 30 milliarder kroner av sikkerhets-
massen må erstattes. Hvis vi også antar misligholdsrater som beskrevet over, vil det tilsvarende beløpet være 
om lag 47 milliarder kroner. Kredittforetakene har flere muligheter i en slik situasjon. De kan ta inn nye 
boliglån, øke fyllingssikkerheten eller kjøpe tilbake utstedte obligasjoner.

Det er rimelig å vente at markedet for OMF vil vokse i årene framover. Hvis dette skjer, vil trolig boliglånene 
som overføres til kredittforetakene, ha høyere belåningsgrad enn lån som ligger i kredittforetakenes sikker-
hetsmasse i dag. Figur 3 viser sikkerhetsmassen i et scenario der kredittforetakene får overført boliglån til en 
verdi av 200 milliarder kroner i tillegg til beholdningen de hadde ved utgangen av 2009. Vi antar at de nye 
lånene har en belåningsgrad på 75 prosent. Gjennomsnittlig belåningsgrad i sikkerhetsmassen øker da til 65 
prosent. Et fall i boligprisene vil dermed føre til en større reduksjon av den tellende sikkerhetsmassen. Ser en 
bort fra eventuell overpantsettelse og forutsetter samme misligholdsrater som over, vil for eksempel et fall i 
boligprisene på 20 prosent innebære at tellende sikkerhetsmasse reduseres med nær 16 prosent, se figur 4.

Overpantsettelse gjør det lettere for kredittforetakene å overholde lovkravene ved et fall i boligprisene. Flere 
norske kredittforetak har i dag god kredittgradering blant annet gjennom overpantsettelse. Videre kan sikker-
hetsmassen i mange tilfeller dekke OMF-eiernes krav selv om lovkravet ikke er tilfredsstilt. Eventuelle svek-
kelser i sikkerhetsmassen som følge av et fall i boligprisene vil derimot kunne føre til nedgraderinger og fall 
i markedsverdi, med mindre bankene og kredittforetakene kan sette inn tiltak for å forhindre  nedgraderinger.

Figur 3 Sikkerhetsmasse fordelt etter belåningsgrad. 
Utvalgte boligkredittforetak 31.12.2009 og scenario. 
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Figur 4 Reduksjon i tellende sikkerhetsmasse ved 
boligprisfall. Sikkerhetsmasse fra utvalgte boligkredittforetak 
31.12.2009 og scenario. Prosent
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Risiko for manglende rettidig betaling

Aktivaene i sikkerhetsmassen vil vanligvis ha lengre 
kontraktfestet løpetid enn løpetiden på de obligasjon ene 
kredittforetaket utsteder. Samtidig utsteder noen kre-
dittforetak OMF med fast rente, mens lånene i sikker-
hetsmassen har flytende rente. Forskjellig løpetid og 
rentebinding gir opphav til risiko for at kredittforetaket 
ikke har tilstrekkelig likviditet til å oppfylle sine for-
pliktelser til enhver tid. Kredittforetakene benytter seg 
imidlertid av derivatavtaler for å sikre samsvar mellom 
rentebetalingene knyttet til aktiva- og passivasiden. Kre-
dittforetak som utsteder OMF i fremmed valuta, vil også 
sikre valutarisiko ved bruk av derivatavtaler.

Dersom kontantstrømmen fra aktivaene i sikkerhets-
massen ikke kommer til avtalt tidspunkt, kan kreditt-
foretak bli ute av stand til å gi eiere av OMF betaling 
til rett tid. Eksempler på dette er at motparter i derivat-
transaksjonene ikke betaler til rett tid, eller at lånene i 
sikkerhetsmassen ikke betjenes. Et kredittforetak kan 
også få problemer med å betale eiere av OMF til rett tid 
om foretaket ikke klarer å utstede nye OMF når eksiste-
rende OMF forfaller. Denne formen for refinansierings-
risiko er trolig den viktigste risikofaktoren knyttet til 
OMF som investeringsobjekt.

For å redusere risikoen for at betaling ikke skjer til rett 
tid, er norske kredittforetak underlagt likviditetskrav. 
Disse kravene innebærer at kredittforetaket skal opprette 
en likviditetsreserve som skal inngå som fyllingssik-
kerhet i sikkerhetsmassen, samt at det skal etableres 
rammer for maksimalt avvik mellom framtidige inn- og 
utbetalinger. Det skal videre gjennomføres stresstester 
som dokumenterer at likviditetsreservene til enhver tid er 
tilstrekkelige. Fyllingssikkerheten kan maksimalt utgjøre 
20 prosent av pålydende verdi av sikkerhetsmassen, og 
kan bestå av ulike typer verdipapirer og bankinnskudd 
som tilfredsstiller spesifikke krav til lav risiko. Hva slags 
instrumenter kredittforetakene velger å benytte som fyl-
lingssikkerhet, vil kunne påvirke likviditetsrisikoen til 
kredittforetaket.

OMF som har god kredittgradering fra et kredittvur-
deringsbyrå, er underlagt strengere krav til likviditets-
styring enn det loven innebærer. For å oppnå høy kre-
dittgradering må kredittforetaket for eksempel kunne 
godtgjøre at det kan håndtere kontraktsmessige utbeta-
linger selv om det ikke klarer å skaffe ny finansiering 
gjennom perioder av bestemt varighet. Dette innebærer at 
likviditetsrisikoen knyttet til OMF med god kredittgrade-
ring vanligvis er lavere enn for OMF som bare oppfyller 
kravene som er stilt i lovverket.

Et kredittforetak kan sikre at det har nok likviditet til å 
gjøre betalinger til obligasjonseierne til rett tid, på flere 
måter:

 - Balansestyring. Kredittforetakets evne til å oppnå 
best mulig samsvar mellom forfall på aktiva- og 
 passivasiden vil være vesentlig for å begrense risikoen 
for manglende rettidig utbetaling til investor.

 - Overpantsettelse. Dersom verdien av sikkerhetsmas-
sen er større enn verdien av OMF, vil vanligvis den 
løpende kontantstrømmen fra aktivaene være større 
enn de løpende utbetalingene til eierne av OMF. Med 
overpantsettelse vil dessuten kredittforetaket kunne 
stå fritt til å selge fyllingssikkerheten, som etter loven 
skal bestå av spesielt sikre og likvide aktiva.

 - Utsatt forfall eller «soft bullet». Dette innebærer at 
kredittforetaket gis en mulighet til å utsette det avtalte 
forfallstidspunktet på en OMF. Dette gir kredittfore-
taket lengre tid til eventuelt å kunne selge aktiva fra 
sikkerhetsmassen eller skaffe seg likviditet på annen 
måte, slik at det kan innfri sine forpliktelser overfor 
investorene.

 - Kredittlinjer. Hvis kredittforetaket har tilgang til 
likviditet gjennom kredittlinjer fra en bank, vil det 
lettere kunne foreta utbetalinger i en situasjon med 
manglende kontantstrømmer fra sine øvrige aktiva. 
Vanligvis vil et kredittforetak ha kredittlinjer fra den 
banken lånene ble overført fra.

 - Renteendringer. Til forskjell fra covered bonds 
utstedt i andre land består sikkerhetsmassen i norske 
OMF i all hovedsak av lån med f lytende rente. 
 Flytende rente gir kredittforetaket mulighet til å øke 
kontantstrømmen ved å øke rentesatsene på lånene 
i sikkerhetsmassen. Dersom låntakerne fremfor å 
betale de økte rentebetalingene velger å flytte sine 
lån til en annen långiver for å oppnå bedre betingel-
ser, vil kredittforetaket motta likvide midler i form 
av hovedstol. Dette innebærer at utstedere i Norge 
har bedre muligheter for å skaffe seg likviditet enn 
utstedere i land der sikkerhetsmassen består av lån 
med fast rente. Kredittvurderingsbyråene legger i 
noen tilfeller ganske mye vekt på denne muligheten 
i sin vurdering av likviditetsrisiko.

Motpartsrisiko for kredittforetaket

Kredittforetak som utsteder OMF og benytter derivater 
til å styre sin likviditets- og valutarisiko, risikerer at mot-
parten i slike kontrakter ikke kan innfri sine forpliktelser. 
Størrelsen på denne risikoen avhenger av omfanget av 
slike avtaler og av motpartens kredittverdighet. Lånene 
i sikkerhetsmassen til de norske kredittforetakene har i 
hovedsak flytende rente. Utstedelser i det norske markedet 
av OMF med flytende rente krever dermed ikke bruk av 
derivatavtaler. De største kredittforetakenes utstedelser i 
utlandet er imidlertid i en annen valuta enn norske kroner, 
og med fast rente. Dette gjør dem avhengige av rente- 



NORGES BANK  Penger og Kreditt 1/201016

og valutaderivater. De fleste norske kredittforetak som 
utsteder OMF i utenlandsk valuta, har betydelig erfaring 
med denne type derivatavtaler. Vurdering av motparter er 
derfor en del av konsernets normale virksomhet og risiko-
styring. Videre blir risikoen knyttet til slike derivater 
redusert ved at kredittforetakene har inngått avtaler om 
innbetaling av marginer (sikkerhet) med sine motparter.19 
Erfaringer fra finansuroen har vist at motpartsrisiko kan 
være en vesentlig risikofaktor, og at spredning av risiko 
på flere motparter kan være hensiktsmessig.

Juridisk risiko

Regelverket for OMF trådte i kraft 1. juni 2007, og har 
således ikke virket over lang tid. Det eksisterer heller 
ingen praksis med hensyn til hvordan regelverket skal 
håndheves ved ulike kreditthendelser. Dette skulle isolert 

sett tilsi at juridisk risiko knyttet til norske OMF er 
høyere enn for tilsvarende papirer utstedt i land hvor et 
slikt lovverk har eksistert i lang tid. På de mest vesentlige 
punktene hva risiko angår, skiller imidlertid det norske 
regelverket seg lite fra regelverket i for eksempel Tysk-
land, der slike obligasjoner har en svært lang historie. 
Kredittvurderingsbyråene peker på at et vesentlig juri-
disk spørsmål er om sikkerhetsmassen er tilstrekkelig 
adskilt fra øvrige aktiva i det konsernet kredittforetaket 
inngår i, slik at investorene er sikret at tredjeparter ikke 
kan tvinge dem til å delta i gjeldsforhandlinger ved en 
eventuell konkurs. Det norske lovverket må antas å sikre 
investorenes interesser på dette området på en god måte, 
blant annet ved at det vil bli oppnevnt et eget bostyre 
for kredittforetaket hvor eierne av OMF vil være godt 
representert.

19 Slike margininnbetalinger reguleres normalt i Credit Support Annexes (CSA). Partene forplikter seg i CSA til å betale inn marginer dersom 
nettoeksponeringer overstiger en bestemt grense.

Kredittvurderingsbyråenes vurdering av covered bonds

God kredittgradering fra minst to av de anerkjente kredittvurderingsbyråene er en forutsetning for å kunne 
legge ut covered bonds (herunder OMF) til gunstige betingelser i det europeiske markedet. De hyppigst brukte 
kredittvurderingsbyråene er Standard & Poor’s, Moody’s og Fitch. Kredittvurderingsbyråenes klassifisering 
sier noe om sannsynligheten for at betalingene til obligasjonseierne vil skje til rett tid, og om hvor store tapene 
kan bli om obligasjonen blir hevet.

Kredittvurderingsbyråenes klassifiseringsmetoder er ikke identiske, men felles for alle er at de fremhever tre 
forhold som spesielt viktige i sine vurderinger:

 - Utsteders kredittgradering
 - Kvaliteten på sikkerhetsmassen og evnen sikkerhetsmassen har til å skape en tilstrekkelig kontantstrøm
 - Om sikkerhetsmassen er klart adskilt fra utstederens øvrige aktiva

Byråene har i noen grad forskjellig framgangsmåte når de vurderer covered bonds. 

Fitch deler prosessen inn i tre steg. I det første steget setter Fitch en kredittgradering på utsteder («issuer default 
rate») og en sannsynlighet for at betalingene til obligasjonseierne gjøres til rett tid selv om utsteder blir 
insolvent («discontinuity factor»). I det neste steget vurderes det om sikkerhetsmassen vil gi en høy nok kon-
tantstrøm til å betale obligasjonseierne til rett tid ut obligasjonens løpetid i forskjellige stresscenarioer. Ut fra 
denne analysen kan kredittgraderingen settes høyere enn kredittgraderingen til utsteder. Hvor mye høyere 
kredittgraderingen kan settes, avhenger av størrelsen på «discontinuity factor». I det tredje steget antas det at 
obligasjonen heves og at sikkerhetsmassen blir solgt. Dersom analysene viser at obligasjonseiernes krav kan 
møtes gjennom inntektene fra et slikt salg, vil dette gi en høyere kredittgradering enn i steg 2.

Moody’s kredittgraderingsprosess kan deles i to steg. Først vurderes sannsynligheten for at utstederen blir 
insolvent og styrken i sikkerhetsmassen. Ved å multiplisere sannsynligheten for at utsteder blir insolvent med 
eventuelle tap for obligasjonseierne om utsteder blir insolvent, finner Moody’s det forventede tapet. Størrelsen 
på tapet knyttet til obligasjonen vil blant annet avhenge av kvaliteten på eiendelene i sikkerhetsmassen og  
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Verdsetting

Risikoforholdene som er beskrevet over, tilsier at covered 
bonds (herunder OMF) i utgangspunktet burde prises 
til en lavere effektiv rente enn usikret gjeld utstedt av 
samme konsern som kredittforetaket inngår i. Dette 
stemmer med observerte priser i markedet, se figur 
4.1. Tradisjonell verdipapirisering av sikkerhetsmassen 
gjennom strukturer som CDO og ABS (se ramme) burde 
også verdsettes til en høyere effektiv rente enn en covered 
bonds med samme sikkerhetsmasse.

Så langt har teoretiske prisingsmodeller i liten grad blitt 
benyttet til verdsetting av covered bonds. Det kan være 
flere årsaker til dette. Hvordan sikkerhetsmassen er adskilt 
fra øvrige kreditorer, og hvordan den er understøttet av 
tilretteleggende bank innenfor et konsern, er forskjellig i 
ulike lands lovverk og mellom ulike konsern i samme land. 
Dette gjør det krevende å modellere verdien av covered 
bonds på en standardisert måte. Videre er det lite retts-
praksis for hvordan covered bonds blir behandlet ved en 
konkurs, og en kjenner kun et fåtall historiske tilfeller der 
utstedere av covered bonds er blitt insolvente. Dette bidrar 
til å vanskeliggjøre estimering av parametre i modellene.

Fra å være betraktet som et substitutt for statspapirer 
har erfaringene fra uroen i finansmarkedene de siste årene 
gjort at investorene nå i større grad anser covered bonds 
som et verdipapir der kredittrisikoen er liten, men ikke 
neglisjerbar. Dette kan tilsi økt fokus på verdsetting og 
modellering av risiko knyttet til covered bonds i tiden 
framover.

5. OMF og finansiell stabilitet

Finansiell stabilitet innebærer at det finansielle systemet 
er robust overfor forstyrrelser i økonomien, slik at det er 
i stand til å formidle finansiering, utføre betalinger og 
fordele risiko på en tilfredsstillende måte. Bankene har en 
sentral rolle både i kredittgiving og betalingsformidling, 
og er derfor viktige for finansiell stabilitet. Muligheten 
for norske finanskonsern til å utstede OMF bidrar til å 
gjøre norske banker mer robuste:

 - Utstedelse av OMF kan gi bankene flere innlånskilder 
og bedre tilgang til finansiering. Erfaringer fra andre 
land tilsier at slike obligasjoner har vært lettere å 

(forts. fra forrige side)
graden av overpantsettelse. Det andre steget er å vurdere om betalingene til obligasjonseierne kan skje til rett 
tid selv om utstederen blir insolvent («timely payment indicator»). Desto høyere «timely payment indicator», 
desto høyere kan kredittgraderingen på obligasjonensettes over kredittgraderingen som Moody’s gir utsteder. 
Moody’s tar utgangspunkt i forventet tap når de gir kredittgradering, men bruken av «timely payment indica-
tor» innebærer at evnen til å betale til rett tid tas hensyn til.

Standard & Poor’s deler først covered bonds inn i tre risikokategorier. Hvilken kategori en utsteder plasseres 
i, avhenger av hvor gode løsninger som er etablert for å sikre betaling til rett tid, og av hvilken jurisdiksjon 
obligasjonen er utstedt innenfor. Standard & Poor’s legger vekt på at lovverket har lang historikk og at det på 
en betryggende måte ivaretar interessene til investorene. Standard & Poor’s setter deretter en kredittgradering 
på utstederen. Denne vil danne gulvet for kredittgraderingen. Til slutt vurderer Standard & Poor’s hvor mange 
trinn opp kredittgraderingen kan settes fordi obligasjonseierne har fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse. For en 
covered bond i høyeste kategori vil det ikke være en grense for antall trinn dersom det ikke knytter seg noen 
form for usikkerhet til sikkerhetsmassen, mens det for covered bonds i kategori to og tre vil være en øvre grense 
for antall trinn.

De tre kredittvurderingsbyråene publiserer alle en utfyllende beskrivelse av prosessen knyttet til å gradere 
covered bonds på sine nettsider.

Figur 4.1 Risikopåslag for OMF og senior gjeld utstedt av 
finansinstitusjoner.  Rentedifferanse mot swaprenter.
5 års løpetid.  Basispunkter. Januar 2007 – juli 2010
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utstede og omsette enn usikrede bankobligasjoner i 
perioder med uro. Dette var også tilfellet for norske 
banker under finansuroen fra 2007 til 2009, selv om 
etterspørselen etter covered bonds (herunder OMF) 
også ble kraftig redusert og falt bort i en periode. 
Det har ikke vært mislighold av covered bonds under 
uroen. Det tilsier at investorene vil beholde tilliten 
til slike obligasjoner.

 - OMF utstedes ofte med lengre løpetid enn vanlige 
bankobligasjoner, og krever dermed sjeldnere refinan-
siering. Mens en ordinær bankobligasjon sjelden har 
en løpetid på over 5 år, kan OMF i enkelte tilfeller 
ha løpetider på 20 år. Bedre tilgang til finansmarke-
dene og lengre løpetid på obligasjonene kan styrke 
bankenes finansielle stilling i en alvorlig nedgangs-
konjunktur.

 - Utstedelse av OMF kan bidra til å bedre bankenes 
rutiner knyttet til utlån og oppfølging av utlån. 
Loven stiller krav om at bolig- og næringslånene i 
den tellende sikkerhetsmassen20 må være innenfor 
en bestemt belåningsgrad, og at lånene ikke må være 
misligholdte. Kredittforetak som utsteder OMF, må 
etter lovverket holde oversikt over markedsverdien til 
alle boligene som ligger bak lånene i sikkerhetsmas-
sen og over hvilke lån som er misligholdte. Bedre 
informasjon om låneporteføljen kan styrke bankenes 
risikostyring.

Framveksten av et marked for OMF kan videre bidra til 
et mer velfungerende norsk obligasjonsmarked. Et bredere 
spekter av instrumenter gir investorene bedre muligheter 
til å tilpasse seg ønsket sammensetning av risiko og 
forventet avkastning. OMF kan bli et viktig investerings-
alternativ for investorer som ønsker å holde papirer 
denominert i norske kroner med liten kredittrisiko. Inves-
torene kan også oppnå bedre diversifisering.

Nye instrumenter og finansieringsformer kan samtidig 
gi investorer og utstedere nye utfordringer knyttet til 
risikostyring og verdsetting:

 - Bankene vil overføre bolig- og næringslån med lav 
belåningsgrad til kredittforetak. Dette fører til at 
bankenes aktiva i gjennomsnitt får høyere risiko. 
Dette problemet blir motvirket av at bankene etter 
kapitaldekningsregelverket må holde mer egenkapital 
for lån med høy risiko.

 - Innskytere og andre kreditorer kan bli mindre villige 
til å gi usikrede lån til banker som har overført deler 
av eiendelene sine til kredittforetak. Markedsbetingel-
sene for bankenes usikrede obligasjoner kan dermed 
bli dårligere enn tidligere, og innskyterne vil kunne 
flytte innskuddene til andre banker.21 Bankene kan 
begrense slike problemer ved å sikre god soliditet og 
god styring av likviditeten.

 - Bankene kan erstatte obligasjoner de eier i dag 
med OMF fra eget kredittforetak. Fordi bankene og 
kredittforetak ofte har eksponering mot de samme 
kundene, kan bankene bli rammet på flere måter 
enn tidligere hvis kundene ikke betjener lånene sine. 
OMF banken eier kan bli mindre verdt, samtidig som 
bankene må treffe tiltak for hjelpe kredittforetaket. 
Bankene kan begrense dette problemet ved ikke å 
investere i OMF utstedt av eget kredittforetak.

Flere av disse risikoene begrenses gjennom bankenes 
egen risikostyring, gjennom krav fra kredittvurderings-
byråene og gjennom tilsynet fra norske myndigheter. 
Samlet sett vil derfor muligheten til å utstede OMF føre 
til en styrking av finansiell stabilitet også på sikt.

6. Oppsummering

I 2007 ble det etablert et norsk lovverk som gir banker 
anledning til å opprette kredittforetak som utsteder 
OMF. Det norske regelverket har klare likhetstrekk med 
regelverket for covered bonds i andre europeiske land. 
OMF har på kort tid blitt en viktig finansieringskilde for 
norske banker. OMF er et investeringsobjekt med lav kre-
dittrisiko som kan bli viktig for blant annet forsikrings-
selskaper og andre finansinstitusjoner i årene framover. 
Risikoen for at kredittforetaket ikke kan foreta betaling 
til rett tid, er trolig den viktigste risikofaktoren en står 
overfor ved en investering i OMF. Det norske markedet 
er foreløpig ungt og under utvikling, og størsteparten 
av de innenlandske utstedelsene har skjedd i forbindelse 
med bytteordningen mot staten. De største norske kreditt-
foretakene har god kredittgradering, og de oppnår gode 
betingelser ved utstedelser i internasjonale markeder. 
OMF har vist seg robust i perioder med forstyrrelser i det 
finansielle systemet og bankenes mulighet til å finansiere 
seg gjennom OMF bidrar positivt til finansiell stabilitet. 

20 Med tellende sikkerhetsmasse menes de eiendelene i sikkerhetsmassen som inkluderes i beregningen av om verdien av sikkerhetsmassen er større enn 
verdien av utestående OMF (lovkrav).

21 For blant annet å forebygge slike problemer har enkelte land satt grenser for hvor stor andel av sine lån en bank kan benytte som pant for covered 
bonds.
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Finanstilsynet setter i Rundskriv 11/2010 – Retningslinjer 
for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål – en 
rekke minstekrav til forsvarlig utlånspraksis i bankene. 
Vi ser nærmere på effekten av følgende to av disse 
kravene ved hjelp av opplysninger om den økonomiske 
situasjonen i enkelthusholdninger i 2007:

1 Betjeningsevne
 a  Positivt likviditetsoverskudd: Banken bør ha ret-

ningslinjer for å beregne kundenes evne til å 
betjene lånet med utgangspunkt i inntekt, alle 
utgifter, betjening av lån i form av renter og avdrag 
og konsekvenser av renteøkning.

 b  Lån under 3 ganger brutto inntekt: Dersom banken 
bruker gjeldsgrad (total gjeld i forhold til brutto 
inntekt) som beslutningskriterium, bør lånet 
normalt ikke overstige tre ganger samlet brutto-
inntekt.

2 Belåningsgrad
  Normalt må lånet ikke overstige 90 prosent av boligens 

markedsverdi.
 
Kravene i rundskrivet er ikke absolutte. Tildeling av lån 
som bryter med kravene, krever en grundigere kreditt-
vurderingsprosess i bankene. I denne analysen tar vi ikke 
hensyn til dette.

Fortolkningen av kravene brukt i denne analysen er 
beskrevet i egen ramme.

Gjeldsveksten i 2007

Gjelden i privathusholdningene utgjorde per 31.12.2006 
1 278 milliarder kroner. I løpet av 2007 økte gjelden med 
151 milliarder kroner, en årsvekst på 12 prosent. Mange 
husholdninger (57 prosent) nedbetalte sine lån med til 
sammen 105 milliarder kroner. Vi antar at disse ikke ville 
vært påvirket av reguleringene. Resten av husholdningene 
økte sine lån med til sammen 256 milliarder kroner. 
Reguleringene er rettet mot lån til boligformål. I data-
materialet kan vi ikke skille lån med pant i bolig fra andre 
lån. Vi antar at all gjeld i husholdninger som eier bolig, 
er lån med pant i bolig. I det videre ser vi derfor på utval-
get av husholdninger som eide bolig (ifølge selvangivel-
sen pr. 31.12.2007) og som tok opp lån. To av tre hus-
holdninger eide bolig i 2007. 41 prosent av boligeierne 
økte sin gjeld gjennom 2007. Rundt tre firedeler av det 
samlede låneopptaket, 190 milliarder kroner, skjedde i 
husholdninger som eide bolig, se tabell 1.

Tabell 1 Andel av husholdninger som tok opp lån 
og andel av samlet låneopptak i 2007. Prosent

Prosent av 
alle hushold

ninger

Prosent av 
samlet 

låneopptak

Husholdninger som tok opp lån 43 100
Herav:
– boligeiere 27 74
– boligkjøpere 4 28
– førsteboligkjøpere 2 16

Kilder: Kilder: Statistisk sentralbyrå og norges Bank

Hva er virkningen av reguleringer av boliglån?
Bjørn Helge Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen og Forskningsavdelingen,  
Norges Bank1

Finanstilsynet har utarbeidet retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis ved lån til boligformål. 
Disse retningslinjene stiller krav om tilstrekkelig betjeningsevne og om begrensninger i belån-
ingsgrad. Formålet med denne artikkelen er å belyse effekten av slike krav på låneopptaket gjen-
nom enkle analyser av data på husholdningsnivå. Siste tilgjengelige observasjoner er per 
31.12.2007.

Gjennom 2007 var den samlede gjeldsveksten i husholdningene i henhold til dataene 12 prosent. 
Hadde reguleringene blitt innført ved inngangen til 2007, anslår vi – med våre fortolkninger av 
reglene – at den samlede gjeldsveksten ville vært i intervallet 4–8 prosent. Det er stor usikkerhet 
knyttet til anslagene, da analysene ikke tar hensyn til samspillet mellom gjeldsvekst og boligpris. 
Vi tar heller ikke hensyn til bankenes mulighet til å tildele lån som overskrider kravene etter en 
grundigere kredittvurderingsprosess. 

1 Takk til Trond-Arne Borgersen, Kjetil Watne, Karsten Gerdrup, Sigbjørn Atle Berg, Snorre Evjen, Haakon Solheim og Jens Olav Sporastøyl for 
nyttige kommentarer.

http://finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Rundskriv_vedlegg/2010/1_kvartal/Rundskriv_11_2010.pdf
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Hvor mange husholdninger ville ha 
blitt berørt hvis kravene ble innført  
i 2007?
Om lag hver fjerde husholdning som eide bolig og tok 
opp lån, hadde en gjeld større enn tre ganger brutto 
inntekt ved utgangen av 2007, se tabell 2 alternativ 1b. 
Over halvparten av låneopptaket ville brutt med dette 
gjeldsgrad-kravet. Hvis vi sorterer husholdningene som 
overskrider kravet etter stigende gjeldsbelastning, ville 
den midterste husholdningen (medianen) ha 3,9 ganger 
inntekten i lån. 

Vi tror imidlertid at de fleste bankene vil bruke en mer 
avansert metode til å beregne husholdningenes betje-
ningsevne. Krav om likviditetsoverskudd (alternativ 1a) 
tar i større grad hensyn til at gjeldsbetjeningsevnen øker 
med inntekten. Vi har beregnet likviditetsoverskuddet 
gitt at husholdningenes gjeld bestod av 25 års annuitets-
lån med 6 prosent rente. Færre husholdninger og en lavere 
andel av låneopptaket ville ha blitt berørt av kravet om 
likviditetsoverskudd enn av kravet om gjeld under tre 
ganger bruttoinntekt. Medianen for likviditetsunderskud-
det er på 84 500 kroner.

Kravet om maksimalt 90 prosent belåningsgrad (alter-
nativ 2) ville i henhold til beregningene hatt en effekt 
som ligger mellom de to kravene til betjeningsevne. 
Medianverdien for belåningsgraden er på 1,24 ganger 
verdien av boligen. 

Hva ville gjeldsveksten vært hvis 
kravene var innført i 2007?

For å gi et grovt anslag på hva gjeldsveksten ville vært i 
2007 under kravene til betjeningsevne og belåningsgrad, 
må vi gjøre noen forutsetninger: 

Kravene i retningslinjene påvirker ikke husholdning-1) 
enes etterspørsel etter boliglån, kun bankenes utlåns-
praksis.
Kravene i retningslinjene påvirker ikke boligprisen.2) 
Husholdningene har ingen andre lånekilder enn banker 3) 
som er regulert av kravene.
Vi antar samme rente og nedbetalingsplan på hele 4) 
lånet.
Låneopptak i husholdninger som ikke eier bolig, vil 5) 
være uendret.
Alle andre økonomiske størrelser er uforandret. 6) 

Tabell 2 Andel av husholdninger og låneopptak i 
2007 som ville overskredet kravene. Prosent av 
hhv. husholdninger som tok opp lån og av samlet 
låneopptak 

Krav som overskrides
Hushold

ninger
Låne
opptak

1 tilstrekkelig betjeningsevne
 1a  Likviditetsoverskudd 14 35
 1b  tre ganger brutto inntekt 23 51
2 Forsvarlig belåningsgrad 
  Maksimalt 90 % belåningsgrad 18 40

Kilder: Kilder: Statistisk sentralbyrå, SiFo, norges eiendomsmegler
forbund (neF) eiendomsmeglerforetakenes Forening (eFF),  
Finn.no, econ Pöyry og norges Bank.

Fortolkning av Finanstilsynets krav

Tilstrekkelig betjeningsevne

1a)  Likviditetsoverskudd: Husholdningenes likviditetsoverskudd beregnes som inntekt etter skatt fratrukket normale 
levekostnader (beregnet fra Standardbudsjettet utarbeidet av SIFO) samt renteutgifter og avdrag. Vi tar også hensyn 
til renteinntekter fra innskudd. Vi antar at forskjellen mellom utlåns- og innskuddsrenter ligger fast. Som hoved-
alternativ beregnes likviditetsoverskuddet under forutsetning av at all gjeld er annuitetslån med 25 års løpetid og  
6 prosent rente.

1b)  3 ganger brutto inntekt: Husholdningens samlede gjeld måles mot dens samlede inntekt før skatt.

Forsvarlig belåningsgrad

2)  Maksimalt 90 % belåningsgrad: Boligens verdi er beregnet ut fra opplysninger om boligens størrelse, boligtype 
og beliggenhet ifølge Boligstatistikken fra Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen er hentet fra prisstatistikken 
fra eiendomsmeglerbransjen. Beregningen av belåningsgrad er usikker, fordi boligprisen er underestimert for dyre 
boliger med særskilt god beliggenhet. Vi har heller ikke opplysninger om eventuelle tilleggssikkerheter som hushold-
ningene kan ha stilt.
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Disse forenklingene er selvsagt grove. Hvis reguleringene 
var innført i 2007, ville både bankene og husholdningene 
ha tilpasset seg til dem. Etterspørselen etter bolig fra 
husholdningene ville endret seg. Dette ville igjen påvir-
ket boligprisene. 

Videre må vi gjøre antakelser om hvor stor andel av 
utlånet til en husholdning som ville falt bort, gitt at utlånet 
brøt Finanstilsynets krav. Vi gjør to antakelser: 

i. Hele lånet faller bort. 
ii. Bankene gir maksimalt lån innenfor kravet.

Det laveste anslaget på gjeldsveksten, 4,2 prosent, får vi 
når vi bruker kravet om gjeld under 3 ganger inntekt og 
forutsetningen om at hele lånet faller bort (alternativ 1b.i), 
se figur 1. 

Det høyeste anslaget får vi når vi bruker kravet om 
likviditetsoverskudd ved 25 års annuitetslån med  
6 prosent rente og forutsetningen om maksimal tildeling 
innefor kravet (alternativ 1a.ii). Gjeldsveksten blir i dette 
tilfellet 7,9 prosent. 

Kravet om maksimalt 90 prosent belåningsgrad (alter-
nativ 2.i og 2.ii) gir en utlånsvekst tilnærmet lik kravet 
om likviditetsoverskudd. Disse beregningene er mer 

usikre på grunn av skjevheter i estimeringen av belå-
ningsgrad og manglende opplysninger om tilleggssikker-
het. Vi analyserer derfor ikke dette kravet videre i denne 
analysen.

Figur 1 Beregnet gjeldsvekst i 2007 under ulike krav og etter 
hvor mye av utlånene som faller bort hvis kravet overskrides. 
Prosent 
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(i)  Hele lånet faller bort  

(ii) Bankene gir maksimalt lån innenfor kravet  

   (Alt. 1a) 25 års an-    (Alt. 1b) Tre ganger    (Alt. 2) 90% 
 nuitetslån, 6% rente     bruttoinntekt           belåningsgrad 

Kilder:  Statistisk sentralbyrå, SIFO, Norges Eiendomsmeglerforbund 
(NEF), Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF), Finn.no, Econ 
Pöyry og Norges Bank 

Utdyping: Datamaterialet

Utvalget brukt i analysen tar utgangspunkt i Inntektsstatistikk for husholdninger fra Statistisk sentralbyrå1). 
Inntektsopplysninger er fremkommet ved å koble ulike administrative og statistiske datakilder for hele befolk-
ningen per 31.12. i inntektsåret. Opplysninger om gjeld, herunder studiegjeld, inntekt etter skatt og likningsverdi 
på bolig, er hentet fra selvangivelsene. Siste observasjon er 31.12.2007.

Utvalget som benyttes i analysen, er privathusholdninger, det vil si inntektstakere og trygdede. Personlig 
næringsdrivende er utelatt. Vi ser på personer som har levert selvangivelse både for 2006 og 2007. Opplysnin-
ger fra inntektsstatistikken er koplet med opplysninger fra boligstatistikken på personnivå. De viktigste 
kjennetegnene er boligtype, bruksareal og bokommune. En husholdning er definert som personene som bor i 
samme bolig. Det er 1 859 189 husholdninger i utvalget.

Vi sier at en husholdning eier en bolig dersom en eller flere personer er oppført med positiv likningsverdi 
for bolig i selvangivelsen. Basert på endringer i likningsverdi mellom selvangivelsen i 2006 og 2007 bestem-
mes husholdningenes endringer i boligmarkedet.

Likningsverdien på bolig gir lite informasjon om boligens markedsverdi. For å anslå markedsverdien bruker 
vi opplysninger om kvadratmeterpris for ulike boligtyper og regioner fra Norges Eiendomsmeglerforbund 
(NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF), Finn.no og Econ Pöyry. Prisstatistikken er delt inn i 
grove regioner og inneholder ikke opplysninger om boligstandarder og beliggenhet ut over region. Beregningen 
av boligformuen i denne artikkelen er grov og derfor usikker. Statistisk sentralbyrå har utviklet mer avanserte 
metoder2). Disse opplysningene vil inngå i datamaterialet i fremtiden. 

Normale levekostnader er beregnet ut fra «standardbudsjettet» fra Statens institutt for forbruksforskning 
(SIFO) tillagt boligrelaterte kostnader. Kostnadene i standardbudsjettet er de samme for hele landet.

1) For beskrivelser av datamaterialet se: www.ssb.no, www.nef.no og www.sifo.no.

2) A. Thomassen og I. Melby (2009) «Beregning av boligformue». Notater 2009/53. Statistisk sentralbyrå. 

http://www.ssb.no
http://www.nef.no
http://www.sifo.no
http://www.ssb.no/emner/08/02/30/notat_200953/notat_200953.pdf
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Hvor sensitiv er gjeldsveksten for 
utlånsrenter og avdragsbetingelser?

La oss se nærmere på hvor sensitiv gjeldsveksten er for 
ulike rente- og nedbetalingsbetingelser under kravet om 
likviditetsoverskudd og ved maksimal lånetildeling 
innenfor kravet (alternativ 1a.ii).

Vi bruker et 25 års annuitetslån med 6 prosent rente 
som sammenlikningsgrunnlag. En rente på 6 prosent kan 
betraktes som et normalt rentenivå. 

Hvis lånene var avdragsfrie ved 6 prosent rente, ville 
gjeldsveksten ha økt med 1,4 prosentenheter mer enn i 
sammenlikningsgrunnlaget, se figur 2. Effekten av et 
lavt rentenivå, på 3 prosent, er anslått til 0,9 prosent-
enheter. Effekten av en høy rente, på 9 prosent, er bereg-
net til et fall i den samlede utlånsveksten på 1,2 prosent-
enheter.

Hvem rammer kravet om 
likviditetsoverskudd?

La oss se på hvordan effekten av et krav om likvidi-
tetsoverskudd fordeler seg på alders- og inntektsgrupper 
forutsatt 25 års annuitetslån med 6 prosent rente og 
maksimal lånetildeling (alternativ 1a.ii). Den samlede 
effekten av kravet er en reduksjon i låneopptaket på  
56 milliarder kroner. Storparten av denne reduksjonen 

oppstår hos husholdninger med hovedinntektstaker 
mellom 25 og 44 år, men disse tar også opp mest lån, se 
figur 3. Vi ser at reduksjonen er om lag proporsjonal med 
det observerte låneopptaket i de ulike aldersgruppene.

Husholdningen i de midlere og høyeste inntektsgrup-
pene tar opp mest lån. Det er imidlertid i lavere inntekts-
gruppene at den relativt største andelen av låneopptaket 
faller bort, se figur 4. 

Figur 3 Faktisk gjeldsopptak og beregnet regulert 
låneopptak ved krav om likviditetsoverskudd, fordelt etter 
alder. 2007. Prosent 
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Figur 2 Gjeldsvekst ved ulike renter og nedbetalings-
betingelser under krav om likviditetsoverskudd.  
(Alternativ 2a.ii) 2007. Prosent 
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Figur 4 Faktisk gjeldsopptak og beregnet regulert 
låneopptak ved krav om likviditetsoverskudd, fordelt etter 
inntektsgrupper1). 2007. Prosent 
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Hvor store lån kan førstegangs 
boligkjøpere ta opp?

En regulering av boliglån vil spesielt påvirke hushold-
ninger som kjøper sin første bolig. Dette er ofte unge 
husholdninger med forholdsvis lav inntekt og liten egen-
kapital. I 2007 tok denne gruppen i gjennomsnitt opp et 
lån på 955 000 kroner. I gjennomsnitt ville utlånene falt 
med 40 prosent under kravet om likviditetsoverskudd 
ved 25 års annuitetslån og 6 prosent rente og under for-
utsetning av at bankene gir maksimalt lån innenfor kravet 
(alternativ 1a.ii), se figur 5. Reguleringen slår ulikt ut i 
inntektsgruppene. Inntektsgruppe 1 og 2 ville i gjen-
nomsnitt kunnet ta opp under 250 000 kroner i lån.

Oppsummering

Kravene fra Finanstilsynet til forsvarlig utlånspraksis vil 
kunne redusere veksten i utlån til boligformål til hus-
holdningene. Effekten av reguleringen vil avhenge av 
hvordan kravene implementeres, og hvordan aktørene 
tilpasser seg kravene.

Hadde reguleringene blitt innført ved inngangen til 
2007, ville ifølge våre beregninger gjeldsveksten i 2007 
falt fra 12 prosent til mellom 4 og 8 prosent avhengig av 
krav og forutsetninger om hvor stor andel av låneopp taket 
som faller bort. 

Kravet om likviditetsoverskudd vil begrense utlånene 
til husholdninger i de lavere inntektsgruppene mer enn 

i de øvre inntektsgrupper. Dette kan ha konsekvenser for 
deres tilpasning i boligmarkedet.

Anslaget på fallet i gjeldsveksten er antakelig noe høyt. 
Dette skyldes blant annet at vi ser bort fra bankenes 
mulighet til en grundigere kredittvurdering, som kan ta 
hensyn til støtte fra foreldre og andre kilder i form av 
tilskudd og garantier og husholdningenes formuessitua-
sjon.

Figur 5 Førstegangs boligkjøpere. Gjeldsopptak under krav 
om likviditetsoverskudd, fordelt etter inntektsgrupper1). 
Gjennomsnitt i 1000 kroner. 2007  
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In financial institutions good estimates of credit risk are 
important both for pricing individual loans and for manag-
ing risk at the aggregate level. The authorities, central 
banks, and supervisors are concerned with the stability 
of banks and the financial system make assessments of 
credit risk at the aggregate level. Since credit risk is not 
directly observable, it is usually estimated by using sta-
tistical models. In this paper we present such a model 
linking macroeconomic variables to an aggregate measure 
of credit risk on loans made to corporate borrowers, where 
the risk is measured at the industry level. The alternative 
to this direct approach is to estimate credit risk for each 
firm and then aggregate the risk for all firms in the 
industry. The advantage with a direct modeling is that it 
is easier to link the development in macroeconomic 
variables to the development in credit risk. Firm-specific 
risk typically relies on financial ratios from the firms’ 
financial statements and it is challenging to link macro-
economic variables to individual firms.

credit risk is the risk of incurring a loss on a loan. The 
expected loss on a loan is determined by the probability 
of default and the loss provided that default has occurred. 
Default is here defined as the event when payments are 
not made according to the loan agreement. For many 
financial institutions credit risk, and in particular credit 
risk on loans to corporate borrowers, is the major source 
of risk. Other sources of risk are risks related to invest-
ments in securities (market risk), securing future finan-
cing (funding risk), and possible losses due to operational 

failures. Banks’ exposures to credit risk in different 
industries vary. It is therefore important to both estimate 
the risk at the industry level and to take into account the 
exposure to different firms. We therefore use the debt-
weighted probability of default (DWPD) per industry as 
our aggregated risk measure. When computing this 
measure we use the firm-specific estimates of probabi-
lities of default (PDs) from Norges Bank’s SEBRA model. 
The SEBRA model, see Eklund et al. (2001) and Bern-
hardsen and Larsen (2007), estimates the default risk for 
each firm based primarily on financial ratios computed 
from the firms’ financial statements. The PDs are then 
aggregated by weighting each firm’s PD with its debt and 
then taking the sum over all firms.2 

Modeling of aggregate credit risk has become increas-
ingly important when analysing the economic development 
in countries. Norges Bank monitors the stability of the 
financial system in Norway and follows closely the 
development in credit risk on corporate loans. Norges 
Bank’s assessment of credit risk is also included in the 
Financial Stability report, which is published twice a year. 
One method for uncovering and identifying potential risks 
to the financial system or to individual financial institutions 
is to perform stress tests.3 One type of stress test is a pre-
diction of financial results and balance sheet items of banks 
or a group of banks based on a set of assumptions about 
future economic developments. In a macro stress test future 
economic developments are typically represented by key 
macroeconomic variables such as GDP growth, interest 

A model for predicting aggregated corporate 
credit risk
Kjell Bjørn Nordal, senior adviser in the Research Department, and Haseeb Syed, adviser in the 
Financial Markets Department, Financial Stability, Norges Bank1

We present a model linking macroeconomic variables directly to an aggregate measure of credit 
risk in selected industries. The model is an alternative to an approach where firm-specific credit 
risk is predicted and then aggregated. The model performs well in backtests and it may be used 
to analyse the development in credit risk in macro stress tests of banks and financial systems.

Introduction

1 We thank Haakon Solheim, Kai Larsen, Eivind Bernhardsen, Francesco Ravazzollo, and Trond Eklund for useful suggestions and contributions.

2 Other aggregated measures of credit risk may also be used. For example, Åsby Sommer and Shahnazarian (2009) use the median expected default 
frequency (EDF) from Moody’s KMV for Swedish firms as a measure of economy-wide credit quality.  Castren et al. (2008) use EDF for EURO-area firms 
and model credit risk for seven sectors and for all firms aggregated. As a proxy measure for credit risk within each portfolio they use the median EDF and the 
EDF for the median leveraged firm. Of course, other measures not based on default probabilities may be used. For example, Berge and Boye (2007) model 
problem loans and Jacobsen and Kloster (2005) model bankruptcy rates.

3 Foglia (2009) surveys authorities’ approaches to stress testing.
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rates, and exchange rates. The term stress test means that 
the set of assumptions (which may be termed a scenario) 
are chosen to represent a very negative development in the 
economy. Norges Bank uses several models when perfor-
ming stress tests. The main models are a macro model and 
micro models covering the risks in the household and 
corporate sectors as well as a model for banks, see Figure 
1. Andersen et al. (2008) presents this model framework 
in detail. Based on an assumed negative macroeconomic 
development, a model called the Small Macro Model is 
used to predict developments in future macroeconomic 
variables. These variables are then combined with micro 
information and separate micro models for households and 
firms. The output from the micro models, debt at risk, is 
then combined with the macroeconomic variables to predict 
banks’ future income and capital adequacy. 

The model presented in this paper may be used as a 
part of a stress test for estimating the development in 
corporate credit risk within the framework shown in 
Figure 1. Direct modeling of aggregate credit risk may 
be a supplement to the current micro approach. In the 
current approach estimated future macro variables are 
used to predict firms’ future financial statements. In a 
second step, the default risk is then estimated for each 
firm based on these financial statements. This approach 
is described in detail in Bernhardsen and Syversten 
(2009). 

We proceed as follows: We first present the data under-
lying the model in section two. Section three presents the 

model. In order to evaluate the model performance, we 
perform backtests at the industry level. These backtests 
are presented in section four. It is also important to make 
assessment of risk for portfolios that do not contain all 
firms in an industry. Section five therefore presents an 
analysis of the errors made when using aggregate esti-
mates of risk on smaller loan portfolios. 

Data

The debt-weighted default probability for an industry at 
time t is 

 DWPD
t
	=	∑PDi

t wi
t     (1)

where PDi
t is the probability of default for firm i as esti-

mated at time t. PDi
t is estimated by using Norges Bank’s 

default prediction model SEBRA Basic, see Bern-
hardsen and Larsen (2007). Each firm’s weight is 
equal to the ratio of the firm’s debt (Di

t) to aggregated 
portfolio debt, 

      
(2)

 

Di
t 

∑
i
 Di

t

wi
t =

Debt-weighted probabilities of default may be interpreted 
as the average expected fraction of 1 krone of loan in the 
portfolio that defaults next year. By using each firm’s 
debt in the weight, we explicitly take into account the 
loan exposure of different firms. The risk-weighted debt 
(RWD) for the portfolio is the expected amount of debt 
that is expected to default the next year,

 RWD
t
 = DWPD

t
∙D

t
     (3)

where D
t
 is the total amount of debt in the portfolio. In 

other words, risk-weighted debt is simply the debt-
weighted probability of default scaled by the level of 
debt. 

Table 1 reports selected descriptive statistics for the 
sample of firms for the years 1988–2008. The sample 
consists of Norwegian joint stock firms. Statistics are 
reported for 14 industries and for all industries aggrega-
ted. We also report statistics for all firms when we exclude 
oil-related firms (Oil services and Oil and gas). The 
industry classification is based on NAcE Rev. 1.1.4 The 
most important industries as measured by their share of 
bank debt are commercial property, Shipping, and Manu-
facturing and mining with, respectively, 39.8, 13.8, and 
12.7 of total bank debt at the end of 2008. Bank debt is 
here measured according to the information about the 
firms’ debt in their balance sheets. The number of firms 
has been increasing during the sample period and the 
number of firms varies between the industries. Trade and 

Figure 1 The stress testing system in Norges Bank 
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4 EU’s standard industry classification system. 
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retail has the highest average number of firms with above 
27 000. Manufacturing and mining, commercial property, 
and Business services have all average number of firms 
of above 10 000. 

Table 1 also reports the descriptive statistics per 
industry for the yearly computed DWPDs and the yearly 
mean of the probabilities of default (MPDs). The average 
MPD was about 4.5 percent for all firms excluding oil-
related firms while the average DWPD was about 2.5 
percent. This highlights the importance of taking into 
account exposure when measuring relevant credit risk. 
Large firms have usually low probabilities of default and 
high levels of debt. We would therefore expect that 
DWPDs are lower than MPDs. We see from Table 1 that 
this is indeed the case for most industries. The only 
industries with a higher average DWPD than MPD are 
construction and commercial property. The period 
includes the banking crisis in the beginning of the nine-
ties. During this period the credit quality was at its lowest. 
We see from Table 1 that the ranges between the highest 
and lowest levels of the DWPDs and MPDs are quite 
high. For example, the range in DWPD for the industry 
Hotels and restaurants is between 3.6 and 18.5 percent.

The model

A probability takes values only between zero and one. 
Since the model is estimated by OLS we therefore make 
a log-transform of the odds-ratio and use the variable

 

trp
t
 = ln  

 

instead of the probability DWPD
t
. We use an autoregres-

sive distributed lag model (ADL) when modeling the 
development in DWPDs. The regression equation is 

 (4)

where	Δtrp
t
 is the change from time t–1 to t in the 

transformed probability, Δx
t
 and x

t–1
are, respectively, 

the change in the explanatory variable at time t and 
the level of the variable at time t–1. The error term 
is u

t
. Better (worse) credit quality means that the 

transformed DWPD decreases (increases).

∆trpt = const + b trp
t–1

 + ∑ c
k
∆x

k,t
 + ∑	c

m
x

m,t–1
 + u

t

K

k=2

M

m=K+1

Table 1 descriptive statistics – number of firms and probabilities of default (1988–20081)

Level of 
aggregation /
industry

Percent
of  

bankdebt

number of firms, 1000 Yearly debt weighted Pd Yearly mean of Pd  

Mean Median Max Min Mean Median Max Min Sd Mean Median Max Min Sd

Agriculture 0.2 0.65 0.66 1.11 0.20 5.90 4.77 12.78 2.61 3.08 6.52 5.81 14.37 2.45 3.25
Fishing and fish 
farming

4.8 1.32 1.39 1.78 0.85 9.63 3.83 32.24 1.00 11.20 9.68 4.44 31.82 2.53 9.83

Manufacturing 
and mining

12.7 10.48 11.11 11.84 6.56 2.03 1.80 3.70 1.15 0.77 4.32 3.78 8.68 2.23 1.80

Power and 
water supply

3.9 0.36 0.39 0.75 0.07 0.43 0.31 1.85 0.11 0.38 1.19 0.97 3.11 0.52 0.63

Construction 2.3 8.90 9.29 13.69 3.42 4.32 2.82 13.82 1.36 3.40 3.99 2.94 11.14 1.45 2.69
trade and retail 8.0 27.07 29.31 31.18 13.33 3.70 3.00 8.95 1.95 1.87 5.27 4.61 10.50 3.44 1.76
Hotels, 
restaurants

1.5 4.16 4.62 5.58 1.27 8.87 7.69 18.46 3.59 3.73 14.82 14.01 24.45 9.49 3.93

Shipping 13.8 1.47 1.33 2.12 0.88 1.65 1.37 4.82 0.45 1.10 3.28 2.81 8.08 1.00 1.93
other transport 3.2 3.50 3.82 4.48 1.48 2.23 1.92 5.02 0.91 1.03 3.37 2.40 9.08 1.28 2.24
telecom 0.4 0.24 0.21 0.50 0.03 7.69 6.46 16.25 0.94 4.97 8.18 7.24 19.90 2.22 3.40
Commercial 
property

39.8 19.56 19.60 32.28 8.28 1.66 1.12 4.31 0.70 1.13 1.41 1.13 3.04 0.75 0.68

Business 
services

5.6 18.68 19.71 27.94 6.00 4.11 3.39 9.08 1.57 2.33 4.35 3.78 8.13 2.05 1.82

oil services 2.6 0.18 0.18 0.22 0.13 3.30 1.63 17.91 0.56 3.88 4.90 3.26 15.91 1.50 4.14
oil and gas 1.3 0.08 0.07 0.12 0.05 1.75 1.43 3.37 0.71 0.92 4.79 3.33 11.44 1.62 3.14
All 100.0 96.64 102.22 128.94 42.56 2.34 1.98 4.82 1.04 1.08 4.49 3.99 9.24 2.47 1.81
All excluding oil 96.1 96.38 101.91 128.66 42.36 2.47 2.06 5.35 1.04 1.28 4.49 3.98 9.24 2.47 1.81

1 Percent of bank debt is calculated on the basis of the firms’ financial statements at yearend 2008.

DWPD
t

1–DWPD
t
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Variable selection

Many central banks use only a few macroeconomic 
variables to link the development in the macro economy 
to credit risk.5 When selecting variables there is a trade-
off between a parsimonious and intuitive model on the 
one hand and the goodness of fit of the model on the other 
hand. The model’s forecasting performance is evaluated 
by making backtests, which are presented in the next 
section. As a starting point we explored the explanatory 
variables described in Bernhardsen and Syversten (2009). 
These are GDP growth, inflation, the exchange rate, 
growth in wage income, and the interest rate. During the 
sample period the average GDP growth was 2.7 percent. 
The average unemployment rate and growth in wage 
income were, respectively, 3.5 and 5.9 percent. The 
variation in interest rates and rise in house prices was 
large. The highest interest rate was 16.6 percent and the 
lowest interest rate was 3.9 percent. The rise in house 
prices ranged from –12.1 to 15.1 percent. 

credit risk varies between industries and the link to 
the macroeconomic variables is therefore not so strong 
for all industries. In addition, the number and composition 
of firms within industries change over time. This adds 
noise to the observed credit risk not captured by macro-
economic variables. This is particularly pronounced in 
industries with relatively few firms. In the model different 
explanatory variables are therefore used depending on 
the industry. The following variables are included in the 
model:

•	 	gdp is the percentage growth in GDP for mainland 
Norway measured at constant prices. This is a measure 
of the activity level in the economy and increased 
GDP growth is related to increased revenue in 
firms. 

•	 	inc is the percentage growth in household wage 
income. This variable is expected to be positively 
correlated with firms’ payroll expenses. Increased 
wage growth will therefore increase firms’ costs and 
is associated with a worsening of credit quality.

•	 	RX is the real exchange rate. An increase in the 
variable RX means that NOK depreciates. For firms 
with sales abroad, a depreciation of NOK implies 
increased sales and thereby increased revenue. The 
opposite is true for firms that mainly import goods 
and sell them on the Norwegian market.

•	 	phinf is the percentage rise in house prices.6 House 
prices are important for household spending and 

consumption. Here, however, house prices are a proxy 
for prices of commercial real estate. Increased prices 
of real estate are related to revaluation and increased 
activity in the commercial property industry. 

•	 	BOR is banks’ lending rate. Increased interest expen-
ses will reduce firms’ bottom line and lead to a 
worsening of firms’ credit quality.

•	 	loan ent is an index for loans to enterprises. A change 
in this measure is a proxy for the change in the activity 
level in the corporate sector. Increased lending is 
related to increased investment activity, establishment 
of new firms and thereby also increased activity for 
firms in the Business industry.

•	 	Since	we	model	industry-specific	risk,	it	is	possible	
to use the risk level in one industry as an explanatory 
variable for the risk level in another industry. This 
approach is used for modeling the Shipping industry. 
High levels of sale and revenue in the Trade and retail 
industry implies a high level of imported goods. A 
part of these goods are imported by sea, explaining 
the positive correlation between the risk in the Trade 
and retail and the Shipping industries. 

Estimation results

Based on the importance of the industries as measured 
by their share of bank debt (see Table 1), we decided to 
focus on the industries commercial property, Manufac-
turing and mining, and Shipping. Business services and 
Trade and retail are also modeled separately since these 
industries are related to, respectively, commercial pro-
perty and Shipping. For the other industries we use a 
general model that is estimated on the sample of all firms, 
but where firms in Oil services and Oil and gas are 
excluded. Table 2 presents the estimated coefficients with 
accompanying t-values. credit risk is mean-reverting and 
the development in risk therefore depends on the risk 
level. In order to make a comparison to a model without 
macroeconomic variables, Table 2 therefore reports the 
estimates for a model where the only variable is the 
previous year’s risk level. 

commercial property is influenced by income growth, 
the interest rate, and the development in real estate prices 
as proxied by house prices. We see from Figure 2a that 
high interest rates and negative growth in real estate 
values contributed to high risk levels in the years 1989–
1993 and that low interest rates and high growth in asset 
values contributed to low risk levels in the years after 
1995. We also see that the persistence in risk (the contri-

5 See Foglio (2009). 

6 The sources for house prices are the Norwegian association of estate agents (Norges Eiendomsmeglerforbund), the Norwegian estate agent companies’ 
association (Eiendomsmeglerforetakenes Forening), ECON Pöyry and Finn.no. 
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Table 2 estimated coefficients 

Variable
Manufacturing and 

mining
Commercial 

property
Business services trade and retail Shipping

All excl. oilrelated 
firms

trpt–1 –0.216 –0.402 –0.153 –0.773 –0.195 –0.475 –0.169 –0.383 –0.261 –0.422 –0.169 –0.265
 (–1.67) (–2.79) (–1.23) (–5.84) (–1.66) (–3.22) (–1.45) (–3.18) (–1.63) (–2.42) (–1.50) (–2.36)
Δgdpt –0.069  –0.131 –0.105  –0.132
 (–1.81)  (–2.41) (–2.31)  (–2.88)
gdpt–1 –0.192  –0.295 –0.218  –0.211
 (–5.42)  (–5.28) (–4.96)  (–4.87)
∆RXt –0.009      
 (–0.85)      
∆inct 0.079 0.072 0.161 0.124 0.090 0.119
 (2.98) (3.04) (3.75) (3.77) (1.93) (3.54)
inct–1 0.107 0.063 0.186 0.099 0.139 0.113
 (3.83) (3.15) (3.91) (2.94) (3.17) (3.26)
BORt–1  0.046     
  (2.35)     
∆phinft  –0.034     
  (–6.48)     
phinft–1  –0.050     
  (–5.98)     
∆trpt

trade     0.747  
     (2.20)  
trpt–1

trade     1.087  
     (4.16)  
∆loan entt   –0.269    
   (–1.63)    
const –0.876 –1.690 –0.655 –3.786 –0.693 –1.776 –0.606 –1.293 –1.111 1.047 –0.672 –1.098
 (–1.72) (–3.39) (–1.22) (–5.52) (–1.78) (–4.03) (0.45) (–3.64) (–1.61) (1.59) (–1.57) (–2.94)

R2 0.135 0.766 0.077 0.897 0.133 0.741 0.105 0.680 0.129 0.685 0.111 0.703

DW 1.1 1.9 1.0 2.0 1.5 2.2 1.6 2.3 1.4 2.7 1.1 2.0

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Figure 2a In-sample decomposition of credit quality (DWPD) 
in Commercial property. Deviation from means. Percent. 
1989–2008 
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Figure 2b In-sample decomposition of credit quality (DWPD) 
in Manufacturing and mining. Deviation from means. 
Percent. 1989–2008  
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bution from previous year’s risk level) kept the risk level 
high for the years 1991–1994. 

The equation for Manufacturing and mining contains 
variables for GDP growth, income growth, and the 
exchange rate. Increased GDP growth and a weakening 
of the Norwegian krone contribute to lower risk while 
income growth increases risk. Figure 2b shows the con-
tribution of the different variables to risk as measured by 
the deviation from the mean of the transformed debt-
weighted probability of default. For the years 1989–1993 
the persistence of the high risk level of the previous year 
was an important explanation for continued high risk. 
The opposite was true during the years 2005–2008. The 
other main variable explaining a high risk level for the 
years 1989–1992 and low risk for the years 2005–2008 
is GDP growth. The exchange rate contributed to an 
increase in risk in 2002.

The risk in Business services is influenced by GDP 
growth, income growth, and the activity in the corporate 
sector as measured by changes in loans made to the 
enterprise sector. The signs of the coefficients are as 
expected. The equation for Trade and retail includes only 
GDP growth and income growth. Increased GDP growth 
contributes to decreased risk while increased wage growth 
contributes to increased risk. The equation for Shipping 
includes income growth and the level and development 
in risk for the Trade and retail industry. An increase in 
risk for the Trade and retail industry coincides with an 
increase in risk for the Shipping industry. The shipping 
industry, as represented by Norwegian firms in the 
SEBRA database, reflects smaller and more home-based 
shipping than international shipping. For the other indus-
tries we use a common equation which only includes 
GDP growth and income growth. The constant in the 
equation is changed in order to match the mean of changes 
in the transformed debt-weighted probability of default 
during the sample period.7 

Backtesting

A backtest is a prediction of future credit risk using 
historical data for the explanatory variables and the actual 
DWPD in the base year for the prediction. We make five 
year predictions for the base years 1988–2003.8 Figure 
3a and b show the actual and predicted DWPDs for com-
mercial property and Manufacturing and mining, respec-
tively. The forecasting performance is good, in particular 

for commercial property. There is a tendency to over-
predict the risk in Manufacturing and mining for the 
years 1998–1999. 

Table 3 shows the average deviations for each of 
the five prediction years for the industry-specific 
DWPDs. As an example, the average prediction error 
for the Shipping industry two years ahead is 0.1 
percentage point. This means that the model slightly 
overpredicts the risk on a two-year horizon. The sum 
of the yearly average of prediction errors over five 
years is below 1 percentage point for the industries 
with individual model equations. For the industries 
without individual equations, three of the industries 
have prediction errors of less than 1 percentage point. 

Figure 3a Backtest for Commercial property. The actual (solid 
line) and predicted (dotted lines) DWPDs. Percent. 1988–2008 
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7 The constant used for the industries are –1.581 (Power and water supply), –0.976 (Construction), –0.732 (Hotels and restaurants), –1.118 (Other 
transport), –1.222 (Oil services), and –1.142 (Oil and gas). We excluded the industries Agriculture, Fishing and fish farming, and Telecom from further 
analysis. The development in DWPDs for these industries was not well captured by the common equation. Since these industries are not large in terms of 
debt, we decided not to estimate tailored models for them. 

8 Note that this is not an out-of-sample test since the model parameters are estimated on data for the years 1989–2008.

Figure 3b Backtest for Manufacturing and mining. The actual 
(solid line) and predicted (dotted lines) DWPDs. Percent. 
1988–2008.  
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These are Power and water supply (0.0), Oil and gas 
(0.4), and Other transport (0.7). The industries where 
the sum of average prediction errors is above 1.5 
percentage point are construction (1.6) and Oil ser-
vices (1.7). A high average prediction error indicates 
that the model including only GDP growth and 
growth in wage income probably misses important 
industry-specific variables that could have improved 
the predictions. Table 3 also reports an absolute 
measure of the prediction error (  MSE).9 While over- 
and underpredictions may cancel each other out and 
give a low average deviation, this measure is always 
positive. The numbers reported in Table 3 show that 
the performance of the model is quite good for the 
industries Manufacturing and mining (1.0) and com-
mercial property (0.7). For Shipping, however, the 
error is quite large (8.4), even though the average 
deviation is only 0.3. This shows that there is a ten-

dency for the model to either over- or underpredict 
the actual credit risk.

Even though the model may overshoot or undershoot 
the actual risk level in the prediction period, the model 
is still useful if it can correctly predict the direction of 
the change in credit risk. Table 4 reports how often the 
model wrongly predicts the sign of the change in DWPDs 
for different industries. For instance, if the model predicts 
wrongly the direction 20 percent of the time, you would 
on average expect to make 1 wrong prediction during a 
5-year period. For first year prediction errors, industries 
with individual models have a prediction error of less 
than 20 percent. The lowest error, 12.5 percent, is achie-
ved by the model for commercial property. Four indus-
tries have below 20 percent prediction error the first year 
when the general model is applied. These are Power and 
water supply, construction, Oil services, and Oil and 
gas.

Table 3 Average deviation between predicted and actual dWPds in percentage for 5 year predictions 
(base years 1988–2003)

      Prediction period (t + k) where k is
industry Measure 1 2 3 4 5 Sum

industries with individual models
Manufacturing and mining Average deviation 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2

    MSE 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 1.0
Commercial property Average deviation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
    MSE 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.7
Business services Average deviation 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2
    MSE 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 2.4
trade and retail Average deviation 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4
    MSE 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2.1
Shipping Average deviation 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
    MSE 2.4 1.6 2.0 1.4 1.0 8.4
All excluding oil Average deviation 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2
    MSE 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5

Selected industries with general model
Power and water supply Average deviation 0.0 –0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
    MSE 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 1.5
Construction Average deviation 0.5 0.6 0.5 0.1 –0.1 1.6
    MSE 1.5 1.8 1.9 0.9 0.8 7.1
Hotels, restaurants Average deviation 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 1.2
    MSE 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 5.7
other transport Average deviation 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.7
    MSE 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 3.7
oil services Average deviation 0.0 0.3 0.5 0.5 0.4 1.7
    MSE 1.9 1.7 1.2 1.0 1.0 6.8
oil and gas Average deviation 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4

    MSE 0.7 0.9 1.0 0.9 0.8 4.3

























 

9 For prediction year k the mean squared error,   MSE, is computed as   1/N∑N
t=1(DWPDt+k – DWPDt+k)2 where the base years for the prediction are 1,2,..N 

and DWPDt+k is the predicted level of DWPD
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Table 4 Percent of years with wrongly predicted sign of the change in dWdP (base years 1988–2003)
Prediction between time (t + k – 1) and (t + k), where k is

industry/aggregate 1 2 3 4 5
industries with individual models

Manufacturing and mining 18.8 18.8 31.3 25.0 18.8
Commercial property 12.5 18.8 18.8 18.8 18.8
Business services 18.8 12.5 31.3 31.3 25.0
trade and retail 18.8 12.5 25.0 25.0 18.8
Shipping 18.8 12.5 25.0 25.0 18.8
All excluding oil 18.8 18.8 25.0 31.3 31.3

Selected industries with general model
Power and water supply 18.8 50.0 37.5 37.5 25.0
Construction 18.8 18.8 25.0 12.5 12.5
Hotels, restaurants 31.3 31.3 37.5 50.0 50.0
other transport 31.3 31.3 37.5 31.3 25.0
oil services 18.8 43.8 37.5 43.8 43.8
oil and gas 18.8 18.8 31.3 37.5 37.5

Prediction of portfolio risk

The backtest is made for the portfolio consisting of all 
firms in an industry. The predictions are based on the 
whole sample of firms in the base year and it is assumed 
that the sample does not change during the prediction 
period. The predicted DWPD for this base-year portfolio 
is then compared to the DWPD for the actual sample at 
future dates. The backtest therefore measures the model’s 
ability to predict the risk in the actual future sample. 
Financial institutions do not make loans to all firms in 
an industry. It is therefore of interest to know how pre-
dictions for the whole sample will perform when it is 
applied to a smaller portfolio. What will the error be if 
we assume that the risk in the smaller sample develops 
according to the industry-wide risk? We use the following 
procedure to build a small sample.

Select a random sample of 1) N firms in industry S in 
year t.

Replace the firms that are not in the sample the follo-2) 
wing year (t+1). This is done by making a random draw 
of the available firms. 

compute the prediction error for year 3) t+1 as

 ErrorN
t+1

 = [DWPDN
t
 + ∆DWPDS

t+1
] – DWPDN

t+1
 (5) 

  where the term in brackets is the predicted future level 
of risk in the portfolio if the change in portfolio risk 
is equal to the change in the risk for the whole 
industry.

We make random draws of 2000 firms from the industries 
commercial property and Manufacturing and mining. 

For every base year during the years 1988–2003 (16 years) 
we draw 1000 such random portfolios. We then compute 
the portfolio errors for the 16 000 random portfolios for 
the three first prediction years for each industry. Figure 
4a and b summarise the results. The dotted line shows 
the prediction error from the backtest, i.e., for the port-
folio consisting of all firms in the industry. The backtest 
shows that the model slightly overpredicts the actual risk. 
Figure 4a and b also show the mean (green line), the 75 
percentile (blue line), and the 25 percentile (red line) for 
the randomly drawn portfolios’ prediction errors. For 
both industries the average prediction error is on average 
positive, but not by much. A negative prediction error 
means that the predicted future level of portfolio risk is 
lower than the actual risk. From a prudential perspective 
it is worse to underpredict than overpredict portfolio risk. 
Figure 4a and b show that there is a 25 percent probabi-
lity of underpredicting the portfolio risk by more than 
about 0.3 percentage point during the three prediction 
years in commercial property. For Manufacturing and 
mining there is a 25 percent probability of underpredic-
ting the portfolio risk by more than about 0.2, 0.2 and 
0.15 percentage point, respectively. 

Figure 4 also shows the portfolio risk in the base year 
(year t) for the predictions. For Manufacturing and mining 
the average risk for the randomly drawn portfolios in the 
base year is similar to the risk level for the whole industry 
(the error is zero). For commercial property, however, 
the average portfolio risk is lower than the industry-wide 
risk. The intuition behind this is that there are some firms 
with high levels of debt and high PDs that contribute to 
high DWPDs for the industry. These firms are, however, 
relatively seldom included in the randomly drawn port-
folios. These portfolios will therefore on average have a 
lower DWPD than the industry-wide DWPD.
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Concluding remarks

Direct modeling of measures of aggregate credit risk at 
the industry level by using macroeconomic explanatory 
variables makes it easier to assess the impact of macro-
economic scenarios on credit risk. The model presented 
in this paper performs well in backtests both with respect 
to the predicted future level and the direction of the 
change in credit risk. The model may be improved in at 
least two directions. First, industry-specific variables 
may improve the prediction performance. Examples of 
such variables are freight rates in the Shipping industry 
or prices of commercial real estate in the commercial 
property industry. Second, a general model equation was 
used to predict risk in a selection of industries. This 
simplification was made in order to concentrate on indus-
tries with a large share of total debt. The prediction 
performance for an industry will increase if industry-
specific model equations are used instead of the general 
model equation. 
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Figure 4a Prediction errors for DWPD of a portfolio of 2000 
firms in Commercial property. The prediction errors in 
percentage points for all firms in the industry (the dotted 
line) and the sample of 16 000 randomly drawn portfolios 
(the solid lines). Year t is the base year for the predictions. 
Base years 1988–2003 

-1.0

-0.5

0.0 

0.5 

1.0

-1.0 

-0.5 

0.0 

0.5 

1.0

t t+1 t+2 t+3 

Portfolio p75 Portfolio p25

Portfolio mean All firms  

Source: Norges Bank 

 
Figure 4b Prediction errors for DWPD of a portfolio of 2000 
firms in Manufacturing and mining. The prediction errors in 
percentage points for all firms in the industry (the dotted 
line) and the sample of 16 000 randomly drawn portfolios 
(the solid lines). Year t is the base year for the predictions. 
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Appendix

This appendix compares the prediction performance for 
the full model and the model including only previous 
year’s risk level (the simple model). Table 5 shows the 
difference between the prediction errors  (  MSE) for the 
full and simple model. As expected, the prediction error 
is lower (a negative difference) for the full model with 
individual equations. The simple model is slightly better 
for the industries Power and water supply and Oil ser-
vices. Table 6 shows the difference between the percent-
age of wrongly predicted direction of changes in DWPD 
with the full model and the simple model. The general 
model with individual equations makes fewer mistakes 
than the simple model. An exception is, however, the 
prediction of change in risk between year 2 and 3 in the 
prediction period for Business services. With a few excep-
tions, the general model with a common equation predicts 
more correctly the change in risk than the simple 
model.

Table 6 difference between the percentage of 
wrongly predicted sign of the change in dWdP 
with the full model and the model with lagged 
dependent variable only (base years 1988–2003)

Prediction between time (t + k – 1) 
and (t + k), where k is

industry/aggregate 1 2 3 4 5
industries with individual models

Manufacturing and 
mining

–18.8 –12.5 –12.5 –18.8 –31.3

Commercial property –43.8 –31.3 –18.8 –6.3 –12.5
Business services –25.0 –12.5 12.5 –18.8 –31.3
trade and retail –18.8 –31.3 –12.5 –18.8 –31.3
Shipping –12.5 –43.8 –25.0 –37.5 –31.3
All excluding oil –12.5 –6.3 –18.8 –18.8 –37.5

Selected industries with general model
Power and water supply –6.3 0.0 –6.3 0.0 0.0
Construction –12.5 –6.3 –18.8 –31.3 –25.0
Hotels, restaurants 0.0 –6.3 –6.3 18.8 –12.5
other transport 12.5 –12.5 –6.3 0.0 –12.5
oil services –6.3 6.3 0.0 0.0 0.0
oil and gas –31.3 –12.5 –18.8 –12.5 –31.3

Table 5 difference between prediction errors  
(  MSe) for the full model and the model with 
lagged dependent variable only (base years 
1988–2003)

Prediction period (t + k) where k is
industry 1 2 3 4 5 Sum

industries with individual models
Manufacturing and 
mining

–0.2 –0.4 –0.4 –0.3 –0.3 –1.5

Commercial property –0.5 –0.8 –0.9 –0.8 –0.6 –3.6
Business services –0.5 –0.9 –0.9 –0.7 –0.6 –3.6
trade and retail –0.7 –1.1 –0.8 –0.6 –0.4 –3.4
Shipping –1.0 –2.9 –2.8 –3.0 –1.8 –11.4
All excluding oil –0.3 –0.6 –0.6 –0.4 –0.2 –2.1

Selected industries with general model
Power and water supply 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
Construction –0.7 –1.1 –0.9 –0.5 –0.3 –3.5
Hotels, restaurants –0.7 –1.5 –1.1 –0.8 –0.4 –4.5
other transport 0.0 0.0 –0.3 0.0 –0.1 –0.5
oil services 0.3 0.4 0.0 0.1 0.1 1.0
oil and gas –0.1 –0.2 –0.2 –0.2 –0.1 –0.7
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Midt på 1980-tallet formulerte ein i EU målet om å etab-
lere ein sams indre marknad der kjøp av varer og tenes-
ter skulle skje ut frå val som grunna seg på pris og 
kvalitet, og uavhengig av nasjonale grenser. I EU vart 
den indre marknaden etablert frå januar 1993. EFTA-
landa slutta seg òg til målet om ein fri indre marknad, 
og saman etablerte organisasjonane EØS-området frå 
januar 1994. 

Fritt varebytte krev fritt og sikkert pengeoppgjer 
mellom kjøpar og seljar. Samordning av betalingssystema 
vart difor ein naturleg del i utviklinga av den indre mark-
naden. Då euroen vart teken i bruk, vart dette spørsmå-
let endå viktigare for landa i euroområdet. Det opna for 
eit heilt ut sams overnasjonalt betalingsområde. Det øvste 
nivået i betalingssystemet er det systemet bankane nyttar 
for å gjere opp seg imellom. Det vart sameint då euroen 
vart teken i bruk i januar 1999 gjennom oppgjerssystemet 
til Den europeiske sentralbanken (ESB)1. Sams setlar og 
mynt vart introduserte i 2002, og då vart òg arbeidet med 
eit sams område for rekningsbetalingar og betalingar 
med betalingskort viktigare. 

I utgangspunktet var betalingssystema bygde opp for 

å få enkelt oppgjer av handel med den nasjonale penge-
eininga. Effektivitet i betalingar over landegrenser reiser 
særskilte problem når infrastrukturane er nasjonal. Det 
er naudsynt med spesialrutinar ved betaling over lande-
grenser, og dei er ofte tids- og kostnadskrevjande. Utskif-
ting av teknologi og arkitektur for penge- og informa-
sjonsoverføring kan vere vanskelig å få til, fordi lønnsemd 
i nye system krev omfattande bruk. Den europeiske 
banknæringa har gjennom prosjektet SEPA2 gjort eit stort 
arbeid med harmonisering av betalingsløysingane for 
eurobetalingar.

Ny teknologi og ny arkitektur er òg vanskeleg å reali-
sere fordi mange aktørar av ulike slag er involverte. 
Teknisk samordning av betalingssystema krev innsats 
frå mange bankar i ulike land og bankgrupper, og frå 
andre private aktørar. Samordning av lover og reglar som 
regulerer rettar og plikter både for tilbydarar og brukarar 
av systema, må styresmaktene syte for. Her kan ulik 
lovtradisjon vere ei utfordring.

I EØS-området vil det legale grunnlaget vere felles frå 
november 2009, då betalingstenestedirektivet skal vere 
gjennomført nasjonalt. Samtidig vil banknæringa i 

Ein europeisk marknad for betaling 
Gunnvald Grønvik, spesialrådgjevar, Noregs Bank Finansiell stabilitet#

Betalingar vert i utgangspunktet gjorde gjennom nasjonale nettverk. Nettverka er nasjonale sjølv 
om ulike land skifter frå å nytte kvar sin til å nytte den same valutaen. Konsekvensen er at det 
oftast er dyrare og mindre sikkert å betale i nabolandet enn i heimlandet. EUs mål om ein sams 
indre EØS-marknad krev at penge oppgjer kan gjerast effektivt og sikkert i heile marknaden. Da 
må rettar og plikter for deltakarane i nettverket samordnast. Ein førebels sluttstein i arbeidet med 
regu lering for å få ein sams europeisk betalingsmarknad for små betalingar er betalings teneste-
direktivet. 

Gjennomføring av direktivet er ein føresetnad for inn føring av dei siste betalingsinstrumenta inna-
for banknæringas initiativ for euro betalingar (SEPA). Norske betalarar vil merke at det vert raskare 
betalingar over landegrensene, særleg for eurobetalingar. Full effekt får dette frå 2012, då alle 
overgangsordningar er over. I Noreg går betalingar i kroner alt no fortare enn kravet som vert stilt 
i direktivet, og stort sett vert ikkje reglane for utrekning av rente inntekter endra som følgje av 
direk tivet, heller. Konkurransen i betalingsmarknaden både heime og i EØS-området kan bli skjer-
pa mellom anna gjennom reglar som opnar for spesialiserte betalingsføretak.

Innleiing1. 

# Takk til kollegaer i Noregs Bank for nyttige kommentarar. Takk òg til medlemmene i den norske arbeidsgruppa. Ansvaret for feila som står att og for 
vurderingane, er mitt. Synspunkt i artikkelen kan ikkje tolkast som Noregs Bank si vurdering.

1 Om oppgjerssystemet TARGET, sjå Bergundhaugen og Stokstad (1998).

2 SEPA var opphavleg kort for Single European Payment Area, men prosjektet vart etter ei tid avgrensa til Single Euro Payment Area. Haare (2008) 
drøftar bakgrunnen for og status i prosjektet i januar 2008.



NORGES BANK  Penger og Kreditt 1/201036

Europa lansere eit nytt produkt i den sams infrastruktu-
ren. Denne artikkelen vil gjere greie for trekk ved utvik-
linga hittil og status no når desse milestolpane er passerte. 
Til slutt vil nokre problem som framleis står att for å 
realisere visjonen om ein fullt ut integrert marknad for 
betalingstenester, bli omtalte. 

Om utviklinga i reguleringa av 2. 
betalingsmarknaden i Europa 

2.1 Reguleringar

Ein sams indre marknad for varer og tenester gjorde det 
naudsynt med ein sams marknad for betalingstenester. 
For EU og heile EØS er det då naudsynt å byggje ned dei 
juridiske skiljelinene mellom dei nasjonale reguleringane 
for betalingssystem. 

Rekommandasjonar
EU-kommisjonen har rett og plikt til å gjere framlegg, 
og dei første rettsaktene på dette området hadde forma 
rekommandasjonar. 3 I desember 1987 kom det ein rekom-
mandasjon om reglar for åtferd ved elektroniske betalin-
gar, som gjaldt tilhøvet mellom dei involverte (finans-
institusjonar, næringsdrivande og forbrukarar). Frå 
Maastricht-traktaten vart vedteken i 1992 til den felles 
valutaen vart ein realitet i 1999, var merksemda konsent-
rert om vilkår for at land skulle få vere med i det felles 
valutaområdet, og om naudsynte praktiske førebuingar.4 
I sluttfasen av førebuingane kom EU-kommisjonen med 
nye tiltak for samordning av betalingssystema også på 
kundenivå. I juli 1997 kom det ein rekommandasjon om 
transaksjonar med elektroniske betalingsmiddel som 
særleg gjaldt tilhøvet mellom utferdaren (finansinstitu-
sjon) og innehavaren av betalingsmiddelet (middelet er 
som oftast eit betalingskort). I november 1998 vart dette 
følgd opp med ein rekommandasjon om betalingssystem 
som la vekt på tilhøvet mellom brukaren og utferdaren 
av betalingskort. 

Direktiv
Normalt skal leverandørane i marknaden by fram produkt 
og tenester det er etterspurnad etter. Ei oppgåve for poli-
tiske styresmakter er å setje rammer og vilkår for kva og 
korleis varer og tenester skal verte leverte. I EU kom ein 

til at for betalingstenester var det ikkje nok med rekom-
mandasjonar. I januar 1997 kom direktivet om penge-
overføringar på tvers av landegrenser. Det vart med det 
ein reduksjon i overføringstid, og klårare reglar om kven 
som skulle betale for tenestene. 

Då euroområdet var etablert, vart integrasjon av beta-
lingssystema presisert som eit prioritert politisk mål i 
handlingsplanen for finansielle tenester frå 1999.5  
I samsvar med planen vart det sendt ut ei melding om 
betaling i den indre marknaden i januar 2000, jf. Kom-
misjonen (2000). For slike spørsmål var det naturleg at 
ESB tok ei sentral rolle som pådrivar i høve til marknads-
aktørane. I Lisboa-agendaen, som vart vedteken seinare 
i 2000, vart eit sams betalingsområde ei prioritert oppgåve 
for å sikre generell økonomisk vekst. Eit direkte bindande 
vedtak som har hatt viktige konsekvensar for marknads-
åtferd, var euroforordninga frå desember 2001. I den vart 
det sett krav om at det skulle vere same kostnad for 
kundane ved internasjonale som ved nasjonale euro-
overføringar. Prosjektet til dei europeiske bankforein-
ingane for utvikling av eit europeisk betalingsområde 
– SEPA – kom i gang kort etter dette. 

Betalingstenestedirektivet
Utviklinga har gjort det enklare og billegare å gjere 
betalingar i innan EØS-området. EU-kommisjonen kom 
likevel til at tiltaka som var sett i verk så langt, ikkje 
verka godt nok. Han konkluderte med at systemet med 
nasjonale reglar og ein fellesskapsrett som ikkje dekkjer 
alle tilhøve, førte til uvisse og mangel på rettstryggleik. 
Det vart difor i 2007 vedteke eit nytt direktiv – betalings-
tenestedirektivet6 – som skulle gi ei moderne og felles 
juridisk ramme for betalingstenester i EØS-området. 
Denne ramma er uavhengig av kva for valutaslag beta-
linga skal skje i og sikrar like konkurransevilkår for alle 
betalingssystem, slik at forbrukarane sin valfridom vert 
trygga. Rådet og EU-parlamentet slutta seg til at ei slik 
felles ramme vil gi grunnlag for lågare kostnader, auka 
tryggleik og betre effektivitet til beste for forbrukarar 
samanlikna med dei nasjonale systema som til no er i 
bruk. Dette direktivet erstattar mellom anna direktivet 
om pengeoverføringar på tvers av landegrenser.

For å sikre fri konkurranse vurderte EU-kommisjonen 
og dei andre EU-organa det som naudsynt at direktivet 
har offentlegrettslege reglar om kven som legitimt skal 

3 Dei rettslege instrumenta som finst i EU-systemet (ofte omtalte som «acquis communetaire» eller på norsk «EUs rettsakter») har fire former: 
Forordningar har direkte rettskraft i alle medlemsland. Direktiv gir bindande reglar for alle medlemsland, men landa avgjør sjølv korleis dei vert 
gjennomførde. Vedtak er bindande for adressatane. Rekommandasjonar og meiningar er ikkje bindande. I appendiks A i Grønvik (2000) er det meir 
om systemet for å vedta rettsakter, og hovudtrekka gjeld òg under den nye Lisboa-traktaten.

4 Sjå til dømes Alstadheim og Svor (1996), som drøfter kriteria for å verte med i euroområdet. christiansen (1998) drøfter korleis sentralbanken og 
pengepolitikken skal organiserast, medan Sand og Svor (1997) drøfter kva som skjer med pengefordringar når pengeeininga vert endra. 

5 Handlingsplanen er drøfta i Grønvik (2000). Artikkelen drøfter primært  korleis EU arbeider med slike planar og gjer sine vedtak.

6 «Direktiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked» (betalingstenestedirektivet) vart vedteke 13.11.2007.
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kunne yte betalingstenester. Det vert opna for ein ny type 
spesialiserte institusjonar – betalingsføretak – som òg 
skal kunne konkurrere med kredittinstitusjonar (dvs. 
bankar), postgiro og e-pengeinstitusjonar. Betalings-
føretak vil på same måten som dei andre aktørane bli 
regulerte, og etter framlegget vil det bli krav om god 
vandel, høveleg kompetanse og eigenkapital for å eige 
og drive slike føretak. Institusjonar som stettar krava, vil 
kunne konkurrere i heile den indre marknaden. For å 
sikre at alle som tilbyr sine tenester, har like vilkår, er 
det òg stilt eit krav om at det ikkje kan setjast vilkår som 
diskriminerer etter type institusjon, for å avgjere tilgang 
til betalingssystem (t.d. å ha system som berre spareban-
kar kan knytte seg til). Saklege vilkår som sikrar stabil 
drift, er det sjølvsagt lov til å stille.

Direktivet har òg privatrettslege reglar om tilhøvet 
mellom leverandørane av betalingstenester og brukarane 
både når dei betaler og når dei tek imot betalinga. Som 
det vil gå fram, er det omfattande reglar om informasjon, 
ansvar ved feil, osb.

Betalingssystem er avhengige av to slag kundar – dei 
som betaler, og dei som tek imot betalinga. Leveran-
dørane – bankar og kortselskap – har kontraktar med båe 
kundegrupper og tek betaling frå båe to. Frå betalarane 
er det ofte årsavgift knytt til konto og kort, men det kan 
òg vere ein pris for utførte betalingar. Frå butikkar kan 
det vere betaling gjennom årsavgifter, leige av utstyr, 
prisar for kvar innbetaling og gjennom prosentar av 
omsetjinga med betalingskort. Betaling frå butikkar 
gjennom å ta ein prosent av dei aktuelle betalingane er 
særleg vanleg for kortselskap som American Express, 
Diners, VISA og Master card. 

Fridom til å sikre  kostnadsdekking …
Betalingstenestedirektivet opnar for at butikkar skal ha 
høve til å justere prisane til kvar einskild kunde for å 
dekkje inn kostnadene butikken har gjennom denne 
kundens val av betalingsform. Hovudregelen i direktivet 
er at bankar eller kortselskap for det første ikkje kan 
krevje at butikkane ikkje skal ha høve til å krevje eit 
særskilt pristillegg som avheng av kva for betalings-
løysing kunden nyttar. For det andre kan bankar eller 
kortselskap ikkje krevje at butikkane ikkje skal gi rabattar 
som avheng av kva for betalingsløysing kunden nyttar. 
Som eit nasjonalt val kan medlemslanda likevel bestemme 
at den som yter betalingstenestene skal kunne krevje at 
butikkane ikkje har høve til å ta pristillegg. Også i land 
som utnyttar dette nasjonale valet, vil butikkane kunne 
gi rabattar. Dermed vil butikkar ha høve til å velte kost-
naden over på kunden om han nyttar betalingsløysingar 
som er særskilt dyre for butikken.

… og konkurranse
Eit tiltak som gjer det mogeleg for bankar og andre 
føretak å konkurrere med dei same produkta i heile den 
indre marknaden, er ei detaljert harmonisering av regel-
verket kring betalingar. Det finst reglar for einskilde 
betalingar, og for betalingar innafor rammeavtaler (t.d. 
slik vi har det for ordinære bankkontoar). Reglane slår 
fast kva for informasjon som skal liggje føre slik at bru-
karane får kjennskap til vilkåra som gjeld. For ramme-
avtaler er det reglar om varslingsfristar ved endring av 
avtaler og om kva for vilkår som skal gjelde ved oppsei-
ing av avtaler. Det er reglar om korleis brukaren gir 
samtykke til betaling, og om korleis slikt samtykke kan 
kallast tilbake. 

Auka forbrukarvern
For forbrukarar er det i mange europeiske land viktig at 
direktivet gir pålegg om reglar som gjeld grenser for tap 
av midelen på konto dersom betalingskort kjem bort.  
I samband med dette er det òg pålegg om kva reglar som 
skal gjelde for når og korleis brukaren skal melde frå om 
slikt. Alle land må i tillegg syte for at det finst ei enkel 
og billeg klageordning som kan nyttast ved usemje om 
erstatningar etc. Om kundar er grovt aktlause eller bedra-
gerske, har ikkje tenesteytaren plikt til å erstatte midel 
som kjem bort.

For mange land vil det vere nytt at det vert sett ei øvre 
grense for kor lang tid bankar og betalingsføretak har på 
å handsame betalingar. Fram til utgangen av 2011 kan 
det ta tre dagar, og frå då av skal betalingar gjennom-
førast på ein dag. Nasjonale styresmakter kan fastsetje 
at innanlandske betalingar skal gå fortare, dvs. på dagen. 
Betalingar vil verte valuterte (med renteverknad) dagen 
dei går ut av eller kjem inn på kundens konto. 

Det er òg gitt reglar som sikrar at institusjonane som 
utfører betalingstenester, er under tilsyn. Det vert dermed 
ført kontroll med åtferd, soliditet og kompetanse til kvar 
tid. Tilsyna i dei ulike landa skal samarbeide slik at tilsy-
net vert høveleg også med grensekryssande verksemd.

2.2 Tiltak særskilt for eurobetalingar

Den sams indre marknaden blei erklært som politisk mål 
i eit Europa med mest like mange slag pengeeiningar som 
det var land. I ein slik situasjon er det raskare og meir 
effektiv valuta- og informasjonsutveksling mellom dei 
ulike nasjonale betalingssystema som kan gi raskare 
oppgjer og kostnadsreduksjonar.

Då euro vart teken i bruk som pengeeining, fall den 
interne valutavekslinga i euroområdet bort. Ambisjonen 
om kor effektivt systemet kunne gjerast, kunne då aukast 
til å syte for heilautomatisk tovegs informasjonsutveks-
ling. Uavhengig av kor i euroområdet kunden fysisk er, 
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vil banken då kunne kontere alle innskott og betalingar, 
og kunden vil kunne bruke alle midlar som står til råd-
velde på kontoen. 

Sentralbankane sytte for samordning av betalingssys-
temet som bankane nyttar for sine interne oppgjer. Dette 
var ein føresetnad for å kunne drive ein effektiv felles 
pengepolitikk. Oppgjera mellom bankar gjeld både han-
delen bankane gjer med kvarandre i penge- og valuta-
marknaden, oppgjer for verdipapirhandel på eiga eller 
kundar si rekning og oppgjer av betalingar mellom 
kundar. Systemet som vart etablert i utgangspunktet – 
TARGET – bygde på dei nasjonale infrastrukturane. Det 
hadde difor ikkje direkte verknad på effektiviteten i 
systema for betalingstenester som bankkundanenyttar. 
Men det var ikkje lenger naudsynt med valutaomveksling, 
og ettersom TARGET er eit grensekryssande RTGS-
system7, vil mottakarens bank i eit land disponere midlane 
same dag som betalarens bank i eit anna land sender dei 
frå seg. Dette er raskare enn det som normalt ville skje 
mellom uavhengige nasjonale system, og det ga òg opphav 
til raskare kundebetjening.

Næringas tiltak for enklare betalingar
Dei europeiske bankforeiningane starta SEPA-prosjektet 
for å få til betre tenester og reduserte kostnader. Som 
ledd i prosjektet har banknæringa lansert nye tenester 
som gjeld heile euroområdet, i tillegg til dei etablerte 
nasjonale løysingane. Haare (2008) har ei grundig drøf-
ting av prosjektet, der det blir gjort greie for statusen slik 
han var tidleg i 2008.

•	 	Kreditoverføringar	(godskrivingsoppdrag):	Tenesta	
SEPA Credit Transfer vart teken i bruk i januar 2008 
og fører til at godskrivingar i euro basert på avsendars 
disponering av midel han har rådvelde over, når heilt 
fram til mottakar utan manuelle inngrep på vegen. 

•	 	Direkte	debitering	(belastningsoppdrag):	Tenesta	SEPA 
Direct Debit kunne ikkje takast i bruk før lovgrunn-
laget var harmonisert. Tenesta vart opna 1. november 

2009, då dei nye lovene som gjennomførte direktivet 
tok til å gjelde.8

•	 	Kortbetalingar:	Gjennom	SEPA Card Framework er 
ein sikra at kort som er utferda av bankar, skal kunne 
nyttast i alle betalingsterminalar i euroområdet. 

Det er mange system for oppgjer som vert gjorde opp i 
sentralbanksystemet TARGET2.9 Systema kan ha ulike 
standardiseringar og forenklingar i avrekningane sine. 
Det er utvikla standardar for samhandling10 mellom dei 
ulike oppgjerssystema og avrekningane dei leverer, for 
å syte for effektiv konkurranse mellom leverandørane av 
infrastruktur og mellom bankane. Formatet betalings-
oppdrag skal meldast inn med, er standardisert slik at 
store kundar med eigne dataløysingar ikkje skal verte 
fastlåste hjå ein bank eller oppgjerssentral. Tiltaka syter 
for at kostnader til likviditet og teknisk bemanning vert 
haldne på eit minimum. Til dømes vil ein bank med 
verksemd i fleire land innafor euroområdet kunne sende 
alle betalingsoppdrag gjennom éin avrekningssentral. 
Standardane er utvikla av marknadsaktørane, mellom 
anna gjennom EPc11, med ESB og dei nasjonale sentral-
bankane som sentrale medspelarar. Viktig for at grense-
kryssande betalingar kan gå direkte inn på mottakaren 
sin konto, er bruk av BIc- og IBAN-kodar. System for 
avrekning og oppgjer som oppfyller alle desse vilkåra, 
og som syter for at betalingar kan nå fram til alle kontoar 
i Europa, er stundom kalla PE-AcH. 

Mindre bruk for korrespondentbank
Gjennom løysingane som er etablerte, treng bankane 
ikkje lenger ha konto i ein annan bank (såkalla korre-
spondentbankar) i alle involverte land for å gjennomføre 
betalingar til og frå disse. Dei kan nøye seg med opp-
gjerskonto i «sin» eurosentralbank. Bankar som ikkje 
har eiga verksemd i euroområdet, treng eurokonto i ein 
bank innan euroområdet. Denne kontoen kan nyttast for 
alle eurobetalingane banken skal gjere for kundane sine. 
Dette vil òg være til nytte for norske bankar, som då kan 

7 TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) var oppgjerssystemet som knytte saman dei nasjonale 
oppgjerssystema og vart bygt til opninga av EcB. Det er no erstatta av TARGET2, som nyttar same programvare i alle sentralbankane som deltek. 
RTGS står for «real time gross settlement». I RTGS-system vert bankanes bruttotransaksjonar bokført med endeleg verknad når dei er meldt inn og 
det er dekning for dei (dvs. i realtid).

8 Når lovgrunnlaget vert endra, kan det i teorien føre til at nasjonale løysingar som har vore i bruk, ikkje lenger er gyldige. Av omsyn til e-verk, aviser 
og skatteinnkrevjarar som har mange fullmakter til direkte debitering, har styresmaktene i EØS-landa under lovharmoniseringa måtta syte for at dei 
gamle løysingane framleis gjeld, i alle høve i ein overgangsperiode. Dette problemet er ikkje aktuelt i Noreg.

9 TARGET2 er eit system for oppgjer av eurobetalingar mellom bankar og Den europeiske sentralbanken. Medan bankar innan EU kan vere med i 
systemet gjennom sin sentralbank, må norske bankar syte for tilgjenge via ein filial i eit EU-land.

10 Samhandling er norsk for «interoperable». EU-kommisjonen har vedteke «Interoperability requirements» eller «vilkår om samhandling». Kravet er 
horisontalt ved at ulike oppgjerssystem yter tenester på same nivå i betalingspyramiden. Det er vertikalt mellom interbanksystem og system for 
betalingstenester som yter tenester for kundar.

11 Nye forkortingar i dette avsnittet: EPc tyder «European Payments council», PE-AcH tyder «Pan-European Automated clearing House», BIc står for 
«Bank Identifying code» og IBAN for «International Bank Account Number». BIc- og IBAN-kodane har element som reduserer faren for feiltasting.
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klare seg med éin korrespondentbank (eller filial) i euro-
sonen. 

Ein kan merke seg at desse tiltaka for eurobetalingar 
òg gjeld for eurobetalingar til Noreg og andre delar av 
EØS-området som ikkje brukar euro. Om betalar eller 
mottakar berre har konto i nasjonal valuta, vil den grense-
kryssande pengeoverføringa skje i euro. Vekslinga mot 
eigen valuta vil skje i «eigen» bank om ikkje anna er 
særskilt avtalt.

Rask overgang til SEPA?
Når det gjeld SEPA card Framework, er dette ramme-
verket eit sett med reglar om korleis korttransaksjonar 
skal handterast frå kortet vert brukt på ein kjøpestad, via 
handtering i avrekningssentralar og oppgjer mellom 
bankar til kontering er gjennomført hjå betalar og beta-
lingsmottakar. Det opnar for at ulike leverandørar kan 
setje ut butikkterminalar eller utferde kort i heile euro-
området, og at betalingane kjem trygt fram til rette mot-
takar uavhengig av kor mottakaren held til. Det sikrar 
konkurranse i infrastrukturen.

Når det gjeld kontantbruk, samarbeider bankane med 
eurosystemet innafor SEPA-prosjektet for å redusere 
bruken av kontantar og å effektivisere distribusjonssys-
temet for kontantar. Viktig her er det å gjere bruk av 
betalingskort meir attraktivt. Andre tiltak er å byggje 
opp logistikkjedene for kontantforsyninga til bankane 
etter transportkostnad, ikkje etter grensene for nasjonal-
statane. Nokre av vanskane her er ligg i ulike reglar for 
trygging av pengetransportar i ulike land.

Det er stor politisk merksemd knytt til utviklinga av 
eit sams område for betalingar. I september 2009 sende 
EU-kommisjonen ut ei pressemelding med opplisting av 
seks prioriterte område der særskilt merksemd er naud-
synt. EU-kommisjonen ønskjer: 

rask overgang til SEPA-løysingar og avvikling av 1) 
løysingar som berre verkar nasjonalt. Dette vil redusere 
samla kostnader. Det vert sagt at offentlege innkrevja-
rar og betalarar bør spele ei viktig rolle for å få rask 
overgang; 

generelt meir informasjon og merksemd kring fordelane 2) 
ved SEPA-løysingar. Informasjonen bør vere særleg 
tilpassa dei ulike brukarane av betalingssystemet; 

at det vert eit gjennomarbeidd legalt rammeverk 3) 
omkring SEPA. Direktivet syter for den offentlege delen 
av regelverket, og private aktørar må syte for at bran-
sjeregelverket er tilpassa eit sams betalingsområde;

at det vert meir utvikling av nye teknologiske løysingar 4) 
(t.d. bør SEPA fremje betaling via mobiltelefon og bruk 
av elektronisk faktura);

robuste standardar som kan spele saman og sikre kon-5) 
kurransen. Dette er naudsynt for ei god utvikling av 
nettverkindustriar som t.d. betalingssystema;

at det er eit overordna rammeverk for samarbeid som 6) 
sikrar vidare styring av utviklinga av SEPA. Det må 
føre til effektiv utvikling av produkt og tilbod der 
brukaranes behov er viktige.

I arbeidet med å skape meir effektivitet i betalingssystema 
er det både for tilbydarar i marknaden og for styresmak-
ter viktig å vere merksam på skilnader i transaksjons-
mengder og i den historiske bruken av ulike betalings-
instrument. Det er ikkje tvil om at betalingar med 
papirbaserte instrument krev meir bruk av samfunnsres-
sursane enn elektroniske betalingsinstrument. Noko 
liknande kan ein ikkje seie generelt om godskrivings-
oppdrag, belastningsoppdrag og kortbetalingar, men det 
kan likevel vere interessant å kjenne til utviklingstrekk 
i bruken av dei. Det vert difor samla inn statistikk om 
bruken i heile EU. Boks A inneheld litt om utviklinga i 
bruken av instrumenta. 

Gjennomføring av direktivet  3. 
i Noreg 

Betalingstenestedirektivet vil gjelde for Noreg som ein 
del av EØS-avtalen12. Gjennomføring av direktivet vil 
ikkje ha store konsekvensar for verkemåten til betalings-
systemet for norske kroner i Noreg. Ein grunn til det er 
at EU-kommisjonen i noko mon såg til Noreg då dei laga 
utkastet til direktiv. Banklovkommisjonen (1994) si 
utgreiing om finansavtalelov i Noreg var juridisk nybrots-
arbeid, og få land hadde då lover som regulerte slike 
privatrettslege tilhøve. Utkastet til lovtekst og (delar av) 
utgreiinga vart omsett til engelsk. Arbeidet var mykje 
nytta av sekretariatet til EU-kommisjonen i dei tidlege 
fasane av deira arbeid. 

Det er difor rett å seie at det har vore viktig norsk 
innverknad på store delar av direktivet. Innverknaden 
var størst i dei tidlege fasane av arbeidet, og direkte til-
visingar vart «vaska ut» ettersom EU-kommisjonen fekk 
innspel frå andre land og partar. Dette har ført til at den 
juridiske teknikken som er nytta for å få til det resultatet 
ein ønskjer, på mange område er ulik den som vart nytta 
i vår finansavtalelov. Men kva som skal regulerast, kva 

12  EØS-komiteen tok betalingstenestedirektivet inn i EØS-avtalen 7.11.2008, men gjorde atterhald for godkjenning i dei nasjonale parlamenta i 
EFTA-landa. Stortinget ga si godkjenning av vedtaket 26.02.2009. I EU-landa var fristen for gjennomføring av direktivet 01.11.2009. 
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Boks A: Utviklingstrekk i den europeiske betalingsmarknaden 

EU-kommisjonen og Den europeiske sentralbanken følgjer nøye med på utviklinga av betalingsmarknaden i 
EU. Det kjem årleg statistikk om bruken av betalingssystemet,1 og talet på betalingar utførde utan kontantar 
voks som trend frå 2000 til 2008 med seks prosent i året. 

For perioden frå 2000 til 2008 var den årlege veksten i talet på betalingar med kort ti prosent. I same periode 
har talet på utførde godskrivingsoppdrag vakse med gjennomsnittleg fem prosent per år, medan veksten har 
vore seks prosent for belastningsoppdrag. Talet på sjekkar som er nytta, er redusert med i gjennomsnitt fem 
prosent per år i desse ni åra.

Det er svært ulike bruksmønster for betalingsinstrumenta i dei ulike EU-landa. Det er noko harmonisering i 
bruksmønsteret, ved at veksten i kortbruk er sterk i nokre land med «nye» betalingssystem der bruken av 
betalingskort i utgangspunktet var liten og kontantbruken dominerte. Samstundes er det nedgang i sjekkbruk 
i dei få landa der det i utgangspunktet var ein del sjekkbruk. Det er ikkje klåre endringar i bruksmønsteret for 
godskrivings- og belastningsoppdrag.

Eurobetalingar frå Noreg til euroområdet vil gå raskare når betalingstenestedirektivet er heilt gjennomført. 
Dei første åra vert overføringstida redusert til tre dagar, og frå 2012 vil ho verte éin dag. Direktivet sikrar ikkje 
fall i prisane, men krava i direktivet gjer at det vert betre informasjon. Mange finn det dyrt med internasjonale 
pengeoverføringar. Det er mange eurobetalingar, og systema legg i aukande grad til rette for mykje automatikk. 
Eurobetalingar er difor truleg dei rimelegaste pengeoverføringane ein kan gjere. Figur 1 syner at det er stor 
variasjon i pris mellom dei ulike måtane overføringa skjer på. Prisen ved bruk av sjekk er i byrjinga av 2010 
meir enn 7,5 gonger så høg som prisen med full automatikk. Overføring med sjekk inneber manuell handsaming 
både frå utferdaren og mottakaren. Mellom desse ytterpunkta finn ein kostnadene ved mellomformer med 
mykje eller noko automatikk. Figuren syner at prisane på automatisert handsaming har falle, medan manuelle 
tenester er vorte dyrare. Prisendringane kan ikkje kallast dramatiske, men dei fire siste åra fram til januar 2010 
er prisen på fullt automatiserte eurooverføringar redusert med meir enn 18 prosent.

1 http://www.ecb.int/press/pr/date/2009/html/pr090911.en.html

  
Figur 1 Prisar (i kroner) på overføring av euro frå Noreg til 
land i EØS-området  
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for rettar og pliktar aktørane har, og korleis konfliktar 
skal løysast, føljer i stor grad same mønster. 

Det viktigaste kravet som direktivet set til ny norsk 
regulering, er truleg kravet om auka konkurranse mellom 
tilbydarar, både gjennom kravet om opning for spesialiserte 
betalingsføretak og tilgjenge til infrastrukturen for alle 
tilbydarar. Norske brukarar av tenester frå utanlandske 
tilbydarar vil elles ha same rett til tryggleik, overførings-
tid og andre vilkår som dei er vane med frå Noreg.

Når ambisjonen om ein sams indre marknad for beta-
lingar har vore formulert, har valutaslag og valutaveksling 
ikkje vore nemnt som ei særskild problemstilling. Ambi-
sjonen om effektivitet har difor ikkje vore knytt til euroen 
som sams valuta. Når det gjeld tiltak for effektivitet, er 
det ingen skilnad i reguleringane om dei gjeld eurobeta-
lingar eller betalingar i nasjonal valuta. I institusjonanes 
arbeid med å effektivisere betalingane, er valutaveksling 
ein komplikasjon slik at tiltaka må formast ut noko 
annleis. 

Overbygnaden for kontonummera, med fast namn-
setjing på bank og kontoen som skal brukast, er gjort 
obligatorisk innan EØS. Det vert hevda at strukturen kan 
gjerast enklare enn han er no. Standardisering av forma-
tet har gått saman med straumlinjeforming av kanalane 
meldinga går i. Begge delar gir bidrag til enklare og bil-
legare handsaming også av betalingar innan EØS som 
ikkje lyder på summar i euro.

Det felles juridiske rammeverket og samarbeidet i 
europeisk banknæring om utvikling av betalingssystemet 
kan opne for nye kommersielle løysingar. Det vil til 
dømes vere enklare å tilby brukskonto for fleire valutaer 
(kroner og euro) innan same kontrakt. Det kan vere 
praktisk for kundar med inntekt i kroner (løn eller 
pensjon) og fast bruk av midel i fleire valutaer (om dei 
t.d. har ein fast feriestad eller faste arbeidsoppdrag i eit 
anna land). Ei slik løysing kan gi lågare kostnader for 
betalingar også for norske borgarar. Om slike ordningar 
vil bli bydd fram, vil avhenge av ei kommersiell vurdering 
i norske bankar.

Endringar i privatretten
Ei arbeidsgruppe oppnemnd av Finansdepartementet har 
arbeidd ut framlegg til gjennomføring av direktivet i 
norsk rett. Gruppa arbeidde ut framlegg til endringar i 
finansavtalelova for å få den privatrettslege reguleringa 
i samsvar med krava i direktivet, jf. Arbeidsgruppe 
(2009a). Etter ei offentleg høyring våren 2009, vedtok 
Stortinget i juni 2009 endringar som i stor grad var i 
samsvar med framlegga frå arbeidsgruppa. Mange av 
endringane kan seiast å vere meir endring i juridisk 
teknikk enn endring i realitetar med omsyn til rettar og 
plikter for partane ved gjennomføring av betalingar.

Eit område som gav særskilde utfordingar, galdt reglane 

i finansavtalelova om forbod mot at bankane kan la 
pengar f lyte i betalingssystemet utan eigar, slik at 
bankane får renteinntekter av dei (flytinntekt). Dette 
forbodet har sytt for at bankane ikkje har noko å tene på 
å la betalingar ta tid, og bankane har ytt kundane sine 
god service ved å lage eit betalingssystem som handsamar 
betalingar med svært låg tidsbruk. I direktivet er det 
regulering både av bokføringsprinsipp og av gjennom-
føringstid. Det har vore usemje både om korleis direkti-
vet faktisk er å forstå, og korleis det var tenleg å gjen-
nomføre det. Ingen ønskte at gjennomføringa skulle gjere 
det naudsynt med store endringar i det norske betalings-
systemet, ettersom det i røynda alt frå før stettar krava 
for betaling med norske kroner i Noreg. Direktivet stiller 
krav som gjeld for heile EØS-området og for betaling 
med alle EØS-valutaer. Stortinget nytta eit spesifisert 
høve til å ha nasjonale løysingar, og vedtok at betalingar 
med norske kroner i Noreg skal gjennomførast på dagen. 
Betalingar i andre EØS-valutaer med berre ei omveksling 
mellom euro og den andre valutaen, kan – i samsvar med 
hovudregelen i direktivet – ha ein dags gjennomførings-
tid. For andre betalingar kan det avtalast lengre overfø-
ringstid. Reglane som hindrar flytinntekt ved betalingar 
i norske kroner, er dermed vidareført, og høvet til å sikre 
seg flytinntekt ved EØS-betalingar vert sterkt redusert.

Endringar i offentleg rett 
Direktivet har òg krav om at ein ny type institusjonar, 
«betalingsføretak», skal kunne etablere seg og få tilgang 
til infrastrukturen i betalingssystemet, så sant finansiell 
stabilitet ikkje vert truga av det. Arbeidsgruppa arbeidde 
òg ut framlegg til endringar for å få den offentlegrettslege 
reguleringa i samsvar med krava om dette i direktivet, 
jf. Arbeidsgruppe (2009b). Framlegga var på høyring 
fram til midten av september 2009, og regjeringa gjorde 
dei til sine i mars 2010, jf. Prop. 84 L (2009–2010). Fram-
legget til Stortinget er å gjennomføre direktivet gjennom 
nye kapittel til finansieringsverksemdslova og betalings-
systemlova. 

Det nye kapitlet i finansieringsverksemdslova vil spe-
sifisere kva for type institusjonar som har høve til å tilby 
betalingstenester. Det er kredittføretak (dvs. bankar), 
betalingsføretak og filialar frå EØS-land av slike føretak. 
Institusjonsgruppa «betalingsføretak» vert definert i det 
nye kapitlet, og lova overlet elles til departementet å 
fastsetje forskrift med nærare reglar når det gjeld krav 
om skikka og kompetent leiing og eigarar, organisering, 
teieplikt, sikring av midel og kapitaltilhøve. Arbeids-
gruppa gjorde òg framlegg til slik forskrift, som i stor 
mon føljer reglane i direktivet. Departementet vil vedta 
den nye forskrifta så snart lovheimelen ligg føre, ettersom 
ho alt har vore på høyring. 

Det nye kapitlet i betalingssystemlova vil gje alle som 
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yter betalingstenester tilgang til andre betalingssystem. 
Dette skal skje på like vilkår, men betalingssystem som 
har særskilt rettsleg sikring av omsyn til tryggleiken for 
det finansielle systemet,13 kan halde betalingsføretak ute 
frå systemet sitt. Finanstilsynslova vil bli endra slik at det 
vert tilsyn med betalingsføretak, og kvitvaskingslova blir 
endra slik at betalingsføretak må følje desse reglane òg.

Særreglar for enkle system
Dei siste tiåra er det blitt auka behov for betalingar frå 
EØS-området til land med dårleg utbygde bank- og beta-
lingssystem. Årsaka er stor folkeflytting til Europa og 
Noreg. Dei nye borgarane i europeiske land har ønske 
om å hjelpe slekt og vener i deira opphavlege heimland 
med pengar. Noreg vil etter regjeringa sitt framlegg nytte 
høvet som direktivet gir til å ha enklare reglar for god-
kjenning av slik enklare betalingsverksemd. Det har vore 
uro for at denne enklare verksemda har vore nytta til 
kriminell verksemd og terrorfinansiering. Ein vonar at 
ved å få såkalla Hawala-verksemd inn i lovlege former, 
vil desse nettverka berre bli nytta til legal verksemd. Eit 
norsk løyve til å drive slik enkel verksemd vil ikkje opne 
for verksemd i andre EØS-land enn Noreg.

Etter direktivet skulle dei nye reglane gjelde frå  
1. november 2009. Denne datoen vart halden for dei 
privatrettslege reglane, medan dei nye reglane som skal 
sikre konkurranse i marknaden og som regulerer konse-
sjon for betalingsføretak, først vil gjelde nokre veker etter 
lovvedtaket i Stortinget. I Noreg har vi i utgangspunktet 
eit noko enklare reguleringsregime for finansierings-
føretak som kan yte betalingstenester. Den litt seine 
gjennomføringa av delar av direktivet i Noreg vil dermed 
neppe ha særlege konsekvensar korkje for betalarar, 
betalingsmottakarar eller bankar. 

Planlagde endringar
Den rettslege gjennomføringa må følgjast opp gjennom 
endringar i kontraktar og marknadsåtferd. Det er utar-
beidd nye standardkontraktar for kontohald for å ta omsyn 
til endringane i finansavtalelova. Bankane fekk eit halvt 
år (dvs. til 1. mai 2010) for å kome i orden med nye kon-
traktar. Mellom anna for å syte for at reglane om gjen-
nomføringstid skal gjelde fullt ut for transaksjonar som 
kjem frå land utanfor Noreg, vil banknæringa innarbeide 
ei ekstra avrekning av massetransaksjonar i tillegg til dei 
to ein nå har i det daglege driftsmønsteret seinare i 2010. 
Etter at det er vunne røynsle med dette, vil det verte 
vurdert om det er tenleg eller naudsynt med eit fjerde 

dagleg masseoppgjer. Ei endring vil det òg vere når det 
gjeld gebyr ved betalingstransaksjonar i EØS. Det er no 
krav om at betalinga skal nå fram til sluttbrukaren utan 
gebyr av noko slag. Mottakarbanken vil kunne ta gebyr 
i samsvar med reglar fastsett i kontrakt mellom kunde 
og bank. Dette vil føre til at banker og avreknings-
sentralar som er naudsynte for gjennomføring av beta-
linga, men som ikkje har eit direkte kundetilhøve med 
betalar eller betalingsmottakar, må skaffe seg dekning 
for kostnadene sine på anna vis (dvs. gjennom endra 
kontraktar med bankar som gjer bruk av tenestene). Det 
er grunn til å tru at dette vil auke presset på effektivitet 
i denne funksjonen. 

Uløyste problem i EØS og  4. 
i Noreg

Det er grunn til å tru at direktivet, og initiativa næringa 
er i gang med både internasjonalt og i Noreg, vil gjere 
betaling enklare og raskare frametter. Tidsbruken ved 
betalingar innan EØS-området vil gå ned, og institusjo-
nane sitt høve til å sikre seg flytinntekt vil verte sterkt 
redusert. Det kan leie til ein betre prisstruktur, slik at 
brukarane får føremoner ved å bruke kostnadseffektive 
betalingsinstrument. Marknaden vert dessutan opnare 
for konkurranse, og det vil truleg òg på noko sikt føre til 
meir effektiv betalingsverksemd.

Direktivet gir EU-kommisjonen pålegg om å presentere 
ei offentleg vurdering seinast 1. november 2012. Gjen-
nomføringa av direktivet og verknadene det har hatt, skal 
vurderast, og det skal vere framlegg til endringar i reglane 
der det er tenleg. I tillegg skal det særskilt vurderast om 
det er høveleg regulering av 

•	 	verkeområdet	for	direktivet	(særleg	om	det	bør	utvidast	
til å gjelde alle valutaer og betalingar der berre ein av 
partane held til i EØS-området)

•	 	tryggleik	for	betalingsføretak	(kapitaldekningsreglar	
mv.) 

•	 kva	slag	kreditt	betalingsføretak	skal	kunne	yte
•	 	krava	til	konsesjon	for	betalingsføretak	og	konkur-

ransen mellom betalingsføretak og andre tilbydarar 
(særleg bankar)

•	 	informasjon	om	betalingar	av	særleg	låg	verdi	(altså	
dei enklare reglane som gjeld for såkalla småpenge-
kort)

•	 	gjennomføringstid	og	åtgjerder	om	betalingar	ikkje	
vert rett gjennomførde av tenesteytaren

13 Finalitetsdirektivet gir særskilt rettsvern for betalingar i system som er melde inn (notifiserte) til EFTA sitt overvakingsorgan. Rettsvernet gjeld 
betalingar i system for avregning og oppgjer. Betalingsoppdraget skal gå sjølv om ein  deltakar i systemet er insolvent når oppdraget er lagt inn i 
systemet, så sant det er lagt inn før handsaminga av  insolvensen er starta. Direktivet er gjennomført som kapittel 4 i betalingssystemlova. Mellom 
dei notifiserte systema er oppgjerssystemet i Noregs Bank.
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Alt i dag kan ein peike på tilhøve som kanskje bør vur-
derast nærare.

Sikrar reglane full konkurranse i marknaden?
Direktivet har i artikkel 28 reglar som skal syte for fri 
og open konkurranse mellom tilbydarar av betalingste-
nester. Artikkelen slår i nr. 1 fast at alle tilbydarar skal 
ha tilgang til systema på like vilkår. Om ein ikkje gir 
tilgang til alle, skal reglane om dette vere objektive, og 
det kan ikkje gjerast forskjell etter type føretak som 
søkjer. Tilgang kan nektast, men skal då vere grunna i 
naudsynt sikring mot risiko knytt særleg til finansiell 
stabilitet eller stabil drift av systemet som heilskap. 

Direktivet ville sikra effektiv konkurranse mellom 
institusjonar og ulike typar av verksemd om det ikkje var 
for nr. 2 i artikkelen. Der heiter det mellom anna at krava 
om fri tilgang ikkje gjeld for oppgjerssystem som er 
autoriserte etter reglane i direktivet om finalitet i oppgjer. 
System som er notifiserte etter reglane i det direktivet, 
kan difor nekte tilgang. Slike system har særskilde krav 
til tryggleik, fordi samanbrot eller berre forseinkingar i 
dei kan ha store konsekvensar for heile det finansielle 
systemet. Det skuldast mellom anna at slike system vert 
nytta i dei store likviditetshandlane mellom bankane og 
i handelen med verdipapir (aksjar og obligasjonar). Ordi-
nære betalingar mellom kundar (t.d. nokre millionar 
kroner ved kjøp av eit hus) vert små samanlikna med 
desse oppgjera.

Det ville ikkje ha vore noko problem med desse to 
reglane om det var slik at alle land både hadde notifiserte 
system for store betalingar, og andre ikkje notifiserte 
system for småbetalingar. Då ville dei notifiserte systema 
konkurrere med kvarandre. Og systema som ikkje var 
notifiserte, ville konkurrere om å få kundar til å nytte 
deira system, bankar og betalingsføretak. Men i land der 
store interbankbetalingar og småbetalingar som er knytte 
til vanleg økonomisk verksemd, er i eitt og same system 
som er notifisert etter finalitetsdirektivet, vil ikkje beta-
lingsføretak sleppe til utan å gå gjennom ein bank. For 
slike situasjonar sikrar reglane i direktivet ikkje fri til-
gjenge til konkurransen for betalingsføretak. I boks B er 
dette spørsmålet nærare drøfta.

I Noreg er dei to største systema for avrekning og 
oppgjer av vanlege småbetalingar òg oppgjerssystem for 
store betalingar mellom bankar og difor notifiserte etter 
finalitetsdirektivet. Det gjeld NIcS, som bankane styrer 
i fellesskap gjennom bransjeorganisasjonen FNO, og DnB 
NORs oppgjerssystem, som gjer opp posisjonane for meir 
enn 100 sparebankar. Dette inneber at dei avreknings- og 
oppgjerssystema som omfattar storparten av alle beta-
lingar i Noreg, er notifiserte. Sparebank1 Midt-Norge 
driv eit noko mindre system med alle typar verksemd, 
og er ikkje notifisert. I teorien kan ein dermed seie at 

situasjonen i Noreg ligg nær situasjonen skissert over, 
der reglane i direktivet ikkje sikrar konkurransen i mark-
naden. I praksis fungerer konkurransen i marknaden 
likevel. Terminalane som les betalingskort av ulike slag, 
er eigd av eller leigd ut til brukarstadene. Dei handsamar 
både BankAxept og internasjonale kort. Om t.d. Ameri-
can Express (AmEx) har avtale med ein butikk om at 
kundar skal kunne bruke deira kort i butikken, kan kort-
kundane bruke korta sine i den same terminalensom 
butikken har for andre kort. AmEx får informasjonen 
som er naudsynt for at dei kan godskrive butikken og 
krevje inn pengar av kjøparar i samsvar med reglane som 
gjeld for deira system. På same vis kan bankane godskrive 
butikken og krevje inn pengar av kjøparar i samsvar med 
 reglane som gjeld i NIcS. 

Til no er det dermed ingen ting som tyder på at reglane 
og praksis i Noreg er slik at seriøse aktørar ikkje kan 
delta slik dei vil i betalingsmarknaden i Noreg. Dette er 
konstatert i Arbeidsgruppe (2009b), og det vert slått fast 
at om det skulle oppstå problem med konkurransen, så 
vil det verte vurdert av dei relevante styresmaktene. Dette 
presiserer Finansdepartementet i framlegget til lovfesting 
av kravet direktivet set om reglar som sikrar konkur-
ransen. Det heiter at det er konsesjonsgjevaren (dvs. 
Noregs Bank) som må ta stilling til om eit system skal 
verte notifisert, og i kor stort omfang. Departementet 
peikar på at ein må tolke reglane etter føremålet: å leggje 
til rette for betre konkurranse i marknaden for betalings-
tenester. Opposisjonen ber særskilt om at departementet 
følgjer godt med på dette.

Tidsbruken ved valutaveksling 
Direktivet har ikkje eksplisitte reglar om tidsbruken ved 
valutaveksling, men direktivet gjeld for betalingar der 
det er inntil ei veksling mellom euro og nasjonal valuta. 
Manglande klårleik om tidsbruken ved valutaveksling 
kan både føre til at det er uklårt kor raskt betalingar vil 
verte gjennomførte, og til at bankane kan få auka flyt-
inntekt (i strid med intensjonen i direktivet). Det har vorte 
lansert minst to ulike tolkingar om lovleg tidsbruk ved 
valutaveksling.

Den eine tek utgangspunkt i kravet som vert sett i 
direktivet om at institusjonane til kvar tid må informere 
om valutakursen som vert nytta ved veksling. Denne 
kursen gjeld ved ei faktisk veksling som skjer rett etter 
at spørsmålet vart stilt. Det er ikkje sagt noko om tidsbruk 
eller når valutaen skal stå til rådvelde for kjøparen i denne 
samanhengen. Denne tolkinga er at dette òg gjeld for 
betalingar, m.a.o. slik at det ikkje er lov med ekstra bruk 
av tid til valutaveksling. Om ein kunde med konto i norske 
kroner legg inn i nettbanken ei betaling i euro som skal 
gjennomførast så snart som råd, må banken melde inn 
betalinga med bruk av euro som banken alt disponerar 
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Boks B: Kva skal til for å få full konkurranse i betalingsmarknaden?

I fortalen til direktivet er det teke inn eit sterkt ønske om fri konkurranse i betalingsmarknaden, og det er sagt 
at det skal vere fri (dvs. ikkje-diskriminerande) tilgang til «betalingssystem» for alle tenesteytarar. For å sjå 
nærare på kva dette kan bety, er det nyttig å starte frå direktivet sin definisjon av betalingssystem:

 «’betalingssystem’, et system for overføring av midler med formelle og standardiserte ordninger og felles 
regler for behandling, oppgjørssentralbehandling og/ eller oppgjør av betalingstransaksjoner …» 

Definisjonen av betalingssystem inneber at systemet omfattar heile prosessen frå ein betalingsordre vert gitt 
på rett måte av betalaren til ytaren av betalingstenestene og fram til betalinga er motteken av mottakaren. 
Definisjonen seier klårt at dette kan inkludere oppgjer mellom ulike ytarar av betalingstenester i dei tilfella 
då fleire er involverte. Deltakinga til oppgjersbanken inngår dermed i definisjonen. Etter definisjonen er 
betalingssystem ikkje berre heile prosessen frå betalingsordren er gitt og til betalinga er motteken. Definisjo-
nen inkluderer òg system med «standardiserte ordningar og felles reglar» for delar av prosessen. 

Her blir det sett nærare på kva som skal til for at eit nytt betalingsføretak skal ha tilgjenge til systema slik at 
det kan gjennomføre betalingsoppdrag fullt ut. Då må kundar i det nye føretaket kunne initiere betalingsopp-
drag til og ta imot betalingar frå andre partar plassert kor som helst i systemet. 

Punkta under gjeld ein ordre som er initiert i ein kjøpsterminal i ein butikk, med eit betalingskort (og pinkode) 
som nøkkel inn i systemet. Det er tenkt som om ordren er uavhengig av om han er basert på midel som står på 
konto eller trekk på ei kredittlinje. Punkta gjeld kva som skal til for at det skal vere konkurranse i alle ledd av 
betalingsprosessen. 

For full konkurranse må eit nytt betalingsføretak kunne krevje

a)  full kjennskap til tekniske spesifikasjonar ved betalingsinstrument for bruk i eksisterande infrastruktur
b)  at kjøpsterminalar som registrerer betalingsoppdrag for eit eksisterande system, aksepterer kundar frå det 

nye betalingsføretaket, og dermed at systemet tek imot oppdrag gitt av desse kundane
c)  at kontosystemet som bankane har etablert som adresser for betalingar i systemet må vere tilgjengelig for 

kundar av det nye føretaket, slik at betalingar initiert av desse kundane kjem fram til rett mottakar
d)  tilgang til systemet for dekningskontroll (eller anna øvre beløpsgrense) for betalingar
e)  tilgang til oppgjerssystem mellom bankar og andre ytarar av betalingstenester (slik at oppdrag kan gjerast 

opp mellom nye og gamle betalingsføretak og banker) 

Oppstillinga her er laga for betalingar der kort er brukt som betalingsinstrument. Ein kan konstruere oppstil-
lingar lik denne der utgangspunktet er andre måtar å gi ordre om betaling (melding kan vere på papir eller 
elektronisk med telefon eller datamaskin, og meldinga kan vere ei fullmakt slik at mottakaren kan hente midel). 
Slike ordre vil verte ruta inn i systemet gjennom utstyr (dvs. data- eller telefonportal) som det nye føretaket 
kontrollerer. Det er difor ikkje grunn til å tru at tilgang for å sikre konkurranse vil vere meir komplisert i slike 
døme. 

Tilgang slik han er omtald i punkta over, må skje med resiprositet, dvs. slik at «dei andre» får tilgjenge til det 
«nye» betalingsføretakets system, belastningsgrenser og system for kontroll med at kunden har dekning. Etter 
artikkel 28 nr 1 i direktivet er det eit krav til medlemslanda at dei skal syte for at slik tilgang faktisk er ein 
røyndom for nye deltakarar. 

Kravet er ikkje heilt absolutt, og gjeld ikkje for alle betalingssystem. Reglane om dette er i artikkel 28 nr 2, 
og medlemslanda i EU må overlate til eigarane av system som er notifiserte etter finalitetsdirektivet, å avgjere 
om betalingsføretak skal få tilgang til deira system. Det same gjeld mellom anna for system som berre har 
deltakarar i eitt og same konsern. Om eit system som etter reglane i denne artikkelen kan nekte betalings føretak 
tilgang til systemet, faktisk tek inn eit betalingsføretak i systemet, så må eventuell nekting av tilgang for andre 
føretak vere grunngitt sakleg. System som er notifiserte, har mellom anna prosedyrar for å handsame risiko 
knytt til evna til å få til nettooppgjer. Det er ikkje minst risikoen knytt til nettooppgjer som grunngir regelen 
om avgrensa konkurranse.
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så snart det er teknisk mogeleg, og kundekontoen kan på 
same tid debiterast for beløpet omrekna til norske kroner 
med vekslekursen banken melder i informasjonssystema 
sine.

Den andre tolkinga er at direktivet sine reglar om 
tidsbruk og valutering gjeld for betalingar i éin valuta, 
og at valutaveksling ikkje er ei teneste direktivet regule-
rer. Kravet om informasjon om kva for valutakurs som 
skal nyttast, kan ikkje lesast som eit krav til tidsbruken 
i valutavekslinga. Tenesteytarane kan såleis innafor 
direktivet etter denne tolkinga nytte standard tid på 
valutaomveksling. Standard i marknaden i dag er at 
levering av valuta vert gjort to dagar etter avtalen om 
valutakjøp. Etter denne tolkinga vil truleg både debitering 
av nasjonal valuta og kreditering av valutaen som er kjøpt 
skje på same dag, to dagar etter at handelen er gjord. Eit 
argument som vert nytta for denne tolkinga, er at ho gir 
mindre risiko for dei som tilbyr betalingstenester. Mot 
dette kan det seiast at dei som yter betalingstenester er 
meir profesjonelle og difor bør ha større kunnskap om 
og evne til å bere valutarisiko. Dokumenta som er utar-
beidde før den norske gjennomføringa av direktivet, 
drøftar ikkje tidsbruk ved valutaveksling. 

Reglane om kva tidspunkt som vert nytta for valuta-
vekslinga ved bruk av internasjonale betalingskort, og 
dermed kva for ein valutakurs som skal nyttast, har òg 
vore diskutert. Her kan valutakursen på kjøpstidspunktet 
og valutakursen når konteringa skjer på korteigarens 
konto, vere aktuelle. Dette er ikkje regulert gjennom lov, 
og reglane gjev ikkje brukarane den klårleiken dei ventar. 
Ikkje minst røynslene frå den internasjonale finansielle 
krisa, med kraftige endringar i valutakurs frå dag til dag, 
har gjort dette til eit brennbart tema.

Tidsbruk når betalar og mottakar nyttar same 
bank
Når det gjeld reglane for flytinntekt, kan det vere noko 
tvil om kva for reglar som gjeld i andre EØS-land enn 
Noreg òg ved betalingar i andre valutaer enn norske 
kroner. Renter vert rekna ut basert på kontoverdien ved 
midnatt. Hovudregelen er at betalaren skal ha renter fram 
til dagen kontoen er debitert, og at betalarbanken kan 
bruke ein dag på å føre midelen vidare til mottakarban-
ken. Mottakarbanken skal føre midelen vidare straks han 
har midelen til rådvelde. Mottakaren vil då få pengar og 
renteinntekter frå denne dagen. Dette gir flytinntekt i 
ein dag for betalarens bank. Teksten i direktivet er altså 

at mottakaren skal ha renter frå den dagen han har 
pengane i si rådvelde. Mottakarens bank vil ha rådvelde 
over pengane heile tida om betalar og mottakar nyttar 
same bank. Dette har ført til at mange no argumenterer 
for at det ikkje er høve til å ha flytinntekt i det heile i 
slike høve. Om dette vert ståande som tolking, kan det i 
nokre land føre til at bankane ikkje kan ha same hand-
saming av bankinterne og bankeksterne betalingar. Det 
kan tvinge fram ei omlegging av systema som aukar 
ressursbruken i betalingsprosessen. Dette vil ikkje skje 
i Noreg, fordi institusjonar ikkje har høve til å ha flyt-
inntekt frå betalingar i norske kroner her i landet. 

Når EU-kommisjonen skal summere opp røynslene 
med direktivet, er dette punkt der ein alt i dag kan sjå at 
det kan vere grunn til å vurdere om direktivteksten er 
fullgod. 

Kva vil skje frametter? 5. 

Dei fleste land i EØS-området ligg omtrent i rute med 
innføring av direktivet, og etter EU-kommisjonens 
oversyn frå mars 2010 vart direktivet gjennomført i 16 
av dei 30 EØS-landa i samsvar med fristen i direktivet, 
som var 01.11.2009. Ytterlegare 11 land vert ferdige før 
denne artikkelen vert publisert. Tre av dei siste fire landa 
(Estland, Noreg og Sverige) vil etter planane som no 
gjeld, vere heilt i mål før sommaren 2010.14 Polen vil først 
vere ferdig ved utgangen av 2010. 

Direktivet er likevel ikkje den siste reguleringa som 
vil kome på dette feltet i EØS-området. Det er alt i gang 
arbeid på to felt. Det eine er at e-pengedirektivet vil bli 
teke inn i betalingstenestedirektivet. Det vil neppe ha 
merkbare verknader ute i marknaden. 

Kritisk masse og SEPA
Viktigare er drøftingane om korleis ein skal få kritisk 
masse inn i SEPA-løysingane. Frå starten er dei felles 
grensekryssande produkta laga som eit tillegg til dei 
nasjonale løysingane. Ei verksemd i til dømes Spania 
som nyttar direkte debiteringar for kundebetalingane, 
kan dermed bruke den spanske løysinga for kundar med 
betalingskonto i Spania, medan SEPA-produktet blir nytta 
for kundar utan slik konto. Dette kan vere rasjonelt for 
verksemder, ettersom det ikkje er nokon regel i direktivet 
som krev same prisar for desse ulike tenestene. Med ei 
slik løysing kan talet på SEPA-transaksjonar bli etter 
måten lågt, slik at prisane må haldast høge for at utvik-

14 I Estland vil loven tre i kraft 22. mai 2010.  I Noreg er den privatrettslege delen av direktivet gjennomførd i samsvar med fristen, og Stortinget vil 
handsame finanskomiteens innstilling i mai 2010. I Sverige reknar ein med at regjeringas framlegg til gjennomføring vil verte handsama før 
sommaren og slik at det kan tre i kraft 1. juli 2010. I Polen er endeleg lovvedtak stipulert til i november 2010.
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lings- og driftskostnadene skal verte dekte inn. Det kan 
gi ein vond spiral, der dei nye grensekryssande løysingane 
ikkje vert populære, og difor må haldast dyre. På lengre 
sikt vil det verte meirkostnader om både nasjonale og 
overnasjonale løysingar må driftast og haldast ved like. 
ESB samlar inn statistikk kvar månad, og i februar 2010 
vart 6,7 prosent av godskrivingsoppdraga gjorde SEPA-
format, ein auke frå 1,9 prosent eitt år tidlegare.

Det er difor mange viktige institusjonar som gjerne ser 
ein lovfest sluttdato for dei nasjonale systema for euro-
betalingar. Finansministermøtet i EU sitt Råd (Ecofin) 
bad i desember 2009 EU-kommisjonen om å greie ut ein 
bør vedta ein rettsleg bindande regel om sluttdato. Slik 
utgreiing skal gjerast etter konsultasjonar med næringa 
og ESB. EU-kommisjonen bør eventuelt konkludere med 
eit ferdig utforma framlegg til vedtak. Europaparlamen-
tet vedtok i mars 2010 ein resolusjon med krav om at det 
vert fastsett ein endeleg og bindande sluttdato – ikkje 
seinare enn ved utgangen av 2012 – for endeleg avvikling 
av nasjonale instrument. 

Direktivet har gitt endringar i marknaden, og dei fulle 
konsekvensane vil vi først sjå i tida etter at direktivet er 
gjennomført. Den viktigaste endringa på heilt kort sikt 
vil vere introduksjonen av den grensekryssande løysinga 
for oppdrag om belastning, SEPA Direct Debit. Det vil 
gje eit fullt produktspekter, slik at bedriftskundar kan 
unngå å ha eurokonti i alle land der dei har forretnings-
stad, og at privatkundar kan unngå å ha eurokonto i bank 
både på heimstaden og feriestaden. For føretak med 
verksemd i mange land kan ein og sjå for seg meir sentral 
handsaming av fakturaer etc. Om det er problem med å 
drive inn fordringar, kan ikkje rutinar vere heilt like, 
ettersom det er skilnader i lovverket mellom landa ved 
konflikt om fordringar og ved konkurs. På litt lengre sikt 
er det er òg grunn til å rekne med at det vil bli konsoli-
deringar i bransjen. Færre produsentar vil konkurrere 
med kvarandre om løysingar som kan samhandle på ein 
slik måte at betalarens og betalingsmottakarens bank 
ikkje treng vere knytte til same leverandør av infrastruk-
turtenester.

Internasjonale kort og enkle system
I Noreg vil verknadene vere mindre, men bankane vil 
truleg tilby nye produkt til kundane. Ein kan tenkje seg 
at bankar introduserer tilbod om konto for bruk av tenes-
ter i fleire valutaer, disponibelt gjennom ein og same 
nettbank og med fleire kort (NOK og Euro) knytt til 
avtalen. Med slike avtalar kan banken yte tenester til 
kundar med t.d. feriehus i Spania både når dei er heime 
og ute. Ved slike tilbod vil det vere naturleg å knytte 
verksemd i euro til SEPA-produkt. Både hushald og 
føretak vil kunne gjere seg nytte av nye tilbod. Føretak 
med verksemd i fleire euroland vil òg kunne ha gevinstar 

frå samling av verksemda slik at same rutinar kan nyttast 
i alle land. 

Verknader i Noreg
EU-kommisjonens arbeid med auka konkurranse i mark-
naden for betalingskort vil òg gje endringar i marknaden 
for betalingar. EU-kommisjonen arbeider for at den sterke 
marknadsposisjonen til Mastercard og Visa ikkje skal 
hindre framvekst av andre – og vonleg meir effektive – 
system for kortbetalingar. Gjennomføringa av betalings-
tenestedirektivet vil syte for ei sams legal ramme for 
eventuelle slike selskap i heile EØS-området. Det kan 
gjere det enklare å utvikle løysingar som kan oppnå 
tilstrekkeleg volum til å svare seg. Sjølv om det ikkje 
kjem nye selskap, vil selskapa som alt er i marknaden, 
vite at det vert enklare å etablere konkurrentar, og det 
kan i seg sjølv vere nok til å syte for kostnadsreduksjonar 
til brukarane.

Over er det nemnt at direktivet opnar for nasjonale reglar 
for enklare godkjenning av betalingssystem eller beta-
lingsagentar som i hovudsak vil drive med betalingar til 
fattige land. Det kan vere grunn til å tru at den generelle 
utviklinga mot globalisering av handel og reiseverksemd 
vil presse fram meir harmonisering av betalingsløysingar 
også utanfor EØS-grensene. Kva for fart det vil vere i ei 
slik utvikling, er det ikkje lett å seie noko om. Styresmak-
tene i Noreg legg til rette for at kunnskapsnivået om 
betalingsløysingar skal auke raskt. Såleis har Finanspor-
talen.no, som legg til rette for informasjon om finansielle 
tenester som kan hentast inn over Internett, starta prosjek-
tet «Sende pengar heim». Frå hausten 2010 vil privatper-
sonar som ønskjer å sende pengar til utlandet, få informa-
sjon til å samanlikne leverandørar og velje korleis pengane 
skal bli sende, på bakgrunn av oppdatert informasjon om 
prisar, kursar og andre viktige sider ved overføringstenes-
tene. Det er grunn til å tru at auka kunnskap hjå brukarane 
på noko sikt vil gi tryggare og billegare løysingar på dette 
området. Her vil òg ei eventuell utviding av verkeområdet 
for direktivet kunne bli viktig.
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Det indre marked er langt på vei realisert på mange 
områder, og mange brikker er allerede på plass for å 
oppnå et indre kapitalmarked. Gjennom direktiver er 
nasjonale lover harmonisert, og det er blitt lettere å drive 
virksomhet i land der man ikke er fysisk etablert.

I 1999 ble euroen innført som felles valuta i finansmar-
kedene i eurosonen, og i 2002 også som sedler og mynt. 
Fra starten omfattet eurosonen 11 av 15 EU-land, og i 
dag omfatter den 16 av 27 EU-land. Eurosystemet, som 
består av Den europeiske sentralbanken (EcB) og de 16 
nasjonale sentralbankene i eurosonen, har ansvar for 
pengepolitikk og prisstabilitet i euroområdet.

Harmonisering av systemene for betalinger
Det finnes ulike systemer for oppgjør av store, mellom-
store og små betalinger. De store betalingene er ofte 
knyttet til lån mellom banker, de mellomstore omfatter 
handel med valuta og verdipapirer mv., mens de små 
betalingene typisk er oppgjør for kjøp av varer og tjenes-
ter.

Integrasjon av systemene for oppgjør av store betalin-

ger i euroområdet ble oppnådd i 1999 gjennom oppgjørs-
systemet TARGET.3 Når banker skal betale seg imellom, 
kan det gjøres på en trygg måte via innskudd på konti i 
sentralbanker. TARGET koblet sammen oppgjørssyste-
mene til sentralbankene i eurosonen. Det gjorde at sen-
tralbankoppgjør i euro kunne skje på en enkel måte også 
på tvers av landegrensene. I 2007–08 ble TARGET erstat-
tet av TARGET2. Med TARGET2 kan bankene samle 
all sin eurolikviditet i én sentralbank. Bankene bruker 
ett og samme tekniske system når de betaler seg imellom 
via eurosentralbanker – uavhengig av om betalingen skjer 
innenlands eller mellom parter i ulike euroland.4 Betaling 
mellom banker i ulike land i eurosonen skjer derfor like 
effektivt som innenfor et land.

Arbeidet med integrasjon av systemene for små beta-
linger skjer etter de samme prinsippene. Det skal gi raske 
og sikre løsninger uavhengig av hvem betalingen går 
mellom og hvor de måtte ha sin konto, se artikkel av 
Grønvik i dette nummeret av Penger og Kreditt.

Mellomstore betalinger omfatter som nevnt valuta- og 
verdipapirhandler. Valutaoppgjør skjer i dag gjennom 

TARGET2-Securities – billigere og sikrere 
verdipapiroppgjør i Europa?
Vigdis Husevåg, spesialrådgiver i Avdeling for betalingssystemer i Norges Bank1

Ved uro i verdipapirmarkedet er det spesielt viktig at man har gode systemer for å gjøre opp hand-
ler. Den europeiske sentralbanken har etablert prosjektet TARGET2-Securities (T2S), som skal 
gjøre det enklere og billigere å gjøre opp verdi papirhandler på en trygg måte. T2S skal være en 
felles IT-løsning for oppgjør i euro og andre europeiske valutaer. T2S vil endre både hvordan slikt 
oppgjør skal skje og hvem som skal utføre det. Private aktører (verdipapirsentraler) skal utkon-
traktere teknisk drift til offentlig sektor (Eurosystemet). Etter samråd med sine kunder har 29 pri-
vate verdipapirsentraler signert intensjonsavtale om å bruke T2S, og flere sentralbanker utenfor 
eurosonen vurderer å delta med nasjonal valuta. Høsten 2009 signerte VPS slik intensjonsavtale, 
og Norges Bank kunngjorde at banken vil for handle om eventuell deltakelse. Planen er at T2S skal 
starte opp i september 2014. Viktige spørsmål, som priser og styring, er ennå ikke avgjort, og 
utfal let her kan bli avgjørende for oppslutningen. Denne artikkelen beskriver bakgrunnen for 
prosjektet, planer for hvordan T2S skal fungere, organi sering og noen uavklarte spørsmål.

Innledning1. 2

1 Takk til Morten Audsen, Gunnvald Grønvik, Arild Lund, Knut Sandal, Bent Vale og Kjetil Watne (alle Norges Bank), Arne Adli og Morten Nordby 
(begge VPS) og Per Erik Stokstad (Finansnæringens Fellesorganisasjon) for gode innspill og kommentarer. Eventuelle feil og mangler er forfatterens 
ansvar alene.

2 Denne artikkelen gjør bruk av informasjon som EcB har publisert på sin hjemmeside www.ecb.int fram til og med 10. mai 2010. Her finner man bl.a. 
prosjektdokumenter, møtereferater, brev og uttalelser. Også brev fra VPS (11. september 2009) og fra Norges Bank (10. september 2009) er publisert 
her. Mye nyttig informasjon finnes bl.a. i prosjektdokumentet «User Requirement Document», brosjyren «T2S – settling without borders» og 
nyhetsrapportene «T2S OnLine Quarterly Review», den siste fra 26. april 2010.

3 TARGET: Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system.

4 TARGET2 driftes av sentralbankene i Tyskland, Frankrike og Italia.

http://www.ecb.int
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det verdensomspennende systemet «continous Linked 
Settlement» (cLS), som ble innført i 2002. cLS omfatter 
i dag oppgjør i 17 valutaslag, inklusive norske kroner.

Ressurskrevende å gjøre opp verdipapirhandler over 
landegrensene
Harmoniserte regler, felles valuta og felles løsninger for 
store og små betalinger er viktige brikker for å få på plass 
et indre kapitalmarked. Dessuten er markedene for ver-
dipapirer blitt mer internasjonale. Det er imidlertid behov 
for å forbedre rutinene for hvordan handlene gjøres 
opp.

EcB fremholder i brosjyren «T2S – settling without 
borders» (se note 2) at oppgjør av verdipapirhandler over 
landegrensene er ressurskrevende. Nasjonale oppgjørs-
systemer er i liten grad harmonisert, verken juridisk, 
skattemessig eller teknisk. De imøtekommer dermed ikke 
behovene til banker som på egne og klienters vegne 
handler verdipapirer i flere land.5 For å gjennomføre 
oppgjør mellom parter i ulike land er det behov for å 
formidle tjenester som «sammenkobler» ulike nasjonale 
systemer. EcB påpeker at det kan skje via bindeledd 
mellom verdipapirsentraler6 eller – mer vanlig – ved at 
banker deltar i ulike nasjonale oppgjørssystemer gjennom 
andre banker som fungerer som mellomledd. Et tredje 
alternativ for internasjonale banker er å delta i eget navn 
i alle de aktuelle landene. Alle disse metodene er res-
surskrevende. Deltakelse via mellomledd innebærer også 
en risikoeksponering overfor mellomleddene.

I 2008 var det ifølge EcB nesten 40 verdipapirsentra-
ler i EU. Kun 9 av EUs 27 land har en verdipapirsentral 
som inngår i et konsern som dekker flere land.7 I USA er 
det bare to verdipapirsentraler.8

EcB antar at oppkjøp og fusjoner mellom private ver-
dipapirsentraler ikke vil skje i så stort omfang at en får 
et verdipapiroppgjør som dekker hele Europa. Verdipa-
piroppgjør over landegrensene innenfor EU er ifølge EcB 
mer enn ti ganger så dyrt for investorer som innenlands 
oppgjør, og mye dyrere enn i USA.

EcB har etablert T2S-prosjektet for å redusere disse 
forskjellene og slik bidra til å utvikle et felles verdipa-
pirmarked i Europa. EcB administrerer T2S-prosjektet. 
Sentralbankene i Tyskland, Frankrike, Italia og Spania 
skal i samarbeid utvikle T2S og stå for den tekniske 
driften på vegne av Eurosystemet.

Artikkelen er organisert som følger: Del 2 drøfter 
bakgrunnen for at EcB har igangsatt prosjektet. Del 3 
og 4 beskriver planer for hvordan T2S skal fungere. I del 
5 skisseres prosjektutvikling, organisering og tilsyn. 
Deretter, i punkt 6, trekkes det fram noen utfordringer 
for verdipapirsentralene. Til slutt, i punkt 7 pekes det på 
to viktige spørsmål som fortsatt er uavklart, nemlig priser 
og styringsform.

Bakgrunn2. 

I EU-regi er det iverksatt flere tiltak for å utvikle et indre 
verdipapirmarked i Europa. Det arbeides for å harmoni-
sere regler, teknologi og markedspraksis mellom landene.9 
I 2006 signerte interesseorganisasjonene for europeiske 
børser, sentrale motparter10 og verdipapirsentraler en 
avtale om felles regler kalt «code of conduct».11 Den 
innebærer bl.a. at enhver verdipapirsentral og sentral 
motpart skal kunne tilby sine tjenester til enhver børs 
uavhengig av lokalisering. Dette åpner for økt konkur-
ranse.

5 Det er vanlig at verdipapirhandel utføres av banker med egne avdelinger eller datterselskap for dette. I noen land, herunder Norge, utføres slik handel 
også av verdipapirforetak som ikke inngår i bankkonsern.

6 Se mer informasjon om dette på www.ecsda.com og www.linkupmarkets.com. EcSDA (The European central Securities Depositories Association) 
er interesseorganisasjonen for verdipapirsentraler i Europa. LinkUpMarkets er en felles kommunikasjonsløsning som åtte europeiske verdipapirsen-
traler har implementert.

7 Euroclear omfatter syv land og clearstream to land i Europa. Euroclear omfatter blant annet de nasjonale verdipapirsentralene for Frankrike, Belgia, 
Nederland, Sverige, Finland, England og Irland. De nasjonale verdipapirsentralene i Euroclear har delvis integrert sine systemer. For Frankrike, 
Belgia og Nederland er det etablert en felles oppgjørsløsning, kalt ESES (Settlement of Euronext-zone Securities), se www.euroclear.com. I Europa 
omfatter clearstream verdipapirsentraler i Tyskland og Luxemburg, se www.clearstream.com.

8 Depository Trust and clearing corporation (DTcc) gjør opp private rentepapirer og aksjer, se www.dtcc.com. Den amerikanske sentralbanken driver 
Fedwire Securities Services, som gjør opp verdipapirer utstedt av regjeringen, offentlig sektor og offentlig støttede foretak, se www.frbservices.org.

9 På oppdrag fra EU-kommisjonen har det vært gjennomført utredninger som avdekker mange barrierer for verdipapiroppgjør over landegrensene i EU, 
jf. Giovaninni-rapportene fra 2002 og 2003. EU-kommisjonen har bl.a. nedsatt en gruppe kalt cESAME2 som arbeider for å fjerne barrierene, jf. 
http://ec.europa.eu

10 En sentral motpart, eller en såkalt «central counterparty (ccP)», er en institusjon som går inn som motpart mellom selger og kjøper ved handel av 
finansielle instrumenter. Oslo clearing er i dag ccP for derivater, og planlegger å tilby ccP-tjenester også for aksjer i juni 2010,  
se www.osloclearing.no.

11 Avtalen heter «European code of conduct for clearing and Settlement». Hensikten er bl.a. å sikre at klientene tilbys åpen informasjon om priser, og  
å avvikle ordninger med kryss-subsidiering og innlåsningsmekanismer. EU-kommisjonen overvåker praktiseringen ved hjelp av en egen gruppe kalt 
MOG, jf. http://ec.europa.eu

http://www.ecsda.com
http://www.euroclear.com
http://www.dtcc.com
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Levering mot betaling
Konkurranse kan bare oppnås om det legges teknisk til 
rette for at internasjonale banker har lett og trygg tilgang 
til verdipapirer registrert i hele Europa. Ifølge interna-
sjonale anbefalinger for verdipapiroppgjør12 skal selger 
gi fra seg rettigheter til verdipapirer hvis og bare hvis 
kjøper betaler. Dette kalles levering mot betaling, såkalt 
«Delivery Versus Payment (DVP)». Dessuten skal beta-
ling mellom de involverte bankene skje i en sentralbank. 
Deltakere i nasjonale system for verdipapiroppgjør sikres 
normalt DVP i sentralbankpenger, se boks 1, figur 1. 
Internasjonale banker som deltar i ulike nasjonale syste-
mer via mellomledd, er eksponert overfor disse og sikres 
ikke DVP i sentralbankpenger.

En felles IT-løsning for oppgjør av verdipapirer  
i Europa
Eurosystemet skal ifølge sine statutter sikre at avreg-
nings- og oppgjørssystemene i EU er effektive (artikkel 
22) og sørge for verktøy og sette vilkår for gjennomføring 
av pengepolitikk og tilhørende betalinger (artikkel 17 og 
18). Ifølge EcB vil T2S være et virkemiddel for å utføre 
disse oppgavene. EcBs ambisjon er at T2S skal legge 
teknisk til rette for at rettigheter til verdipapirer skal 
kunne overføres på en like trygg og effektiv måte enten 
overføringen skjer innen en og samme verdipapirsentral 
eller mellom verdipapirsentraler i hvert sitt land.

T2S skal sørge for dette ved å tilby en felles IT-løsning 
for oppgjør av verdipapirer i Europa. T2S vil yte IT-
tjenester til verdipapirsentraler, men T2S skal ikke selv 
være en verdipapirsentral.13 I T2S skal man på samme 
måte som i TARGET2 bruke det samme tekniske syste-
met for oppgjør enten partene er i samme land eller ikke. 
De samme forbedringene som TARGET2 har medført 
for store betalinger mellom banker, skal T2S medføre for 
bankers oppgjør av verdipapirhandler.

Det vil fortsatt være rom for noen nasjonale regler ut 
fra legale og skattemessige hensyn, men Eurosystemet 

tar sikte på at T2S vil være en katalysator for harmoni-
sering av nasjonale regler. Arbeidet med harmonisering 
skjer bl.a. i samarbeid med EU-kommisjonen.

Stordriftsfordeler
Det er store faste og små variable kostnader ved å drifte 
systemer for betalingsoppgjør. Jo flere transaksjoner å 
fordele kostnadene på, jo lavere kan prisene settes. Dette 
gjelder også for verdipapiroppgjør og systemer for å 
håndtere sikkerhet for lån. Eurosystemet planlegger at 
en sentralisert ordning for sikkerhet for lån, kalt 
ccBM2,14 skal iverksettes før eller samtidig med T2S. 
T2S og ccBM2 skal driftes sammen med TARGET2, 
noe som åpner for synergieffekter.

Kostnadsdekning til lave priser
Eurosystemet skal verken tjene eller tape på å utvikle og 
drive T2S. Prisene skal derfor fastsettes med sikte på at 
Eurosystemet oppnår kostnadsdekning. EcB har ambi-
sjoner om at T2S skal bli en av de billigste oppgjørsløs-
ningene for verdipapirer i verden. Målet er at prisen for 
oppgjør i T2S også skal bli lavere enn det billigste innen-
landske verdipapiroppgjøret i Europa i dag. Prisene er 
ennå ikke fastsatt, men EcB har antydet et mulig pris-
nivå, se punkt 7.1.

Finansiell stabilitet
EcB fremholder at T2S vil ha en positiv effekt på finan-
siell stabilitet på tre måter:

•	 	Risikoen	ved	grensekryssende	oppgjør	vil	bli	betydelig	
redusert.

•	 	Bankene	får	bedre	løsninger	for	styring	av	likviditet	
og sikkerhet for lån, noe som er spesielt viktig ved 
markedsuro.

•	 	Ved	å	gjøre	de	europeiske	finansmarkedene	mer	effek-
tive og integrerte, vil T2S gjøre det lettere for aktørene 
å diversifisere og dele risiko.

12 Se nærmere om internasjonale anbefalinger i punkt 5.3.

13 EcB mener at virksomhet som verdipapirsentral er utenfor EcBs mandat. Mandatet er definert gjennom et vedlegg til EUs traktat. Det ble først 
vedtatt som en del av Maastricht-traktaten og er senere videreført med mindre modifikasjoner i Lisboa-traktaten (gjeldende utgave av EUs traktat).

14 ccBM: «correspondent central Banking Model». Via ccBM kan banker låne i sentralbanker i eurosonen på basis av verdipapirer stilt som sikkerhet 
overfor andre sentralbanker i eurosonen. ccBM er et nettverk mellom sentralbankers systemer, slik som også TARGET var, mens ccBM2 vil bli en 
sentralisert versjon.
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Boks 1: oppgjør av verdipapirhandler

Denne boksen gir en oversikt over innenlands oppgjør av verdipapirhandler i dag (figur 1) og hvordan oppgjør 
vil skje i T2S (figur 2 og 3).

Figur 1 illustrerer hvordan to banker kan gjøre opp en verdipapirhandel. I de fleste land i Europa, inklusive 
Norge, skjer verdipapiroppgjør i et todelt system, der sentralbanken og verdipapirsentralen drifter hver sin del. 
De to oppgjørene er synkroniserte for å sikre levering mot betaling i sentralbankpenger, såkalt «Delivery 
Versus payment (DVP)».

T2S vil omfatte oppgjør både på verdipapirkonti og sentralbankkonti på én og samme tekniske plattform. Ifølge 
EcB vil T2S teknisk koble sammen alle konti som brukes til verdipapiroppgjør i alle deltakende verdipapir-
sentraler og sentralbanker. Mot betaling i sentralbankpenger kan bankene få overført rettigheter til verdipapi-
rer mellom alle verdipapirsentralene som deltar i T2S. Overføring og betaling skjer samtidig i en og samme 
tekniske operasjon. Dette er illustrert i figur 2 for euro og figur 3 for annen valuta. For handler som gjøres opp 
i euro, kan kjøpende og selgende bank ha konto i samme eller hver sin eurosentralbank. Figur 2 illustrerer 
sistnevnte. For oppgjør i en annen valuta må både kjøpende og selgende bank ha konto i den sentralbanken 
som utsteder valutaen, som illustrert i figur 3.

Figur 1 Et eksempel på innenlands oppgjør av verdipapirhandel 
mellom selger (S) og kjøper (K) basert på levering mot betaling 
(DVP)  
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Synkronisering sikrer DVP 

Figur 2 T2S: Oppgjør av verdipapirhandel over landegrensene 
med simultan levering mot betaling – et eksempel med euro.  
(K = kjøper, S = selger) 
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Figur 3 T2S : Oppgjør av verdipapirhandel over landegrensene 
med simultan levering mot betaling – et eksempel med en 
annen valuta enn euro. (K = kjøper, S = selger) 
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Skisse av integrert 3. 
oppgjørsmodell i T2S

Sentralbankene i Tyskland, Frankrike, Italia og Spania 
skal stå for den tekniske driften av oppgjøret på vegne 
av alle sentralbanker og verdipapirsentraler som deltar i 
T2S. De nasjonale sentralbankene og verdipapirsentralene 
skal fortsatt tilby oppgjørstjenester til banker som er 
deres kunder. Kundene vil derfor som før ha konto i og 
forholde seg til sentralbankene og verdipapirsentralene. 
Forskjellen er at oppgjøret av verdipapirtransaksjonene 
skal utføres teknisk i T2S og ikke i de eksisterende nasjo-
nale IT-systemer.15 Det er verdipapirsentraler og sentral-
banker som skal signere kontrakter om deltakelse i T2S, 
ikke deres kunder.

Oppgjør per valuta
Oppgjør i T2S skal skje per valuta. Banker som vil gjøre 
opp handler i euro i T2S, må ha konto i en eurosentral-
bank. For å gjøre opp i annen valuta i T2S, er det nød-
vendig å ha konto i den sentralbanken som utsteder 
valutaen. Dersom det besluttes at Norges Bank skal delta 
i T2S, må derfor banker som vil gjøre opp verdipapir-
handler i norske kroner i T2S, ha konti i Norges Bank. 
Bankene vil fortsatt ha sine kronefordringer på Norges 
Bank.

T2S tilbyr ikke noen mekanisme for veksling eller for 
å motregne motsatte posisjoner i ulike valutaer. Kjøper 
og selger kan imidlertid avtale at oppgjør skal skje i en 
annen valuta enn handelen.

Kun intradag pengeposisjoner i T2S
Alle pengeposisjoner på T2S-konti er intradag-posisjoner. 
Etter hvert oppgjørsdøgn skal alle saldi på pengekonti i 
T2S «tømmes» over til konti i TARGET2 (for euro) og 
nasjonale oppgjørssystemer (for andre valutaer), se punkt 
4.2. Fordi alle pengeposisjoner i T2S er intradag, skal 
T2S ikke påvirke gjennomføringen av pengepolitikken 
i noen land.

Levering samtidig med betaling
T2S vil omfatte oppgjør på verdipapirkonti og sentral-
bankkonti på én og samme tekniske plattform. For hver 
handel skjer oppgjør ved at rettigheter til verdipapirer 

overføres mot penger i en og samme tekniske operasjon. 
Dette kalles integrert modell. Levering skjer samtidig 
med betaling, dvs. simultan DVP, se boks 1, figur 2 og 
3. Handlene bokføres enkeltvis (brutto) på avtalt dag 
straks de har dekning. Vanligvis er avtalt oppgjørsdag 
noen dager etter handel.16

Én inngangsport til verdipapirer i hele Europa
T2S vil koble sammen alle konti som brukes til verdi-
papiroppgjør i alle deltakende verdipapirsentraler og 
sentralbanker. Mot samtidig betaling i sentralbankpenger 
kan bankene få overført rettigheter til verdipapirer 
mellom alle verdipapirsentralene som deltar i T2S. T2S 
gjør det derfor mulig for bankene å samle egne og klien-
ters beholdninger av europeiske verdipapirer i én verdi-
papirsentral. Dette forutsetter at verdipapirsentralene i 
T2S åpner for at alle de andre sentralene skal kunne 
opprette konti hos dem på vegne av klienter.17

Ny organisering av verdipapiroppgjøret i alle  
deltakerland
Det er i dag til dels store forskjeller på de nasjonale opp-
gjørssystemene – men ingen land i Europa har en integrert 
modell i sentralbankregi, slik T2S vil innføre. I de fleste 
land i Europa, inklusive Norge, er verdipapiroppgjøret 
et todelt system der sentralbanken og verdipapirsentralen 
drifter hver sin del. De to oppgjørene er synkronisert for 
å sikre DVP, se boks 1, figur 1. I de fleste land gjøres 
handlene opp enkeltvis (brutto), mens noen land, inklu-
sive Norge, har såkalt multilateralt nettooppgjør.18

EcB fremholder flere grunner til at man anser integrert 
modell og bruttooppgjør som den beste løsningen:

•	 	Ved	å	velge	bruttooppgjør	fremfor	nettooppgjør	unngår	
man risikoen for at en av deltakere får betalingsproble-
mer i den perioden som trengs for å beregne posisjonene 
før oppgjør.

•	 	Det	å	ha	to	adskilte	oppgjørssystem	(ett	i	sentralbanken	
og ett i verdipapirsentralen) som må synkroniseres via 
meldinger, innebærer risiko for feil og forsinkelser.

•	 	Det	er	enklere	å	effektivisere	lån	mot	sikkerhet	i	verdi-
papirer når man har penge- og verdipapirkonti i samme 
system, se punkt 4.1.

15 Dette kan være IT-systemer som man eier og drifter selv, eller systemer hos en tredjepart som man har utkontraktert til.

16 Ifølge internasjonale anbefalinger, se punkt 5.3, skal det ikke gå mer enn 3 dager fra handel til oppgjør. Handler på Oslo Børs gjøres normalt opp  
i VPS etter 2 dager når det gjelder sertifikater, og etter 3 dager når det gjelder aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner.

17 Dette er i tråd med «code of conduct» og EcBs krav til verdipapirsentraler i T2S («Eligibility criteria for central securities depositories in T2S»).

18 I det norske verdipapiroppgjøret VPO får hver deltaker beregnet én posisjon for penger og én posisjon per verdipapir overfor alle de andre deltakerne 
samlet sett. Pengeposisjonene bokføres netto for hver bank i Norges Bank, mens verdipapirtransaksjonene bokføres enkeltvis i VPS.
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Likviditetsoptimering  4. 
og døgnåpen drift i T2S

4.1 Likviditetsoptimering

Det er viktig at bankene ikke må binde opp mer likvidi-
tet enn nødvendig til oppgjør. T2S vil inneholde mange 
funksjoner som bidrar til effektiv likviditetsutnytting. 
Mange av disse funksjonene er vanlige i dagens nasjonale 
systemer:

•	 	Bankene	skal	lett	kunne	føre	penger	inn	og	ut	av	T2S.
•	Motsatte	posisjoner	motregnes	(nettes).
•	 	Hvis	en	part	ikke	har	dekning	for	hele	transaksjonen,	

kan den deles opp.
•	 T2S	vil	tilby	automatisert	sikkerhet	for	lån.
•	 	Bankene	skal	tilbys	fleksible	ordninger	for	pengekonti	

i T2S.
•	 	Det	skal	utvikles	gode	løsninger	for	transaksjons-	og	

informasjonsutveksling.

Overføring av likviditet
Basert på en felles kommunikasjonsstandard kan bankene 
overføre euro mellom eurokonti i T2S og TARGET2. 
Tilsvarende skal bankene kunne overføre annen valuta 
mellom T2S og nasjonale oppgjørssystemer.

Teknisk netting
Ved multilaterale nettooppgjør, som bl.a. Norge har i dag, 
motregnes inn- og utbetalinger. Det optimerer utnyttelsen 
av deltakernes likviditet. Tilsvarende besparelse kan man 
oppnå ved bruttooppgjør dersom man bokfører mange 
handler på samme klokkeslett. Denne funksjonen vil inngå 
i T2S, og kalles teknisk netting. Transaksjoner som mangler 
dekning på avtalt oppgjørsdag, vil vente i en kø. T2S vil 
kontinuerlig sjekke om transaksjoner i kø kan gjøres opp. 
Dette skiller seg fra den netting man har ved multilaterale 
nettooppgjør, der man har faste oppgjørstidspunkt noen 
ganger per dag (i Norge ca. kl. 6 og ca. kl. 12).

Deloppgjør
Dersom selger mangler dekning for noen verdipapirer 
som er meldt inn til oppgjør, kan T2S gjøre opp det som 
er tilgjengelig og plassere resten i kø. Dette kalles del-
oppgjør. Hvis kjøper mangler penger, vil hele handelen 
bli liggende i kø.

Automatisert sikkerhet for lån
Bankene kan oppta lån for oppgjør i T2S via to 
kanaler:

•	 	Bankene	kan	øke	sine	innskudd	i	sentralbankenes	opp-
gjørssystemer basert på lån mot sikkerhet. For euro kan 

sentralbankene øke sine innskudd i TARGET2 ved lån 
mot sikkerhet i ccBM2 og deretter overføre euro til 
sine eurokonti i T2S. For andre valutaer kan bankene 
øke sine innskudd i den aktuelle sentralbanken via 
dennes låneordning og så føre over valuta til sine valuta-
konti i T2S.

•	 	Bankene	kan	også	bruke	en	egen	låneordning	i	T2S	
basert på automatisert sikkerhet for lån. Hvis en kjø-
pende bank mangler dekning, vil T2S automatisk sørge 
for at banken får et lån i sin sentralbank, forutsatt at 
banken kan stille sikkerhet. Sikkerheten kan bestå av 
verdipapirer som banken er i ferd med å overta i opp-
gjøret eller som banken eier fra før. T2S vil først 
undersøke muligheten for det første, da det er mest 
likviditetsbesparende. Noen land tilbyr ulike varianter 
av dette i dag. Dersom verdipapirer stilt som sikkerhet 
skal selges, vil T2S automatisk undersøke om sikker-
heten kan erstattes.

For alle typer lån vil det fortsatt være sentralbankene 
som bestemmer hva slags verdipapirer de godtar som 
sikkerhet. Normalt godtas ikke aksjer.

Fleksible ordninger for pengekonti i T2S
I verdipapiroppgjøret i mange sentralbanker, inklusive 
Norges Bank, er det to «nivåer» av deltakere. Noen 
banker deltar direkte, dvs. med egne oppgjørskonti i 
sentralbanken. Andre deltar indirekte, dvs. at deres penge-
posisjoner gjøres opp via direkte deltakere basert på 
kredittavtaler. T2S skal tilby en standard metode der 
direkte deltakere kan gi sikret kreditt til indirekte delta-
kere. Metodene for automatisert sikkerhet for lån skal 
kunne brukes både når bankene låner i sin sentralbank 
og når kunder låner i sin bank. Det planlegges at funk-
sjonen skal være frivillig og prises separat. Bankene skal 
kunne opprette særskilte pengekonti i T2S både for egne 
og klienters posisjoner. Sistnevnte opprettes i bankens 
navn. Et eget system vil gi samlet oversikt over likvidi-
teten bankene har på alle sine pengekonti i T2S.

Kommunikasjon
T2S er avhengig av et godt kommunikasjonssystem. 
Forutsatt samtykke fra sin verdipapirsentral kan bankene 
sende oppgjørstransaksjoner direkte til T2S og få tilgang 
til informasjon om ordre, saldi og prognoser for forven-
tet likviditetsbehov. Alle meldinger mellom banker, 
sentralbanker og verdipapirsentraler vil bli basert på en 
felles kommunikasjonsstandard.

EcB har besluttet at tre konkurrerende nettverkstilby-
dere skal sørge for at slike meldinger kan sendes. EcB 
vil begrense antallet til tre for å holde den operasjonelle 
risikoen og prosjektrisikoen lav. Brukerne av T2S skal 
kunne velge hvilken av de tre de vil bruke. Eurosystemet 
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vil sende forslag til utvelgelseskriterier på offentlig høring 
sommeren 2010 og vil starte den formelle utvelgelses-
prosessen høsten 2010. EcB antar at utvelgelsen vil skje 
høsten 2011.

4.2 Døgnåpen drift

T2S skal ha døgnåpent. Overgangen til et nytt oppgjørs-
døgn vil ikke være kl 24.00, men kvelden før. Ifølge 
foreløpige planer har man skissert følgende mønster for 
driftsdøgnet:

•	 	Kl.	18.45	–	kl.	19.30:	 	Bankene	foretar	innskudd	på	
sine pengekonti i T2S.

•	 Kl.	19.30	–	kl.	03.00:	Nattoppgjør.
•	 Kl.	03.00	–	kl.	05.00:	Teknisk	vedlikehold.
•	 Kl.	05.00	–	kl.	18.00:	 Dagoppgjør.
•	 	Kl.	18.00	–	kl.	18.45:	 	Oppgjørsdøgnet	avsluttes.	Alle	

pengekonti i T2S «tømmes».

De f leste sentralbanker har i dag kun dagoppgjør. 
Åpningstiden i T2S kan dermed kreve endringer i 
åpningstiden også i de nasjonale betalingssystemene både 
i og utenfor sentralbankene.

De fleste transaksjoner i T2S vil trolig bli gjort opp om 
natten. I og med at de fleste verdipapirhandler har avtalt 
oppgjør noen dager fram i tid, vil nattoppgjøret starte 
med at et stort antall handler er klare til oppgjør. Selv 
om en bank starter med saldo null, kan likevel mange 
handler bli gjort opp om natten pga. de likviditetsopti-
merende funksjonene nevnt i punkt 4.1. På dagtid kan 
man gjøre opp handler som manglet dekning i nattopp-
gjøret. Dessuten kan man gjøre opp handler der partene 
avtaler at oppgjør skal skje med en gang.

Prosjektutvikling, organisering  5. 
og tilsyn

EcB planla i utgangspunktet at T2S skulle starte opp i 
juni 2013, med puljevis oppstart for verdipapirsentralene. 
EcB annonserte i januar i år at det var behov for å lage 
en ny tidsplan, blant annet fordi man brukte lengre tid 
enn planlagt på å komme fram til den tekniske dokumen-
tasjonen for å utvikle T2S.19 26. april i år kunngjorde 
EcB at oppstarten for første pulje av verdipapirsentraler 
er utsatt til september 2014. Det er ikke laget en detaljert 

tidsplan ennå, men man legger opp til at verdipapirsen-
tralene skal begynne å teste T2S i januar 2014.

5.1 Utviklingen av prosjektet

EcB lanserte T2S-prosjektet som et tiltak for verdi-
papirhandel i euro sommeren 2006. Finansministrene i 
EU ville ikke begrense T2S til euroområdet og uttalte i 
februar 2007 at T2S bør være åpen for andre europeiske 
valutaer og for verdipapirsentraler utenfor eurosonen. 
EcB inviterte derfor verdipapirsentraler og sentralbanker 
fra hele Europa til å delta i T2S – inklusive land utenfor 
EU/EØS.

Våren 2007 var det således klart at T2S ville være åpen 
for verdipapiroppgjør i norske kroner. Norges Bank med-
delte markedsaktørene at sentralbanken vil legge til rette 
for oppgjør i norske kroner i T2S dersom markedsaktører 
etterspør det. I regi av Norges Bank ble det dannet en 
norsk informasjons- og diskusjonsgruppe som var åpen 
for alle interesserte.20

Eurosystemet etablerte raskt omfattende systemer for 
konsultasjon med markedsaktørene. Våren 2008 var 
hovedtrekkene i brukerønskene avklart i «User Require-
ment Document».21 Det ble også konkludert med at 
prosjektet var gjennomførbart juridisk og teknisk.

Basert på dette ba EcB verdipapirsentralene om å si 
ifra om de støttet T2S og hadde som hensikt å bruke T2S 
når det ble satt i drift. Av de 26 verdipapirsentralene som 
svarte, støttet 19 prosjektet under visse betingelser, mens 
fem (inklusive VPS) trengte mer tid. To verdipapirsen-
traler som i utgangspunktet var negative, har nå ombe-
stemt seg. Flere andre aktører kunngjorde sin støtte til 
T2S, bl.a. børskonsernet NASDAQ OMX og bankfore-
ningen European Banking Federation.22

Basert på egne analyser og markedsdeltakernes til-
bakemeldinger besluttet hovedstyret i EcB, der direk-
sjonen og alle sentralbanksjefene i eurosonen deltar, å 
realisere prosjektet. Det betyr at Eurosystemet har for-
pliktet seg til å utvikle T2S og sørge for de nødvendige 
ressursene til dette. EcB bærer budsjett- og omdøm-
merisikoen.

I september 2009 kunngjorde Norges Bank at banken 
vil forhandle om eventuell deltakelse i T2S, og VPS 
kunngjorde at den ville signere intensjonsavtale, noe som 
ble gjort i november. Avtalen skisserer hvilke oppgaver 
verdipapirsentralene skal utføre for å forberede seg og 

19 Det gjelder spesielt et dokument kalt «T2S Functional Design, General Functional Spesifications».

20 Gruppen ble dannet etter et åpent møte i Norges Bank i mai 2007, der EcBs prosjektleder presenterte T2S-prosjektet for ca. 50 representanter fra 
nasjonale og internasjonale markedsaktører og myndighetsorganer.

21 Dette er basisdokumentet for å utvikle T2S. Det har blitt revidert i flere runder fram til 18. februar 2010.

22 European Banking Federation representerer ca. 5000 europeiske banker, se www.ebf-fbe.eu.

http://www.ebf-fbe.eu/
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sine kunder til T2S. Verdipapirer registrert i VPS omset-
tes primært i norske kroner, men det kan også bli aktuelt 
for VPS å gjennomføre oppgjør i T2S i euro og andre 
valutaer. Det forutsetter at VPS inngår oppgjørsavtaler 
med relevante sentralbanker.

Danmarks Nationalbank var den første sentralbanken 
utenfor euroområdet som var positiv til å delta i T2S.23 
Også Sveriges riksbank vil forhandle om eventuell del-
takelse i T2S. Sentralbanken i Sveits har uttalt at den 
foreløpig ikke vurderer å delta, fordi markedsaktørene 
ikke etterspør oppgjør av nasjonal valuta i T2S. Bank of 
England er avventende. Banken har uttalt at dens vurde-
ringer vil avhenge av avklaring av kostnadsspørsmål og 
hvorvidt det gjøres endringer i styringsstrukturen som 
bedre tilgodeser sentralbanker utenfor euroområdet, se 
punkt 5.2 og 7.2.

Hittil er det dermed tre sentralbanker utenfor eurosonen 
(den svenske, danske og norske) som formelt har indikert 
at de vil forhandle om oppgjør av sin nasjonale valuta i 
T2S. Ifølge EcB er det også flere andre sentralbanker 
utenfor eurosonen som følger utviklingen nøye.

5.2 Organisering i utviklingsfasen

Øverste beslutningsorgan for T2S er EcBs hovedstyre. 
Dette betyr at sentralbanker utenfor eurosonen, og ver-
dipapirsentraler, ikke er representert der de endelige 
beslutningene tas. Hvordan dette skal organiseres i drifts-
fasen er fortsatt uavklart, se punkt 7.2. Ansvaret for den 
daglige ledelsen av T2S-prosjektet er gitt til et program-
styre, kalt «Programme Board», på åtte personer, fem fra 
eurosentralbanker, en fra en sentralbank utenfor euro-
sonen og to tidligere ledere av verdipapirsentraler. Pro-
gramstyret ble opprettet våren 2009.

Alle viktige spørsmål angående T2S’ regler og funk-
sjoner drøftes i en rådgivende gruppe, kalt «Advisory 
Group», som ble opprettet våren 2007. Gruppen møtes 
fire ganger i året. Gruppen ledes av EcB og består av 
programstyret og representanter fra 12 sentralbanker 
(inklusive Norges Bank), 27 verdipapirsentraler (inklusive 
VPS) og 27 banker (herunder DnB NOR). Dessuten deltar 
ulike bankforeninger mv. som observatører (ca. 10 per-
soner). Den rådgivende gruppen nedsetter undergrupper 
der spesialister utreder særskilte tema. I de aller fleste 
debatter har medlemmene i den rådgivende gruppen blitt 
enige, slik at man har kunnet gi et omforent råd til EcBs 
hovedstyre, men i tre saker har det vært nødvendig med 
avstemning.

I hvert land er det etablert nasjonale brukergrupper, 
kalt «National User Groups». Her gir markedsaktørene 
råd til sitt lands representanter i den rådgivende gruppen. 
Etter at Norges Bank og VPS erklærte sin interesse for 
T2S i september 2009, fikk de hver sin representant i den 
rådgivende gruppen. Den nevnte norske informasjons- og 
diskusjonsgruppen som ble dannet i 2007, fikk da formell 
status som norsk brukergruppe, slik at møtereferater 
publiseres på www.ecb.int. Våren 2010 fikk også norske 
markedsaktører, representert med DnB NOR, en plass i 
den rådgivende gruppen.

EcB holder også åpne diskusjonsmøter for interesserte 
fire ganger i året. EcB har ca. 60 ansatte som arbeider i 
T2S-prosjektteamet. EcB har rekruttert flere av disse fra 
private verdipapirsentraler og banker for å tilføre EcB 
kompetanse om verdipapiroppgjør. De fire sentralbankene 
som teknisk skal utvikle og drifte T2S, har avsatt ca. 200 
personer til T2S.

Høsten 2009 ble det dannet en kontaktgruppe for alle 
verdipapirsentralene som deltar i prosjektet. Denne 
gruppen forhandler med Eurosystemet om en bindende 
kontrakt, såkalt «Framework Agreement», som skal 
avløse intensjonsavtalene. Man tar sikte på å konsultere 
tilsynsmyndighetene på et relativt tidlig stadium i proses-
sen. Det planlegges å sende et utkast til tilsynsmyndig-
heter i regi av cESR («committee of European Securities 
Regulators»)24 i slutten av juli 2010, etter en intern vali-
dering i EcBs hovedstyre. Planen videre er at man skal 
komme til enighet om en tekst som verdipapirsentralene 
kan signere i 2. kvartal 2011.

Høsten 2009 startet foreløpige diskusjoner mellom 
Eurosystemet og sentralbanker utenfor eurosonen. EcB 
kunngjorde i sin nyhetsrapport 26. april i år at man nå 
tar sikte på å starte formelle forhandlinger for å komme 
fram til en kontrakt, kalt «currency Participation Agre-
ement».

EcBs hovedstyre vedtok i april 2010 EcBs retnings-
linjer for T2S, kalt «T2S Guideline».25 Dette dokumentet 
vil utgjøre grunnlaget for det legale rammeverket for T2S 
og danne basis for alle fremtidige juridiske avtaler. Før 
Eurosystemet kan inngå kontrakter med henholdsvis 
verdipapirsentralene og sentralbanker utenfor eurosonen 
er det nødvendig at man avklarer priser og at man lykkes 
i å komme til enhet om en styringsform i driftsfasen. 
Disse uavklarte spørsmålene gjennomgås i punkt 7.

23 Sentralbanken i Danmark deltar også i TARGET2.

24 Se www.cesr.eu.

25 T2S Guideline (EcB/2010/2). 

http://www.ecb.int
http://www.cesr.eu/
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5.3 Tilsyn og overvåking

Systemene for oppgjør av verdipapirhandel er viktige for 
velfungerende verdipapirmarkeder. Det er store verdier 
som overføres, og svikt i disse systemene kan derfor 
medføre alvorlige konsekvenser. Av hensyn til finansiell 
stabilitet er aktørene som tilbyr tjenester knyttet til handel 
og oppgjør av verdipapirer (herunder børser, verdipapir-
sentraler, sentrale motparter og banker) under tilsyn av 
nasjonale myndigheter. Samtidig har sentralbanker ansvar 
for å fremme finansiell stabilitet, herunder effektive og 
sikre betalingssystemer.

Sentralbanker og tilsynsmyndigheter har samarbeidet 
internasjonalt om hvordan verdipapiroppgjør bør utføres. 
I 2001 ble det publisert internasjonale anbefalinger i regi 
av sentralbanker ved cPSS26 og finanstilsyn ved IOScO.27 
I 2009 publiserte europeiske sentralbanker i regi av The 
European System of central Banks (EScB) og tilsyns-
myndigheter i regi av cESR tilsvarende anbefalinger for 
Europa. Disse bygger på cPSS/IOScO-anbefalingene, 
men stiller strengere krav til effektivitet og sikkerhet.

T2S er utformet med tanke på å oppfylle EScB/cESR-
anbefalingene. Sentralbankene og tilsynsmyndighetene 
i Europa arbeider med å utforme et system der de sam-
arbeider om overvåking og tilsyn av T2S.

Utfordringer for 6. 
verdipapirsentralene

6.1 Uvanlig form for utkontraktering

T2S innebærer at private aktører (verdipapirsentraler) 
skal utkontraktere teknisk drift til offentlig sektor (Euro-
systemet). Da prosjektet ble lansert i 2006, kunne man 
spørre seg om det var ment som et «varselskudd», dvs. 
at verdipapirsentralene ble oppfordret til å finne en privat 
løsning som overflødiggjorde EcBs forslag. Verdipapir-
sentralene valgte imidlertid å engasjere seg i T2S-pro-
sjektet.

Vanligvis skjer utkontraktering ved at privat eller 
offentlig virksomhet utkontrakterer til en privat aktør på 
bilateral basis. Den som utkontrakterer bestemmer hvem 
man vil utkontraktere til, og fastsetter betingelsene i 
driftsavtalen. T2S derimot, innebærer at mange private 

aktører skal utkontraktere til en offentlig instans. Den 
enkelte verdipapirsentral som skal utkontraktere, kan 
ikke selv fritt bestemme hvordan driften skal skje. Verdi-
papirsentralene forhandler med EcB om å komme fram 
til en standardkontrakt for alle sentralene. For at forhand-
lingene skal lykkes, kreves det at sentralene blir enige 
både seg imellom og med EcB.

Det kan hevdes at Eurosystemet får en form for mono-
polmakt via T2S. Denne makten skal imidlertid ikke 
brukes til å utnytte markedsaktørene økonomisk. Euro-
systemet har forpliktet seg til at T2S skal drives med 
kostnadsdekning og ikke profittmaksimering. Dessuten 
skal de som utfører overvåking og kontroll, arbeide adskilt 
fra og uavhengig av dem som har operative oppgaver.

6.2 Store omstillinger

T2S medfører store omstillinger for verdipapirsentralene. 
Deres inntekter fra verdipapiroppgjør vil bli redusert. 
Det vil variere mellom dem hvor gunstig tidspunktet for 
innføring av T2S er: Noen har moderne oppgjørssyste-
mer, mens andre har gamle. Verdipapirsentralene som 
forhandler om mulig deltakelse i T2S, har valgt dette etter 
konsultasjon med bankene som deltar i verdipapiropp-
gjørene. De største bankforeningene i Europa er i hoved-
sak positive til T2S, fordi man antar at T2S vil forbedre 
verdipapiroppgjørene, spesielt over landegrensene.28

Banker må som nevnt være kunde i en verdipapirsentral 
for å kunne bruke T2S. Sentralene skal åpne og avslutte 
verdipapirkonti i T2S og rapportere til myndighetene. 
Dessuten vil verdipapirsentralene fortsatt utføre tjenester 
knyttet til det å eie verdipapirkonti og -beholdninger, 
skattebetalinger og oppgjør av rentebetalinger, utbytte 
og andre selskapshendelser. Disse tjenestene krever ofte 
spesiell kunnskap om nasjonale forhold. Det arbeides for 
å standardisere rutiner for selskapshendelser.29

Verdipapirsentraler vil videre fortsatt ha oppgaver for 
utstederne av verdipapirer. I Norge bestemmer verdipapir-
registerloven at norske ihendehaverobligasjoner og aksjer 
i norske allmennaksjeselskaper skal innføres i et verdi-
papirregister som har tillatelse fra Finansdepartementet. 
I dag er det bare VPS som har slik tillatelse. Loven åpner 
for at også utenlandske verdipapirregistre kan godkjen-
nes, bl.a. forutsatt at de gir norske myndigheter informa-
sjon om skatteforhold og norske aksjonærer.

26 committee on Payment and Settlement Systems, med Bank for International Settlements (BIS) som sekretariat, se www.bis.org.

27 International Organization of Securities commissions, se www.iosco.org.

28 Det gjelder European Banking Federation, som representerer ca. 5000 banker, se www.ebf-fbe.eu og European Association of co-operative Banks 
som representerer ca. 4200 banker, se www.europeancoopbanks.coop.

29 Den rådgivende gruppen i T2S har nedsatt en arbeidsgruppe for dette (Sub-group on corporate Actions). Denne samarbeider med en arbeidsgruppe 
(corporate Actions Joint Working Group) nedsatt av markedsaktører.

http://www.ebf-fbe.eu
http://www.bis.org/
http://www.iosco.org/
http://www.eurocoopbanks.coop/
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Verdipapirsentralene skal konkurrere med hverandre 
om å være store bankers inngangsport til det europeiske 
verdipapirmarkedet. For noen verdipapirsentraler kan det 
derfor bli aktuelt å vurdere om de kan utvide sitt tjeneste-
spekter og bevege seg inn på områder som tradisjonelt 
har vært forbeholdt andre aktører. Dette kan f.eks. bety 
at verdipapirsentraler og banker kan konkurrere om å 
tilby de samme tjenestene. Det kan være kontroversielt i 
og med at mange verdipapirsentraler i stor grad er eid og 
styrt av bankene som bruker dem. Noen verdipapir-
sentraler har også autorisasjon som bank. De fleste 
(herunder VPS) er imidlertid ikke organisert som banker, 
og er underlagt nasjonale regler som begrenser hva slags 
risiko de kan ta, og dermed hva slags virksomhet de kan 
drive med.

6.3 Investoroppgjør

Reglene for T2S tar sikte på at verdipapirsentralene skal 
kunne konkurrere på like vilkår. Verdipapirsentralene er 
i dag regulert nasjonalt. I de fleste land er det bare banker 
som har konti i verdipapirsentralen, mens investorer har 
verdipapirkonti i interne registre i disse bankene. I Norden 
og noen andre land30 har aksjonærer i nasjonale selskaper 
konti i eget navn i verdipapirsentralen. Verdipapirsentra-
ler som vil delta i T2S, må utkontraktere oppgjør av alle 
transaksjoner som gjøres opp med levering mot betaling 
i sentralbankpenger. I og med at investorer ikke har konti 
i sentralbanker, er det i prinsippet valgfritt for verdipa-
pirsentraler med investorkonti om de vil gjøre opp 
investortransaksjoner i T2S eller nasjonalt. Valg av modell 
vil avhenge av nasjonale lovkrav, tilsynsmyndigheters 
syn, hensiktsmessighet og hva slags priser investor-
transaksjoner vil få i T2S.

Uavklarte spørsmål:  7. 
Priser og styringsform

Ifølge EcB er T2S ett av de mest ambisiøse prosjektene 
EcB har gitt seg i kast med. T2S er et stort og komplisert 
prosjekt, og det gjenstår å avklare flere viktige spørsmål. 
Det gjelder spesielt priser og styringsstruktur i drifts-
fasen.

7.1 Priser

Prisene skal fastsettes med sikte på at Eurosystemet 
oppnår kostnadsdekning. Det skal være samme pris for 
innenlands og grensekryssende oppgjør, i og med at de 
vil utføres vha. helt identiske tekniske operasjoner. EcB 
kunngjorde i 2009 sine foreløpige anslag for priser. I sin 
nyhetsrapport sommeren 2009 viser EcB til at studier 
indikerer at det i snitt koster nær tre euro for å gjen-
nomføre et grensekryssende aksjeoppgjør i Europa. Dette 
vil etter foreløpige anslag maksimalt koste 15 eurocent i 
T2S.31

I arbeidet med å komme fram til priser i T2S er det tre 
forhold som må avklares: Kostnadene ved utvikling (fra 
2008 til 2014) og drift de syv første årene,32 tariffstruk-
tur (hvilke tjenester som brukerne skal betale for og hva 
tjenestene skal koste i forhold til hverandre) og forventet 
volum (antall oppgjørstransaksjoner). Jo høyere volumet 
blir, jo lavere kan prisene settes pga. stordriftsfordeler. 
Det er imidlertid mange uavklarte forhold som kan 
påvirke volumet:

•	 	Det	fortsatt	uklart	om	Bank	of	England	vil	delta.	Hvor-
vidt britiske pund blir inkludert i T2S eller ikke, vil ha 
stor betydning for volumet.

•	 	Det	er	ikke	avklart	om	andeler	i	verdipapirfond	kan	
gjøres opp i T2S. De offisielle T2S-dokumentene gir 
ingen spesiell informasjon om slikt oppgjør. EcB 
drøfter nå dette med markedsaktørene.

•	 	Det	er	usikkert	i	hvilken	grad	transaksjoner	for	inves-
torer vil bli gjort opp i T2S, se punkt 6.3.

•	 	Volumene	i	T2S	kan	også	påvirkes	av	endringer	i	han-
delen og økt bruk av sentrale motparter som motregner 
transaksjoner før de sendes til oppgjør.

Hvis EcB setter volumanslagene for optimistisk, kan det 
medføre at kostnadene ikke blir dekket inn så raskt som 
planlagt. EcB bærer budsjettrisikoen for dette.

7.2 Styringsform i driftsfasen

Både sentralbanker utenfor eurosonen, verdipapirsentra-
ler og banker har ytret innvendinger mot dagens styrings-
struktur, der EcBs hovedstyre er øverste beslutnings-
myndighet. De nevnte gruppene har etterspurt en sty-

30 Hellas, Kypros, Malta, Estland, Slovenia og Slovakia.

31 I tillegg må man betale noe for å forberede oppgjør. Etter at handel er inngått, skal kjøper og selger bekrefte at handelen skal sendes til oppgjør på 
avtalt dag. Dette kalles «matching» og kan skje enten i den nasjonale verdipapirsentralen eller i T2S.

32 Kostnadene for utvikling og drift skal etter planen være dekket inn innen de syv første driftsårene.
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ringsstruktur i driftsfasen der de blir bedre tilgodesett. 
Dette ble drøftet i den rådgivende gruppen for T2S i mars 
2010. Diskusjonen var basert på en rapport fra en bredt 
sammensatt arbeidsgruppe.33 Rapporten drøfter om 
styringen av T2S kan og bør flyttes fra EcBs hovedstyre 
til en egen juridisk enhet når T2S settes i drift. Rap-
porten skisserer bl.a. en modell der EcBs hovedstyre har 
ansvar for driften («infrastrukturen»), mens strategiske 
spørsmål mv. avgjøres i en egen juridisk enhet, der styret 
består av representanter både fra Eurosystemet, sentral-
banker utenfor eurosonen, verdipapirsentraler og banker. 
Arbeidsgruppen kom ikke til enighet og kunne dermed 
ikke gi en omforent anbefaling i sin rapport.

I den rådgivende gruppen er det enighet om at alle 
interessenter i T2S (eurosentralbanker, sentralbanker 
utenfor eurosonen, verdipapirsentraler og banker) skal 
involveres i T2S på en god og åpen måte. Idéen om en 
egen juridisk enhet fikk imidlertid begrenset støtte. EcBs 
hovedstyre ba i april 2010 programstyret for T2S om å 
arbeide videre med å komme fram til en ny styringsmo-
dell som ikke innebærer en egen juridisk enhet. EcB 
fremholder i sin nyhetsrapport i april 2010 at de fleste 
sentralbanker utenfor eurosonen synes å foretrekke en 
egen juridisk enhet som et virkemiddel for å sikre kontroll 
med oppgjør av deres nasjonale valutaer i T2S. Program-
styret mener at denne kontrollen kan sikres like godt på 
andre måter. EcB fremholder at programstyret vil arbeide 
for å komme fram til en styringsstruktur som kan imøte-
komme interessentene på en adekvat måte. Hvorvidt dette 
lykkes, kan bli avgjørende for hvor stor oppslutning T2S 
vil få.
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http://www.ecb.int
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Kort om stresstestene i FS 1/09, 
2/09 og 1/10

Tabell 1 gir en oppsummering av de viktigste faktorene 
i de tre siste stresstestene. Tabellene 2–4 viser de forut-
setningene som er gjort i referansebane og stressalterna-
tiv for de viktigste variablene som inngår i stresstesten. 

I FS 1/09 og 2/09 var forsterket krise internasjonalt 
drivkraften i alternativet med økt stress i norsk økonomi, 
blant annet gjennom fall i eksporten og i oljeprisene. 
Nedgangskonjunkturen reduserte også bolig- og nærings-
eiendomspriser, noe som økte bankenes tap på lån til 
næringseiendom og til personmarkedet. Svekket marked 
for internasjonal skipsfart og større tilbakeslag i de bal-
tiske landene var i tillegg viktige komponenter i stress-
testen i FS 2/09. I stressalternativet i FS 1/10 ser vi 
fortsatt for oss en klart svakere internasjonal utvikling 
som den mest sannsynlige årsaken til et tilbakeslag for 
norsk økonomi. I dette alternativet svekkes ikke real-
valutakursen, fordi Norge blir sett på som en «trygg 
havn» i europeisk sammenheng. Det påvirker eksport-
næringene negativt. Sjokkene for enkeltnæringer i denne 
stresstesten er ellers lik sjokkene i FS 2/09.

Stressalternativet som ble presentert i FS 1/09, viser en 
betydelig dypere nedgang i aktiviteten enn de to påføl-
gende rapportene, se figur 1. Dette reflekterer at utgangs-
situasjonen ble vurdert som veldig svak, men også den 
store usikkerheten om den økonomiske utviklingen våren 
2009. 

Utdyping om stresstesten av bankenes 
kapitaldekning i Finansiell stabilitet 1/2010
Penger og Kreditt vil fremover publisere tabeller med utdypende informasjon om stresstestene 
av bankenes kapitaldekning som presenteres i rapporten Finansiell stabilitet (FS). Stresstester av 
denne typen ble første gang introdusert i FS i 2004. Siden da har Norges Bank to ganger årlig 
presentert stresstester av bankenes kapitaldekning. Formålet er å analysere virkningene på norsk 
økonomi og norske banker av noen av risikofaktorene som blir identifisert i FS-rapportene. De kan 
dermed si noe om hvordan ulike risikofaktorer spiller sammen, og hvor sårbare norske banker er 
for sjokk. Norges Bank bruker stresstestene til å gi en indikasjon på sårbarheten i det finansielle 
systemet. 

I stresstestene fremskrives regnskapene til de seks største norske bankene1 over 3–4 år. Disse 
bankene representerer over 60 prosent av forvaltningskapitalen i det norske bankmarkedet. Vik-
tige variable som påvirker bankenes resultater, er utlånstap, renter og utlånsvekst. Resultatene og 
utviklingen i bankenes balanse påvirker kjernekapitaldekningen.2

1 DnB NOR, Nordea Bank Norge, Sparebank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Nord-Norge. Utenlandske filialbanker 
omfattes ikke av stresstesten.

2 For en nærmere beskrivelse av modellapparatet, se Andersen, Berge, Bernhardsen, Lindquist og Vatne: «A suite-of-models approach to stress-testing 
financial stability», Staff Memo, 2/2008, Norges Bank. Se også Andersen og Berge: «Stresstesting av bankenes resultater og kapitaldekning», Penger og 
Kreditt, 2/2008, Norges Bank, s 47–57.
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1) Fremskrivninger for 2009–2013. 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank. 

Figur 1 BNP for Fastlands-Norge i stressalternativene. 
Årlig volumvekst. Prosent. 1987–20131) 
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De svake utsiktene i FS 1/09 gjør også at tapene er 
høyest i dette alternativet, se figur 2. Forskjellen mellom 
FS 1/09 og de to påfølgende rapportene er imidlertid 
mindre enn makroforutsetningene isolert ville tilsi. Fra 
FS 1/09 til FS 2/09 har vi i større grad tatt hensyn til 
næringsfordelingen i utlån hos bankene i stresstesten. Som 
følge av det oppjusterte vi estimerte tap, selv om vi sam-
tidig nedjusterte anslaget på tapsgraden (faktiske tap i 
prosent av misligholdte og tapsutsatte lån) fra FS 1/09 til 
FS 2/09. Stresstestbankene har store utlån i særlig utsatte 
næringer som industri, næringseiendom og skipsfart. 

Bankenes resultater avhenger også av utviklingen i 
rentemarginer, utlånsvekst og påslag på markedsfinan-
siering. I FS 1/09 antok vi at utenlandsk markedsfinan-
siering falt bort. Det førte til en økning i finansierings-
kostnadene, lavere rentenetto og dermed svakere resul-
tater, se figur 3. Også i FS 2/09 og 1/10 har vi økt 
påslagene i stressalternativene. Størrelsesordenen er noe 
mindre, både fordi risikoen var redusert, og fordi banke-
nes finansiering allerede var blitt dyrere. 

Den lave kapitaldekningen som følger av stressalter-
nativet i FS 1/09 skyldes høye tap og dårlige resultater, 
men også at bankene var lavt kapitalisert ved inngangen 
til perioden, se figur 4. Kjernekapitaldekningen endte 
klart under kravet på 4 prosent. I FS 2/09 og 1/10 har vi 
tatt hensyn til Basel II-regelverkets prosykliske virkning. 
Under dette regelverket vil bankenes beregningsgrunnlag 
øke når kundenes soliditet forverres og utlånene blir mer 
risikable. Vi har lagt til grunn at beregningsgrunnlaget 
øker med 5 prosent årlig i de to siste stresstestene. 

For nærmere omtale av forutsetningene i referanse- og 
stressbaner viser vi til rapporten Finansiell stabilitet 1/10, 
utdyping E.
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Figur 2 Tap i stressalternativene. Prosent av brutto utlån. 
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Figur 3 Bankenes resultater i stressalternativene. 
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Figur 4  Bankenes kapitaldekning i stressalternativene. 
Prosent.1991–20131) 
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Hvor sterke er utslagene i stress-
testene i Finansiell stabilitet 1/10?

Stresstester beskriver ekstraordinære begivenheter. Det 
kan være av interesse å vite hvor sterke utslagene i stress-
testen er sammenliknet med den historiske variasjonen 
i dataseriene. I figurene 5–7 viser vi anslagene for tap, 
resultat og kapitaldekning i stresstestbankene. Rundt 
referansebanen har vi angitt en vifte som viser den usys-
tematiske variasjonen i den historiske tidsserien.3 Stress-
testen for kapitaldekning er den som avviker mest fra 
den historiske viften. Kapitaldekningen i de store norske 
bankene har de siste 15 årene vært svært stabil, og viften 
reflekterer dette. 

Figurene viser at stressalternativene gir sterke utslag 
sammenliknet med den historiske variasjonen i seriene. 
Sannsynligheten for stresscenarioer slik vi har presentert 
dem i Finansiell stabilitet-rapportene er dermed antatt å 
være lav. Det er rimelig, gitt at vi bare har opplevd sam-
menliknbar tilbakegang i norsk økonomi ved tre anled-
ninger siden år 1900.4 Det er viktig å understreke at det 
ikke betyr at alternativene er urealistiske, bare at de vil 
inntreffe sjelden. Våre forutsetninger for BNP-veksten i 
fastlandsøkonomien er i utgangspunktet valgt for å illus-
trere virkninger av konjunktursvingninger som inntref-
fer om lag hvert tyvende år.
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Figur 5 Bankenes tap i referanse- og stressbanen i FS 1/10 
med sannsynlighetsvifte. Prosent av brutto utlån. 1987–20131)  
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Figur 6 Bankenes resultater etter skatt i referanse- og 
stressbanen i FS 1/10 med sannsynlighetsvifte. Prosent 
av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 1991–20131) 

3 For å lage disse viftene bruker vi enkle autoregressive tidsseriemodeller. 

4 De tre begivenhetene er Kristiania-krakket i 1899, perioden med realappresiering på 1920-tallet og krisen på slutten av 1980-tallet som førte til den 
norske bankkrisen.
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Figur 7 Bankenes kjernekapitaldekning i referanse- og 
stressbanen i FS 1/10 med sannsynlighetsvifte. 
Prosent av brutto utlån. 1991–20131) 
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Tabell 2 Stresstest Finansiell stabilitet 1/2010

Makroøkonomisk scenario. Prosentvis endring fra foregående 
år dersom ikke annet fremgår (referansebane1) i parentes)

2010 2011 2012 2013

BnP for Fastlandsnorge 0 (2¼) ¼ (2¾) ½ (2½) 1¾ (2¼)
KPi 2½ (2½) 1¼ (1¾) 1½ (2½) 1½ (2½)
Årslønn 3¾ (3¾) 3½ (4¼) 2¾ (4¾) 2¾ (4¾)
registrerte arbeidsledige (prosent av arbeidstyrken) 3 (3) 3¾ (3) 4 (2¾) 4¼ (2¾)
realvalutakurs (importveid kursindeks, 44 handelspartnere) 91 (91) 92 (92) 93 (92) 93 (93)
oljepris, USd per fat (nivå) 40 (80) 41 (84) 45 (86) 52 (86)
Pengemarkedsrente (nivå) 2¼ (2¼) 1¾ (3) 1¾ (4¼) 2 (4¾)
Bankenes gjennomsnittlige utlånsrenter (nivå) 4 (4) 3¾ (4¾) 3¾ (6) 4 (6½)
Boligpriser 4¼ (7½) 13 (4) 6½ (3) 2 (3½)
Kreditt til husholdninger2) 4½ (7¾) 1½ (6¼) 3 (6¾) 2¾ (5¾)
Kreditt til ikkefinansielle foretak2) 1¼ (0) ¾ (3¾) ¼ (5½) 1¾ (6)
Stresstestbankenes tap og resultater     
Problemlån husholdninger3 (prosent av utlån til sektoren) 0,7 (0,6) 0,8 (0,5) 1,0 (0,5) 1,0 (0,5)
Problemlån ikkefinansielle foretak3), (prosent av utlån til sektoren) 6,0 (4,0) 7,9 (4,0) 9,5 (4,0) 7,7 (3,2)
Problemlån totalt3) (prosent av samlede utlån) 2,4 (1,7) 2,9 (1,6) 3,5 (1,6) 3,0 (1,4)
Utlånstap (prosent av samlede utlån) 1,6 (0,3) 2,1 (0,3) 2,5 (0,2) 2,2 (0,1)
Utlånstap, inkl. ekstra tap skipsfart og de baltiske landene 
(prosent av samlede utlån)

2,0  2,4  2,9  2,5  

resultat etter skatt (prosent av gj.snittlig forvaltningskapital) 0,1 (0,6) 0,5 (0,6) 0,4 (0,6) 0,4 (0,7)
netto renteinntekter (prosent av gj.snittlig forvaltningskapital) 1,0 (1,2) 1,0 (1,2) 0,9 (1,1) 1,0 (1,2)
Kjernekapital (prosent av beregningsgrunnlag) 8,9 (9,4) 8,0 (9,4) 6,9 (9,4) 5,9 (9,4)
Ansvarlig kapital (prosent av beregningsgrunnlag) 11,8 (12,2) 10,8 (12,3) 9,6 (12,3) 8,5 (12,4)

1) referansebane for KPi, årslønn, oljepris, registrert arbeidsledighet, realvalutakurs, pengemarkedsrente og BnP for Fastlandsnorge er 
hentet fra Pengepolitisk rapport 1/2010
2) endring i beholdning målt ved utgangen av året
3) Misligholdte lån og andre særlig tapsutsatte lån. Alle banker unntatt utenlandske filialer i norge

Kilder: Statistisk sentralbyrå, det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, thomson reuters, norges eiendomsmegler forbund, 
eCon Pöyry, Finn.no, eiendomsmeglerforetakenes Forening og norges Bank

Tabell 1 Sammenheng mellom risikofaktorer og stressalternativ i FS 1/09, 2/09 og 1/10

 FS 1/09 FS 2/09 FS 1/10

Risikofaktorer 
 
 
 
 
 

nye kollapser i internasjonale 
finansinstitusjoner

Bankenes kortsiktige markeds
finansiering

dyrere finansiering

Fortsatt svak vekst ute Fortsatt svak vekst ute Fortsatt svak vekst ute
Brå økning i sparingen Høy gjeld i husholdningene og 

overoptimisme i boligmarkedet 
Høy gjeld i husholdningene 

næringseiendom Utlånstap til næringseiendom, 
skipsfart og de baltiske landene

Stressalternativ 
 
 
 
 
 

oljeprisen faller til 30 dollar fatet, fall  
i norsk eksport og husholdningenes 
forventninger svekkes 
 
 
 

oljeprisen faller til 40 dollar fatet, 
industriproduksjonen faller, og 
husholdningenes forventninger  
synker. Kronen svekkes og  
infla sjonen øker. Bankenes tap 
internasjonalt øker, og bankene  
øker sin utlånsmargin.  

Svak vekst ute gir lave oljepriser,  
ca. 40 dollar fatet. realvaluta
kursen ligger likevel nær referanse
banen, siden norsk valuta anses 
som en «trygg havn». eksporten 
faller og arbeidsledigheten øker. 
Husholdningene reduserer sine 
forventninger.

Sjokkvariabler 
 
 
 
 

Husholdningenes forventninger Husholdningenes forventninger Husholdningenes forventninger
oljepris oljepris oljepris 
BnP (eksportfall) BnP (eksportfall) internasjonal BnP 
Arbeidsledighet Valutakurs (svekkes) realvalutakurs (lik referansebanen)
risikopåslag rentemargin og risikopåslag Økte påslag i internasjonale og 

norske pengemarkeder
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Tabell 3 Stresstest Finansiell stabilitet 2/2009 

Makroøkonomisk scenario. 
Prosentvis endring fra foregående år dersom ikke annet 
fremgår (referansebane1) i parentes)

2009 2010 2011 2012

BnP for Fastlandsnorge 1¼ (1¼) 0 (2¾) ¾ (3¼) 1½ (2¾)
KPi 2¼ (2¼) 1¾ (1¾) 3¼ (2¼) 3¾ (2½)
Årslønn 4 (4) 4 (4¼) 3 (4½) 3½ (4¾)
registrerte arbeidsledige (prosent av arbeidstyrken) 2¾ (2¾) 3¼ (3) 4 (2¾) 4½ (2¾)
realvalutakurs (importveid kursindeks, 44 handelspartnere) 97 (96) 105 (92) 106 (93) 103 (93)
oljepris, USd per fat (nivå) 54 (62) 40 (82) 42 (87) 50 (87)
Pengemarkedsrente (nivå) 2½  (2½) 2¼ (2½) 3 (3¾) 4 (4½)
Bankenes gjennomsnittlige utlånsrenter (nivå) 4½ (4½) 4¼ (4¼) 5 (5½) 6 (6¼)
Boligpriser 2½ (2¾) ¼ (8¾) 9 (4½) 9 (3½)
Kreditt til husholdninger2) 6½ (6¾) 5 (7¼) 4 (7½) 3¾ (7)
Kreditt til ikkefinansielle foretak2) ½ (1) ¼ (4½) 2 (5) ½ (5¼)
Gjeldsbetjeningsevne foretak         
Andel av foretakenes gjeld med misligholdssannsynlighet over  
5 prosent 

11,5 (11,1) 16,0 (14,9) 18,7 (15,7) 19,6 (15,9)

Stresstestbankenes tap og resultater     
Problemlån husholdninger3) (prosent av utlån til sektoren) 1,0 (1,0) 0,8 (0,7) 0,9 (0,6) 1,2 (0,6)
Problemlån ikkefinansielle foretak3), (prosent av utlån til 
sektoren)

3,8 (3,6) 6,9 (4,0) 10,4 (4,0) 11,1 (4,0)

Problemlån totalt3) (prosent av samlede utlån) 2,0 (1,9) 2,8 (1,8) 3,9 (1,8) 4,3 (1,8)
Utlånstap (prosent av samlede utlån) 0,7 (0,5) 1,9 (0,9) 2,5 (0,7) 2,9 (0,5)
Utlånstap, ekskl. ekstra tap skipsfart og de baltiske landene 
(prosent av samlede utlån), 

0,6 (0,5) 1,3 (0,9) 1,9 (0,7) 2,1 (0,5)

resultat etter skatt (prosent av gj.snittlig forvaltningskapital) 0,5 (0,6) 0,1 (0,5) 0,6 (0,6) 0,8 (0,6)
netto renteinntekter (prosent av gj.snittlig forvaltningskapital) 1,2 (1,2) 1,1 (1,2) 1,0 (1,2) 0,9 (1,2)
Kjernekapital (prosent av beregningsgrunnlag) 9,6 (9,5) 9,0 (9,7) 7,6 (9,6) 6,0 (9,5)
Kjernekapital, uten varslet tilførsel av kapital (prosent av 
beregnings grunnlag)

8,3 (8,2) 7,8 (8,4) 6,4 (8,4) 4,8 (8,4)

Ansvarlig kapital (prosent av beregningsgrunnlag) 12,5 (12,4) 11,9 (12,7) 10,5 (12,8) 8,7 (12,8)
Ansvarlig kapital, uten varslet tilførsel av kapital (prosent av 
beregningsgrunnlag)

11,2 (11,1) 10,6 (11,5) 9,3 (11,6) 7,6 (11,7)

1) referansebane for KPi, årslønn, oljepris, registrert arbeidsledighet, realvalutakurs, pengemarkedsrente og BnP for Fastlandsnorge er 
hentet fra Pengepolitisk rapport 3/2009
2) endring i beholdning målt ved utgangen av året
3) Misligholdte lån og andre særlig tapsutsatte lån. Alle banker unntatt utenlandske filialer i norge

Kilder: Statistisk sentralbyrå, det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, thomson reuters, norges eiendomsmegler
forbund, eCon Pöyry, Finn.no, eiendomsmeglerforetakenes Forening og norges Bank
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Tabell 4 Stresstest Finansiell stabilitet 1/2009

Makroøkonomisk scenario. Prosentvis endring fra 
foregående år dersom ikke annet fremgår (referansebane1) i 
parentes)

2009 2010 2011 2012

BnP for Fastlandsnorge 2 (1) 1¼ (2½) ½ (3¾) 1½ (3)
KPi 2 (2) 1¾ (2) 1½ (2¼) 1 (2½)
Årslønn 4 (4) 3¼ (3¾) 2 (4¼) 1¾ (4¾)
registrerte arbeidsledige (prosent av arbeidstyrken) 2¾ (2¾) 4 (3¼) 5¼ (2¾) 5½ (2½)
realvalutakurs (importveid kursindeks, 44 handelspartnere) 99 (97) 100 (95) 99 (94) 98 (94)
oljepris, USd per fat (nivå) 36 (49) 31 (57) 32 (62) 38 (62)
Pengemarkedsrente (nivå) 2½ (2½) 1 (2) 1 (3¼) 1½ (4)
Bankenes gjennomsnittlige utlånsrenter (nivå) 4¼ (4½) 3 (4) 2¾ (5) 3¼ (5¾)
Boligpriser 4 (1) 4¼ (3) 8¼ (4) 11½ (5)
Kreditt til husholdninger2) 5¼ (6½) 4 (5¼) 2¼ (5¼) ¾ (5¼)
Kreditt til ikkefinansielle foretak2) 1¾ (2¼) 5½ (5½) ½ (7¼) 1½ (8)
Gjeldsbetjeningsevne foretak         
Andel av foretakenes gjeld med misligholdssannsynlighet over  
5 prosent 

14,6 (14,0) 17,3 (16,0) 20,2 (17,7) 23,2 (18,3)

Bankenes tap og resultater     
Problemlån husholdninger3) (prosent av utlån til sektoren) 0,9 (0,9) 0,9 (0,8) 1,0 (0,7) 1,2 (0,7)
Problemlån ikkefinansielle foretak3), (prosent av utlån til 
sektoren)

7,3 (5,7) 10,9 (5,1) 13,1 (4,2) 16,2 (3,6)

Problemlån totalt3) (prosent av samlede utlån) 3,3 (2,8) 4,4 (2,5) 5,4 (2,1) 7,3 (1,9)
Utlånstap (prosent av samlede utlån) 2,5 (1,1) 3,0 (0,9) 3,9 (0,8) 3,7 (0,8)
resultat etter skatt (prosent av gj.snittlig forvaltningskapital) 0,5 (0,3) 0,9 (0,4) 1,3 (0,4) 1,3 (0,3)
netto renteinntekter (prosent av gj.snittlig forvaltningskapital) 1,2 (1,3) 1,0 (1,2) 1,0 (1,2) 0,9 (1,2)
Kjernekapital (prosent av beregningsgrunnlag) 7,2 (8,1) 5,8 (7,9) 3,7 (7,8) 1,6 (7,6)
Ansvarlig kapital (prosent av beregningsgrunnlag) 10,5 (11,4) 9,4 (11,5) 6,3 (11,4) 3,1 (11,3)

1) referansebane for KPi, årslønn, oljepris, registrert arbeidsledighet, realvalutakurs, pengemarkedsrente og BnP for Fastlandsnorge er 
hentet fra Pengepolitisk rapport 1/2009
2) endring i beholdning målt ved utgangen av året
3) Misligholdte lån og andre særlig tapsutsatte lån. Alle banker unntatt utenlandske filialer i norge

Kilder: Statistisk sentralbyrå, det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, thomson reuters, norges eiendomsmegler
forbund, eCon Pöyry, Finn.no, eiendomsmeglerforetakenes Forening og norges Bank




