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I mange land har staten måttet hjelpe de største finans-
institusjonene gjennom finanskrisen. Hjelpen har tatt 
ulike former, som direkte kapitalinnskudd, oppkjøp av 
verdipapirer, likviditetstilførsel og garantier for finans-
institusjonenes låneopptak. I sum har disse støttetiltakene 
vært svært kostbare for mange stater, og statsgjelden har 
økt mye i disse landene. 

I denne situasjonen har det kommet forslag om å 
pålegge finansinstitusjonene eller finansnæringen nye 
skatter for å dekke inn statens kostnader og for å bygge 
opp fond som kan brukes ved framtidige kriser. Skatte-
forslagene kan deles i fire hovedgrupper: (i) avgift på 
finanstransaksjoner, (ii) selskapsskatt på bonusutbetalin-
ger, (iii) ekstraskatt på finansinstitusjonenes overskudd 
og (iv) avgift på finansinstitusjonenes forpliktelser.

Avgift på finanstransaksjoner

Dette er en type avgifter som er kjent som Tobin-avgifter, 
etter professor James Tobin, som foreslo en slik avgift på 
valutatransaksjoner. Hensikten skulle være å dempe 
svingningene i valutakursene. Avgiften har hatt mange 
tilhengere, som ofte har lagt vekt på at avgiften kan være 
en inntektskilde for FNs arbeid. Men avgift på valuta-
transaksjoner har i praksis ikke vært brukt i utviklede 
markeder.

Ideen kan overføres til andre finansmarkeder. Storbri-
tannia har siden 1963 hatt en avgift på aksjehandler i 
britiske selskaper. Avgiften har gitt betydelige inntekter 
til staten, særlig fordi den også omfatter handler utenfor 
Storbritannia. Men avgiften har samtidig redusert han-

delsvolumene kraftig. Avgiften er omgått ved hjelp av 
nye instrumenter som gir samme avkastning som 
bestemte aksjer, men som kan omsettes uten avgift. 

Sverige innførte en avgift på aksjehandler i 1984 og en 
avgift på obligasjonshandler i 1989. Begge avgifter gav 
langt mindre inntekter enn forventet, og handelsvolumene 
gikk kraftig ned, særlig i obligasjonsmarkedet. Avgiftene 
ble opphevet ved utgangen av 1991.

De siste årene har ideen igjen vært framme. Framtre-
dende økonomer har anbefalt en slik avgift i brev til 
G20-møtene, og EU-kommisjonen har sagt at den vil 
arbeide for en global avgift på finanstransaksjoner.1 I 
Norge har LO gått inn for en slik avgift. Forslaget er 
fristende fordi avgiften kan gi store inntekter med en 
svært lav avgiftssats. Men virkningen på prissvingninger 
er usikker, og det vil som regel finnes muligheter for å 
unngå avgiften ved å konstruere nye instrumenter. En så 
liten avgift kan dessuten lett veltes over på finansinstitu-
sjonenes kunder, og vil dermed ikke bidra til at finans-
institusjonene må betale for den støtten næringen har 
fått. I mange viktige land er det liten stemning for å 
innføre denne typen avgifter.

Skatt på bonusutbetalinger

Både Frankrike og Storbritannia har etter finanskrisen 
innført midlertidige særskatter på utbetalinger av bonus 
til ansatte i finansnæringen, med en marginalsats på 50 
prosent. I USA ble det fremmet forslag om det samme 
under senatets behandling av finansreformen, men det 
ble ikke vedtatt. I Sveits er skattereglene endret slik at 

Særskatt på finansinstitusjoner og avgifter til 
sikringsfond
Sigbjørn Atle Berg, analysedirektør i Norges Bank Finansiell stabilitet*

I kjølvannet av finanskrisen er det kommet mange forslag til nye skatter for finansnæringen. 
 Motivene springer i stor grad ut fra den aktuelle situasjonen. I denne artikkelen ser vi på det 
 faglige grunnlaget for noen av forslagene, og drøfter om en særskatt på finansinstitusjoner kan 
begrunnes ut fra effektivitetshensyn. Vi legger særlig vekt på forskning som tyder på at omfanget 
av bankenes markedsfinansiering er en god indikator for deres risikoeksponering. Vi avslutter 
med å spørre om noen av forslagene kan være relevante for utformingen av en risikojustert avgift 
til Bankenes sikringsfond.

1. Internasjonale forslag om  
særskatter

* Takk til kollegaer i Norges Bank for nyttige kommentarer. 
1 Pressemelding 7. oktober 2010. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1298&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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bonusutbetalinger skattlegges som vanlig selskapsinntekt. 
Motivasjonen i alle land er at finansinstitusjonene har 
mottatt store beløp som støtte fra staten. Det oppfattes 
som urimelig at resultater oppnådd med statsstøtte skal 
gi store bonusutbetalinger. 

Denne skatten kunne gi finansinstitusjonene et insen-
tiv til å unngå bonusutbetalinger. Men i praksis er bonus 
ofte avtalt i juridisk bindende avtaler mellom finans-
institusjonene og deres ansatte. Da fungerer en midler-
tidig skatt som en type koppskatt2 som bare trekker inn 
deler av statsstøtten uten å påvirke finansinstitusjonenes 
atferd. Dersom en bonusskatt blir permanent, ville den 
sannsynligvis føre til at avlønningen tar andre former. 
Det kan være en ønskelig virkning, fordi bonusordning-
ene kan ha gitt ledelse og forvaltere i finansinstitusjonene 
for sterke insentiver til å ta risiko. 

I praksis har myndighetene i mange land i stedet for 
skattlegging valgt å gi regler for hvordan bonusordninger 
bør praktiseres. I EU er det foreslått regler3 som eventu-
elt også må gjennomføres i Norge. Finanstilsynet har 
allerede innført spesielle regler for avlønningen i verdi-
papirforetak,4 og Finansdepartementet har hatt et forslag 
om regler for godtgjørelse i finanssektoren ute til høring.5  

Ekstraskatt på overskudd

Administrasjonen i det internasjonale pengefondet IMF 
har nylig foreslått to typer skattlegging som skal bidra 
til å dekke inn statenes kostnader ved å støtte finans-
institusjonene.6 Et av forslagene er særskatt på finans-
institusjonenes overskudd med tillegg for lønnskostnader 
(«remuneration»), det vil si på den merverdi som skapes 
i finansinstitusjonene. En slik skatt blir et motstykke til 
merverdiavgiften, som finansnæringen i hovedsak er 
fritatt for.  Forskjellen er at dette blir en bedriftsskatt og 
ikke en skatt på forbruk.

IMF foreslår bunnfradrag som svarer til det som er 
normal kapitalavkastning og normal avlønning i andre 
sektorer. I så fall blir dette tilnærmet en skatt på en form 
for grunnrente; det vil si på det ekstra overskudd og den 
ekstra avlønning som finansinstitusjonene og deres 
ansatte oppnår på grunn av næringens særstilling i øko-
nomien. Særstillingen består både i innskuddsgarantien 
og i den implisitte garantien fra staten, og i den rolle 
asymmetrisk informasjon mellom tilbydere og kunder 

spiller i denne næringen. Garantiene og informasjons-
problemene har vært viktige årsaker til at etablerte 
finansinstitusjoner gjennomgående har hatt bedre lønn-
somhet enn andre bedrifter, og at større finansinstitusjo-
ner har hatt bedre lønnsomhet enn mindre.7

En slik skatt på merverdi i finansinstitusjonene vil være 
enkel å innføre, og den vil kunne gi betydelige inntekter. 
Den vil ikke påvirke den relative forventede lønnsom-
heten av ulike aktiviteter og er slik sett nøytral. Men den 
vil endre bytteforholdet mellom forventet avkastning og 
risiko, og den kan trekke i retning av mindre innslag av 
markedsfinansiering på passivasiden.8 En viktig virkning 
er at finansinstitusjonene blir mindre lønnsomme for 
eierne, og at størrelsen på finansnæringen trolig blir 
redusert. Dette kan være en ønsket virkning, siden nærin-
gens særlige fordeler trekker i retning av at den blir større 
enn det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Avgift på finansinstitusjonenes passiva

Det andre forslaget fra IMF er avgift på finansinstitusjo-
nenes passivaside, med unntak for egenkapitalen og 
garanterte innskudd. Begrunnelsen er at størrelsen og 
sammensetningen av passivasiden forteller mye om hvor 
risikable finansinstitusjonene er. Unntaket for egenkapi-
tal skal bidra til høyere og kvalitativt bedre kapital-
dekning i finansinstitusjonene. Unntaket for innskudd 
garantert av sikringsordninger er foreslått fordi avgifter 
til sikringsordningene vanligvis er basert på omfanget 
av garanterte innskudd, og en vil unngå dobbel avgift på 
disse innskuddene. 

Sverige har allerede innført en slik avgift. Svenske 
finansinstitusjoner skal hvert år betale 0,36 promille av 
sine forpliktelser, med unntak for ansvarlig kapital, for-
pliktelser med statsgaranti, og konserninterne forpliktel-
ser. Det er meningen at avgiften fra 2011 skal gjøres 
risikoavhengig og samordnes med avgiften til sikrings-
ordningen for innskudd. Avgiften skal gå til oppbygging 
av et stabilitetsfond som i framtida skal brukes til å dekke 
statens kostnader ved støtte til finanssystemet. Avgiften 
innkreves med halv sats for 2009 og 2010, men skal 
betales fullt ut fra 2011. Målet er at stabilitetsfondet skal 
vokse til 2,5 prosent av brutto nasjonalproduktet innen 
2023. Til sammenligning utgjorde den svenske statens 
utbetalinger til krisebanker i årene 1991–93 vel 4 prosent 

2 Skatt som ilegges per individ/hode (tysk: Kopf).
3 Se høringsbrevet 8. oktober 2010 fra The Committee of European Banking Supervisors (CEBS): «Draft guidelines on remuneration policies and 

practices».
4 Se Finanstilsynets rundskriv datert 5. juli 2010.
5 Se pressemelding fra Finansdepartementet 45/2010, 25. juni.2010.
6 Se IMF (2010).
7 Se A. Haldane (2010b).
8 Se H.S. Shin and K. Shin (2010).
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av bruttonasjonalproduktet.9 Med statens rett til skatt-
legging vil det neppe være samfunnsøkonomisk riktig å 
bygge opp et fond som kan dekke alle mulige krisesitua-
sjoner.

I Storbritannia10 vil det fra 2011 bli innført en egen 
avgift med omtrent samme skattegrunnlag som i Sverige. 
Avgiften vil ha et bunnfradrag på 20 milliarder GBP, og 
dermed være høyest for store banker. Avgiftssatsen vil 
være 0,5 promille i 2011, men skal heves til 0,75 promille 
fra 2012. Kundeinnskudd som ikke er garantert av 
 sikringsordningen og forpliktelser med over ett års gjen-
stående løpetid vil bare bli ilagt halv avgift. Ett av for-
målene med avgiften er å gi bankene insentiver til å til-
passe seg med mindre likviditetsrisiko.

I Tyskland11 vil det også bli innført en avgift med 
omtrent samme skattegrunnlag fra 2011. Avgiften vil 
være progressiv, ved at den øker fra 0,2 promille for 
banker med mindre enn 10 milliarder EUR i forvaltnings-
kapital til 0,4 promille for banker med en forvaltnings-
kapital på mer enn 100 milliarder EUR. 

En lignende avgift ble foreslått av den amerikanske 
regjeringen, men ble ikke tatt med i den finansreformen 
som Kongressen nå har vedtatt. Avgiften skulle være på 
1,5 promille av de største finansinstitusjonenes forplik-
telser, med unntak for garanterte innskudd og enkelte 
andre mindre poster. Motivet for forslaget var at finans-
institusjonene etter regjeringens mening burde betale om 
lag 90 milliarder USD av statens kostnader fra finans-
krisen. 

Regjeringene i Frankrike og Tyskland har arbeidet for 
å få de andre G20-landene med på en internasjonal avtale 
om avgifter på bankenes forpliktelser, men dette lyktes 
ikke på G20-møtet i Toronto i juni 2010.

2. Er det gode grunner til særskatt 
på finansinstitusjoner?

Den viktigste grunnen til at det nå kommer mange forslag 
om nye skatter på finansinstitusjoner, er ønsket om å 
dekke inn de store kostnadene som statene har hatt for å 
hjelpe store finansinstitusjoner gjennom finanskrisen. 
Det spiller også en rolle at mange finansinstitusjoner har 
hatt god lønnsomhet og betalt ut store bonuser til sine 
ansatte kort tid etter at den statlige støtten ble gitt. Ut fra 
rettferdighetshensyn mener mange at finansinstitusjonene 
og deres ansatte ikke bør nyte godt av støtten på denne 
måten. Et tredje motiv for skatteforslagene er et ønske 
om å bygge opp statlige fond som kan brukes ved fram-
tidige finanskriser. Forslagsstillerne mener at finans-

næringen bør betale disse kostnadene på forhånd. Kritik-
erne av forslaget mener at et fond vil forsterke forvent-
ningene om at store finansinstitusjoner alltid vil få støtte 
i en krisesituasjon, og dermed øke sannsynligheten for 
at kriser faktisk oppstår. 

De begrunnelsene som er gitt for skatteforslagene, er 
i stor grad situasjonsbestemt. Fiskale behov er ikke et 
godt utgangspunkt for å vurdere varige særskatter på 
finansnæringen; en slik vurdering bør ha et bredere 
utgangspunkt. Spørsmålet bør være om en særskatt på 
finansinstitusjoner er godt begrunnet ut fra effektivitets-
hensyn: Vil en skatt bidra til at økonomien fungerer 
bedre? En slik vurdering bør ta utgangspunkt i hvilke 
insentiver dagens rammebetingelser for finansnæringen 
gir.  Bør disse insentivene korrigeres, og kan det gjøres 
ved nye skatter?

Finansnæringen ivaretar svært viktige samfunnsopp-
gaver. Formidlingen av kreditt er en sentral funksjon for 
hele næringen. Bankene drifter betalingssystemet og gir 
tilbud om trygge plasseringer av finanssparing. Dette er 
funksjoner som et moderne samfunn er helt avhengig av 
for å kunne fungere. Staten har derfor pålagt bankene å 
ha en garantiordning for bankinnskudd opp til et for-
holdsvis høyt tak, og der staten står som garantist dersom 
midlene i sikringsordningen ikke er tilstrekkelige til å 
innfri garantiene. Dessuten står staten implisitt som 
garantist for at alle samfunnsoppgavene blir ivaretatt. 
Det har til nå som regel ført til at staten har trådt til og 
sørget for videre drift i viktige finansinstitusjoner som 
kommer i vansker.

Som et motstykke til disse garantiene reguleres 
finansnæringen strengere enn andre næringer. Det er 
minstekrav til ansvarlig kapital i bankene, og dette 
kravet vil – i de fleste andre land enn Norge, der kapi-
talkravene allerede er høye  – bli betydelig strengere 
når nye regler trer i kraft i nær framtid. Det kommer 
også kvantitative krav til bankenes likviditetsreserver. 
De viktigste typer finansinstitusjoner står under statlig 
tilsyn, og tilsynsmyndighetene kan ha vide fullmakter 
til å gripe inn overfor institusjonenes virksomhet.

Finansinstitusjoner, og særlig banker, vil likevel fortsatt 
kunne drive med langt mindre egenkapital enn det bedrif-
ter i andre næringer gjennomgående har. Internasjonalt 
er det ikke uvanlig med en egenkapital som bare utgjør 
2–3 prosent av forvaltningskapitalen, og det minstekravet 
Basel-komiteen har foreslått for en prøveperiode, er på 
3 prosent av forpliktelsene.12 De største norske bankene 
har i gjennomsnitt 3–4 prosent egenkapital regnet av 
forpliktelsene slik forslaget fra Basel definerer dem. Den 

9 Se P. Jennergren och B. Näslund (1998).
10 Se Finance Bill 2011 på http://www.hm-treasury.gov.uk/finance_bill_2011.htm 
11 Vedtatt av Forbundsdagen 28. oktober 2010 etter regjeringens forslag av 25. august.
12 Se pressemelding fra Basel-komiteen 26. juli 2010. Tallet gjelder egenkapital som andel av (uvektede) forpliktelser på og utenfor balansen.

http://www.hm-treasury.gov.uk/finance_bill_2011.htm
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lave egenkapitalandelen i banknæringen henger dels 
sammen med at banker er formidlere av kreditt, med 
innskudd på passivasiden og utlån på aktivasiden; det vil 
si at viktige produkter inngår i balansen. Men det har 
også sammenheng med de garantier staten gir, og som 
gjør det lettere for bankene å utvide virksomheten med 
lånte penger. I en moderne storbank utgjør kundeinn-
skuddene i dag ofte mindre enn halvparten av bankens 
forpliktelser.

Økt virksomhet i forhold til egenkapitalen øker den 
forventede kapitalavkastningen så sant virksomheten gir 
et positivt driftsbidrag. Økt virksomhet vil på den annen 
side medføre økt risiko for å tape egenkapitalen. Men 
aksjonærenes tap er begrenset til egenkapitalen, mens 
mulighetene for gevinst ikke er begrenset på samme måte. 
Det gir finansinstitusjonenes aksjonærer sterke insentiver 
til å ta risiko, nettopp fordi egenkapitalandelen er mye 
mindre enn i andre næringer. Insentivene forsterkes 
ytterligere dersom aksjonærene venter å bli holdt mer 
eller mindre skadesløse i en krisesituasjon.

Tilsvarende kan toppledelsen i finansinstitusjoner ha 
personlige insentiver til å ta risiko, fordi nedsiden er 
begrenset, mens oppsiden ikke er det. Ledelsen kan få 
høye bonusutbetalinger i år der det går godt, men det 
motsvares ikke av trekk i lønnen i de år det går dårlig. I 
en krisesituasjon kan lederne miste jobben og deres 
eventuelle aksjer i finansinstitusjonen kan bli nullet. Men 
dette motvirkes av at inntektene i gode år kan være svært 
mye høyere enn tapene i en krisesituasjon.

Den lette tilgangen til innlån skyldes at kreditorene har 
sterke forventninger om å bli holdt skadesløse i en 
 krise situasjon. Disse forventningene er sterkest for lån til 
store finansinstitusjoner. Forventningene gjenspeiles i 
ratingbyråenes karakterer, der det gis én karakter for 
kredittverdighet dersom det forutsettes at finansinstitusjo-
nen må greie seg uten støtte fra staten eller en annen 
tredjepart, men en annen og høyere karakter når byråenes 
forventninger til faktisk støtte tas med i vurderingen. Disse 
to karakterene for samme institusjon kan være svært 
forskjellige, og forskjellen mellom lånekostnadene i de to 
ratingklassene kan tolkes som et anslag på hvordan kredi-
torer verdsetter forventningene om statlig støtte. Forskjel-
len er implisitt en subsidie til finansinstitusjonene.13

Dette betyr at de tre grupper av beslutningstakere som 
mest direkte bestemmer finansinstitusjonenes risiko-
eksponering, mottar asymmetrisk belønning: Den store 

oppsiden i gode tider står i et misforhold til den begren-
sede nedsiden i dårlige tider. En viss ubalanse bør det 
være for å opprettholde viljen til risikotaking; aksjesel-
skaper med en øvre grense for eiernes tap er ansett som 
en samfunnsnyttig konstruksjon. Men det ser ut til å være 
bred enighet om at ubalansen i finansnæringen er større 
enn den burde være.

Regulering av og tilsyn med finansnæringen har ikke 
vært tilstrekkelig til å hindre at risikotakingen i finans-
institusjonene har ført til finanskriser med store sam-
funnsøkonomiske kostnader. Under den siste finanskrisen 
har G20-landene i gjennomsnitt brukt 2,2 prosent av 
bruttonasjonalproduktet til å skyte kapital inn i bankene 
og til kjøp av finansobjekter eller utlån til finansinstitu-
sjoner, og de har utstedt omfattende garantier.14 Hvor store 
statenes direkte kostnader faktisk blir, vet vi først når 
kapitalinstrumentene og finansobjektene er solgt og 
garantiprogrammene er utløpt. Men den viktigste sam-
funnsøkonomiske kostnaden er det produksjonstapet som 
krisen utløser i realøkonomien. Dette tapet er vanskelig 
å kvantifisere, men det er utvilsomt større enn statens 
direkte kostnader.15

Forut for finanskrisen hadde aksjonærene og ledelsen 
i mange av de største finansinstitusjonene gevinster langt 
utover normal kapitalavkastning og normal avlønning. 
Langt på vei er det riktig å si at finansnæringen har 
mottatt oppsiden av den risiko som ble tatt, mens samfun-
net nå må dekke mye av nedsiden. Dette er en sterk grunn 
til å begrense finansinstitusjonenes risikotaking.

Forskningsbaserte analyser av finanskriser16 finner 
vanligvis at krisesannsynligheten øker som følge av 
gjeldsfinansierte prisbobler på aktivamarkeder eller av 
vedvarende betalingsunderskudd overfor utlandet – eller 
av en kombinasjon av de to typer ubalanser. Større finan-
sielle kriser har nesten alltid sammenheng med store 
finansielle ubalanser eller gjeldsoppbygging hos grupper 
av aktører, og utløses når gjeldsnivået oppfattes som for 
høyt av mange aktører. Tilsvarende finner andre forskere17 

at innslaget av markedsfinansiering i finansinstitusjonene 
er en god indikator for krisesannsynligheten. Disse 
resultatene er i samsvar med de klassiske beskrivelsene 
av finanskriser hos Kindleberger18 og Minsky19.

Shin and Shin (2010) foreslår derfor at det legges en 
avgift på finansinstitusjonenes markedsfinansiering. 
Formålet er å bremse veksten i markedsfinansiering i 
gode tider og dermed bremse veksten i finansinstitusjo-

13 Se f. eks. Haldane (2010a).
14 Se IMF Global Financial Stability Report April 2010.
15 Se Reinhart and Rogoff (2009).
16 Se f.eks. R. Barrel, E.P. Davis, D. Karim and I. Liadze (2010).
17 H.S. Shin and K. Shin (2010). Shin (2010a, 2010b).
18 C. P. Kindleberger (1978).
19 H. Minsky (1986).
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nenes virksomhet. Dette er i tråd med de forslagene som 
er kommet om avgift på finansinstitusjonenes forpliktel-
ser, se ovenfor. Med de unntak som foreslås for garanterte 
innskudd og egenkapital, vil avgiftsgrunnlaget omtrent 
svare til markedsfinansieringen av finansinstitusjonenes 
virksomhet.

Subsidiene som følger av den implisitte statsgarantien 
er ytterligere en grunn til å legge en avgift på markeds-
finansieringen. Subsidiene framkommer jo i all hovedsak 
som billigere tilgang på markedsfinansiering. Med den 
implisitte statsgarantien krever kreditorene lavere risiko-
premie på renten enn de ellers ville gjort. Disse subsidi-
ene er klart størst for store finansinstitusjoner, som har 
størst sannsynlighet for å motta statlig støtte, men de 
finnes også for i alle fall mellomstore finansinstitusjoner. 
Som andel av forpliktelsene er dessuten markedsfinan-
sieringen som regel viktigst for de store finansinstitusjo-
nene. Også av den grunn betyr den implisitte statsgaran-
tien mest for de store, og en avgift på markedsfinansiering 
ville være viktigere for dem.

Størrelsen på de implisitte subsidiene avhenger åpenbart 
av hvor sikre de aktuelle beslutningstakerne er på at 
nedsiden er begrenset. De internasjonale erfaringene fra 
denne finanskrisen og fra tidligere kriser kan gi gode 
grunner til å forvente at statlige tiltak vil begrense kredi-
torenes tap i en krisesituasjon. En viktig grunn til at det 
har blitt slik, er at kriser i finansinstitusjoner gjerne er 
akutte. En løsning må finnes nesten over natten dersom 
finansinstitusjonen skal kunne overleve. Da er det ikke 
tid til stort annet enn å skyte inn ny kapital og eventuelt 
skrive ned den gamle aksjekapitalen.

Denne situasjonen kan imidlertid endres dersom det 
kommer lover som gir myndighetene større fullmakter i 
en krisesituasjon. Den amerikanske kongressen har nylig 
vedtatt en finansreform som innebærer at det krise-
løsningsregimet som allerede brukes for små og mellom-
store banker i krise, også skal kunne brukes for store og 
komplekse finansinstitusjoner. Tanken er at også slike 
finansinstitusjoner som hovedregel skal deles opp og 
selges eller avvikles dersom de ikke lenger oppfyller 
reguleringsmyndighetenes krav til egenkapital. En 
 finansinstitusjon skal da tas i «receivership», som betyr 
at alle fordringsforhold låses og at institusjonen settes 
under offentlig administrasjon. Egenkapitalen og deretter 
usikrede kreditorer skal dekke tapene som gjenstår når 
alle deler av en finansinstitusjon er solgt. Norges Bank 
har nylig foreslått en lignende ordning i Norge.20

Dersom et slikt avviklingsregime framstår som trover-
dig for potensielle kreditorer, kan disse ventes å kreve 
høyere risikopremier på lån til finansinstitusjonene, og 

størrelsen på subsidien blir redusert. Da blir også den 
avgiften det er grunnlag for å legge på finansinstitusjo-
nenes markedsfinansiering, mindre.

I Norge var den siste finanskrisen mindre dramatisk 
enn i de fleste sammenlignbare land. Bankene fikk ekstra-
ordinær likviditetstilførsel med reduserte krav til sikker-
het og tilgang til statspapirer gjennom bytteordningen 
for OMFer. Det ble dessuten tilført midler til bankene 
gjennom Statens finansfond og til kredittmarkedet 
gjennom Statens obligasjonsfond. Omfanget av tiltakene 
var betydelig mindre enn i mange andre land, og det 
påløp ikke store kostnader som den norske staten må 
dekke inn. Den vanligste begrunnelsen som brukes for 
en særskatt internasjonalt, kan derfor ikke uten videre 
brukes hos oss. Men den mer prinsipielle begrunnelsen 
for en særskatt – som et virkemiddel til å redusere insen-
tivene til risikotaking – er imidlertid gyldig også for den 
norske finansnæringen. 

3. Avgifter til sikringsfond

I omtrent alle land er det ordninger som garanterer bank-
kundenes innskudd opp til en øvre grense. Både i Norge 
og i de fleste andre land er bankene pliktige til å delta i 
denne sikringsordningen, og de må betale en avgift for 
dette. Denne avgiften er som regel en andel av garanterte 
innskudd og kan betraktes som en forsikringspremie. 
Sannsynligheten for at garantien utløses, avhenger åpen-
bart av hvor stor risiko hver bank tar. Det har derfor blitt 
stadig vanligere at premien eller avgiften til sikringsord-
ningen er risikojustert.21 Høyere avgift for risikoutsatte 
banker vil samtidig gi bankene insentiver til å begrense 
risikotakingen. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv 
kan det være den viktigste virkningen.

Bankenes sikringsfond i Norge har et bredt mandat, 
som i tillegg til innskuddssikring omfatter en vid full-
makt til å yte direkte støtte til krisebanker. Avgiften til 
sikringsfondet avhenger noe av bankenes risikoekspo-
nering ved at én komponent er proporsjonal med det 
risiko veide beregningsgrunnlaget, og ved at banker med 
lavere kapitaldekning betaler en høyere avgift. Men 
diffe rensi eringen mellom banker er begrenset. Rabatten 
for høy kapitaldekning er maksimalt 35 prosent, mens 
tillegget for lav kapitaldekning maksimalt er på 16 
prosent for banker som akkurat oppfyller minstekravet 
til kapitaldek ning. Norges Bank har i brev til Finans-
departementet22 tilrådd at differensieringen etter risiko-
eksponering økes.

Norges Bank har foreslått at utlånsveksten over en 
treårs periode brukes som en risikoindikator ved bereg-

20 Se http://www.norges-bank.no/templates/article____77765.aspx .
21 Argumentene for risikojustering avhenger noe av hvor bredt mandat sikringsordningen har.
22  Regelverket om Bankenes sikringsfond. Brev datert 12. september 2008.

http://www.norges-bank.no/templates/article____77765.aspx
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ning av avgiften til sikringsfondet. Perioder med høy 
utlånsvekst øker erfaringsmessig risikoen for at det senere 
kommer store tap og krise i enkeltbanker.23 Tilsvarende 
gjelder også på makronivå: perioder med rask kreditt-
vekst i økonomien henger ofte sammen med rask vekst 
i formuespriser og økt sannsynlighet for brå prisfall som 
kan utløse gjeldskriser. Tilrådningen fra Norges Bank 
inngår i den revurdering av sikringsfondsordningen som 
nå foregår i Banklovkommisjonen. 

EU-kommisjonen har nylig kommet med forslag til et 
direktiv24 som blant annet regulerer hvordan risikojuste-
ringen av sikringsavgiften skal gjøres. Forslaget innebæ-
rer en maksimal rabatt på 25 prosent for særlig sikre 
banker og et maksimalt påslag på 100 prosent av normal 
avgift for svært risikoutsatte banker. Dette er en sterkere 
differensiering av avgiften enn i dagens norske system. 
Risikojusteringen skal etter forslaget bygge på et sett av 
indikatorer som viser bankenes kapitaldekning, mislig-
holdte lån, inntjening og likviditet. Indikatorene er fra 
bankenes aktivaside, mens den risikoen som ligger på 
passivasiden ikke er tatt med. Forslaget har dermed ikke 
tatt hensyn til de erfaringer om risikoen for bortfall av 
finansieringskilder som vi kjenner fra finanskrisen.

Også i USA foreligger det et forslag til nye avgiftsregler 
for sikringsfondet, som der er organisert av Federal 
Deposit Insurance Corporation (FDIC).25 Forslaget inne-
bærer en svært stor differensiering av avgiften, med satser 
som kan variere fra 5 basispunkter for sikre banker til 
85 basispunkter for de mest risikoutsatte. Også i USA er 
risikojusteringen i hovedsak basert på indikatorer fra 
bankenes aktivaside. Men for store banker foreslås det 
nå å ta med indikatorer fra passivasiden. Disse omfatter 
innskuddsdekningen, udekket likviditetsbehov og andelen 
kortsiktig finansiering. Disse indikatorene for finan-
sieringsrisiko har en samlet vekt på 20 prosent ved bereg-
ning av avgiften. 

Sverige har som nevnt ovenfor innført en stabilitets-
avgift på den delen av bankenes passivaside som omtrent 
svarer til markedsfinansieringen. Avgiften kan betraktes 
som en skatt på risikotaking og en inndragning av den 
fordel bankene har av sikringsordningen og av den impli-
sitte statsgarantien. Svenske myndigheter tar sikte på å 
samordne stabilitetsavgiften med avgiften til bank-
sikringsfondet. Sikringsfondsavgiften er i dag basert på 
aktivaindikatorer, men med en samordning vil risikoen 
på passivasiden ventelig bli viktig. 

Også i andre land kan det være fornuftig å tenke på 
avgiften til sikringsfondet som en stabilitetsfremmende 
skatt. Da vil ikke avgiften være en ren forsikringspremie. 
Den vil i tillegg ha preg av å være en Pigouskatt, det vil 

23 Se f.eks. Salas and Saurina (2002).
24 Proposal for a Directive on Deposit Guarantee Schemes, 12.7.2010. COM (2010)369.
25 Federal Register/Vol. 75 No. 84/Monday, May 3, 2010/ Proposed Rules.

Figur 1 Utlånsveksten pr. år (venstre akse) og andelen 
markedsfinansiering (høyre akse). Norske banker og 
kredittforetak siden 2000.1 Prosent 
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1 Konsolideringen av banker og kredittforetak er en tilnærming som 
ikke uten videre kan brukes til andre formål. 

si en avgift som korrigerer samfunnsøkonomisk uheldige 
insentiver. Det vil være i tråd med de best begrunnede 
skatteforslagene som nå fremmes internasjonalt.

Disse forslagene bygger på at omfanget av markeds-
finansiering kan brukes som et mål på risikoeksponerin-
gen i hver bank. Under den siste finanskrisen var det 
nettopp fornying av markedsfinansieringen som skapte 
de største og mest akutte problemene for finansinstitu-
sjonene. Den formelle kapitaldekningen betød lite, og det 
ble raskt vanlig å se på mye snevrere mål for bankenes 
egenkapital enn det de formelle reglene fastsetter. 
Markeds aktørene valgte å se bort fra de komponentene 
av ansvarlig kapital som ikke sikkert kunne brukes til å 
dekke tap i løpende drift. 

Forskning som er gjort etter finanskrisen og referert 
ovenfor, tyder på at omfanget av markedsfinansiering kan 
være et treffsikkert mål for risikoeksponeringen. Samtidig 
er markedsfinansieringen viktig for bankenes utlånsvekst. 

Figur 1 viser utlånsveksten og markedsfinansieringen 
i norske banker og kredittforetak siden 2000. Markeds-
finansieringen er tilnærmet som forvaltningskapital med 
fradrag for kundeinnskudd og egenkapital, regnet som 
andel av forvaltningskapitalen. Det er omtrent samme 
avgiftsgrunnlag som IMF har foreslått, og som både 
Sverige, Storbritannia og Tyskland nå vil bruke for å 
beskatte banknæringen. Figuren viser at både utlåns-
veksten og andelen markedsfinansiering i norske banker 
har økt betydelig fra og med 2005. Avgifter med markeds-
finansiering som grunnlag vil ha omtrent samme tids-
profil som om grunnlaget var utlånsveksten. Men 
markeds finansiering kan i praksis være et enklere avgifts-
grunnlag. 
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4. Oppsummering

En del av de forslagene som er framsatt internasjonalt 
om særskatter på finansnæringen har rent fiskale motiver. 
Men en type forslag kan også tolkes som en Pigou-skatt, 
det vil si en skatt som skal korrigere samfunnsøkonomisk 
uheldige insentiver i finansnæringen. Det gjelder forslag-
ene om en avgift på bankenes forpliktelser, med fradrag 
for innskudd som er garantert av sikringsordninger og 
for egenkapital. Det som da gjenstår av forvaltnings-
kapitalen, svarer omtrent til bankens markedsfinansiering.

Erfaringene fra finanskriser forteller tydelig at rask 
kredittvekst øker sannsynligheten for at kriser oppstår. 
Rask kredittvekst kan vanskelig finansieres med innskudd 
fra kunder, og må derfor i hovedsak finansieres med ulike 
former for innlån fra penge- og obligasjonsmarkedene. 
Erfaringene fra den siste krisen tyder på at omfanget av 
markedsfinansiering er en god indikator på hvor sterk 
risikoeksponeringen til en finansinstitusjon er.

Denne innsikten kan brukes når den norske sikrings-
fondsordningen skal revurderes, slik Banklovkommisjo-
nen nå gjør. Det er allmenn enighet om at avgiften til 
sikringsfondet bør avhenge av bankenes risikoekspone-
ring. Den siste finanskrisen har vist at formell kapital-
dekning etter dagens Basel-regler ikke er et godt mål. 
Norges Bank foreslo i 2008 å bruke tre års glidende gjen-
nomsnitt av utlånsveksten som et supplerende risikomål. 
Etter erfaringene fra finanskrisen framstår omfanget av 
markedsfinansieringen som et godt alternativt mål for 
risikoeksponeringen i en finansinstitusjon.
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Målet med dagens kapitaldekningsregler (Basel II) er 
å bidra til bedre risikostyring og mer effektiv bruk av 
kapitalen enn under det forrige regelverket (Basel I).2 
Basel II skal gjøre risikoen som bankene tilordner sine 
posisjoner ved beregning av kapitalkrav, mer i samsvar 
med faktisk risiko enn under Basel I.3 Basel II gir 
bankene adgang til å velge mellom ulike metoder for å 
beregne sin kapitaldekning.4 Sammenlikning av rap-
porterte kapitaldekningstall kan derfor gi et misvisende 
bilde av bankenes relative soliditet. De største bankene5 
beregner kapitalkravet med risikomodeller som de har 
utviklet selv, basert på data om egne lånekunder (intern-
metoden), mens de mindre bankene benytter en mer 
standardisert og enkel metode (standardmetoden6).7 
Kapitalkrav beregnet med internmetoden forutsettes 
normalt å gjenspeile faktisk risiko bedre enn kapitalkrav 
beregnet med standardmetoden. Forutsetningene bak 

kapitaldekningstall beregnet med internmetoden er ofte 
svært forskjellige. 

Bankene oppnår lavere risikovekter på de fleste av sine 
posisjoner når de går over fra standardmetoden til intern-
metoden.8 Basel II-regelverket er kalibrert for å skape insen-
tiver til å ta i bruk internmetoden, slik at risikostyringen 
blir bedre. En bedring i risikostyringen øker isolert sett 
soliditeten i bankene. De mindre bankene har imidlertid 
ofte ikke ressurser til å utvikle interne modeller. Resultatet 
blir høyere beregningsgrunnlag og dermed lavere rapportert 
kapitaldekning. Soliditeten til standardmetodebankene kan 
derfor ofte bli undervurdert sammenliknet med intern-
metodebankene når en tar utgangspunkt i de rapporterte 
kapitaldekningstallene. Det gjør det krevende å sammen-
likne soliditeten til bankene basert på rapporterte tall.

Det er også krevende å sammenlikne kapitaldekningen 
mellom de ulike internmetodebankene. De fleste intern-

Sammenlikning av norske bankers 
kapitaldekning
Henrik Andersen, assisterende direktør, Avdeling for makrotilsyn i Norges Bank1

For å få et bedre grunnlag for å sammenlikne bankenes soliditet benytter jeg i denne artikkelen 
den samme metoden til å beregne kapitaldekningen i alle de norske bankene. Basel II gir bankene 
adgang til å velge mellom ulike metoder for å beregne sin kapitaldekning. Bruk av ulike metoder 
gjør bankenes rapporterte tall for kapitaldekning mindre sammenliknbare. Den rapporterte 
 kjernekapitaldekningen til internmetodebankene er lavere enn i standardmetodebankene. Når jeg 
benytter mine beregnede i stedet for bankenes rapporterte kapitaldekningstall, blir forskjellen 
mellom den gjennomsnittlige kjernekapitaldekningen til internmetodebankene og standard-
metodebankene mer enn doblet. Avvikene mellom rapporterte og beregnede tall varierer mellom 
internmetodebankene. Det kan skyldes at bankenes risikomodeller gir forskjellige kapitalkrav for 
sammenliknbare aktiva. Bankenes rapporterte kapitaldekning er i så fall et unøyaktig mål på deres 
soliditet. Men variasjon i avvikene mellom rapportert og beregnet kapitaldekning kan også skyl-
des at jeg ikke klarer å fange opp forskjeller i bankenes risiko i mine beregninger.

1. Innledning

1 Takk til Q. Farooq Akram, Charlotte Østergaard, Sigbjørn Atle Berg, Arild Lund, Snorre Evjen, Thea B. Kloster og Sindre Weme for nyttige innspill 
og kommentarer.

2 Bankene pålegges kapitalkrav regnet i prosent av sine risikovektede eiendeler. Risikovektede eiendeler (beregningsgrunnlaget) beregnes ved å 
multiplisere bankenes eksponering ved mislighold på ulike eiendeler med tilhørende risikovekter. Kjernekapitalen i en bank må tilsvare minst fire 
prosent og samlet ansvarlig kapital minst åtte prosent av dette beregningsgrunnlaget. Kjernekapitalen er i hovedsak bankens egenkapital, mens 
ansvarlig kapital også omfatter blant annet ansvarlige lån. 

3 Under Basel I benyttet bankene faste og standardiserte risikovekter til å beregne kapitalkrav.
4 De kommende kapitaldekningsreglene (Basel III) vil bygge på det samme rammeverket for å beregne risiko som Basel II, men kapitalkravene blir 

strengere (se siste avsnitt under del 6).
5 DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og Bank 1 Oslo.
6 Standardmetoden er i all hovedsak Basel I, men standardmetoden deler inn posisjonene i flere risikogrupper, åpner for bruk av eksterne kredittvurde-

ringer fra godkjente kredittvurderingsselskaper og tar høyde for risikoreduserende effekter fra derivater og liknende.
7 Finanstilsynet godkjenner interne modeller som hver enkelt bank bruker for kapitaldekningsformål. 
8 Se fotnote 2 for forklaring av risikovekt.
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metodebankene arbeider fortsatt med å bygge ut bruken 
av interne risikomodeller. Det varierer fra bank til bank 
hvor store deler av porteføljen som dekkes med interne 
risikomodeller.9 Det blir noe lettere å sammenlikne 
kapital dekningen til internmetodebankene når alle er 
ferdige med å etablere risikomodeller som er godkjent 
etter Basel II-reglene.

Selv når alle internmetodebankene har risikomodeller 
som dekker om lag de samme segmentene av porteføljene, 
vil det være forskjeller i risikovektene for tilnærmet like 
eiendeler. Ved utgangen av 2008 varierte den gjennom-
snittlige risikovekten på boliglån fra 9 prosent til 17 
prosent blant de største nordiske bankene. Banker som 
bruker standardmetoden i stedet for interne risikomodel-
ler, må bruke 35 prosent risikovekt på boliglån innenfor 
80 prosent av boligens verdigrunnlag.

En viktig kilde til forskjeller i de interne risikomodel-
lene kan være at tidsseriene som brukes til å beregne 
risiko, har ulik lengde. Noen land tillater bruk av vesent-
lig kortere tidsserier enn det som følger av det ideelle 
kravet om at tidsserien skal dekke en hel konjunktursykel. 
Grunnen kan være at lengre tidsserier ikke er tilgjenge-
lige eller betraktes som lite representative for dagens 
risikobilde. Risikovektene vil bli betydelig lavere dersom 
tidsseriene ikke inneholder data fra nedgangstider, se 
Andersen (2010). I Norge kreves det at bankene benytter 
data som inkluderer bankkrisen på begynnelsen av 1990-
tallet til å beregne risiko.10

I tillegg kommer et midlertidig problem knyttet til at 
bankene er i ferd med å gå over fra Basel I-reglene for 
kapitaldekning til Basel II. Overgangsreglene sier nå at 
kapitalkrav etter Basel II-beregninger ikke kan være 
lavere enn 80 prosent av hva de ville vært etter Basel I. 
Finansdepartementet har bestemt at overgangsreglene 
skal gjelde ut 2011 for norske banker. Det betyr at mange 
internmetodebanker fortsatt rapporterer regulatoriske 
kapitaldekningstall som i realiteten avhenger av Basel 
I-reglene. På tvers av landegrensene er også definisjonene 
av kapital og beregningsgrunnlag ulike.11 I tillegg tolkes 
overgangsordningen forskjellig fra land til land.12 

Kredittvurderingsselskapet Standard & Poor’s har sett 

problemet med lite sammenlignbare tall for bankenes 
kapitaldekning og har utviklet sitt eget risikojusterte mål 
for kapitaldekning i bankene – Standard & Poor’s risk-
adjusted capital (RAC) ratio, se Standard & Poor’s (2009a). 
Målet med RAC er å gjøre kredittvurderingsselskapet 
bedre i stand til å analysere og sammenlikne bankenes 
soliditet. I beregningen av RAC benytter kredittvurde-
ringsselskapet samme metode til å beregne kapitalbasen 
og beregningsgrunnlaget i ulike banker.13 Beregningen av 
både kapitalbasen og beregningsgrunnlaget til RAC er 
betydelig mer restriktiv enn Basel II.14 Den 23. november 
2009 publiserte Standard & Poor’s en sammenlikning av 
RAC, kjernekapitaldekning og egenkapitalandel for 45 
store banker i verden, se Standard & Poor’s (2009b). Stan-
dard & Poor’s konkluderte med at kjernekapitaldekning 
og egenkapitalandel ikke gir et tilstrekkelig godt bilde av 
bankenes soliditet. Banker med lik egenkapitalandel eller 
kjernekapitaldekning hadde svært forskjellig RAC. Nor-
diske banker15 hadde for eksempel lavere egenkapitalandel 
enn amerikanske banker, men høyere RAC. Det er ikke 
publisert tilsvarende analyser som sammenlikner solidi-
teten til de norske bankene.

Ut fra samme tankegang benytter jeg i denne artikkelen 
en enhetlig metode til å beregne sammenliknbare tall for 
kapitaldekningen i alle de norske bankene. Jeg benytter 
den avanserte internmetoden og mer detaljerte data enn 
hva Standard & Poor’s brukte i sine beregninger til å 
beregne risikovekter for bankenes eiendeler. Analysen kan 
gi informasjon om hvor stor betydning metodevalget har 
for bankenes rapporterte kapitaldekning – både valget 
mellom standardmetoden og internmetoden, og betydnin-
gen av bruk av ulike risikomodeller under internmetoden. 

Del 2 tar for seg de delene av Basel II-regelverket som 
er relevante for min analyse. Del 3 beskriver utviklingen 
i den rapporterte kapitaldekningen til de norske bankene. 
Del 4 gir en oversikt over data som benyttes i min 
analyse, og del 5 beskriver hvordan jeg tilnærmer posi-
sjoner og risikoparametre som inngår i beregningen av 
kapitaldekning i bankene. Artikkelen avsluttes med å 
sammenlikne mine beregnede kapitaldekningstall med 
bankenes rapporterte kapitaldekningstall.

9 For eksempel benyttet DnB NOR standardmetoden for drøyt halvparten av sine posisjoner ved utgangen av 2009.
10 Bankkriseårene skal inngå ved beregning av det langsiktig gjennomsnittlige estimatet for misligholdssannsynlighet (PD). Bankkriseårene skal også 

inngå ved beregning av det nedre gulvet for estimatet for tap ved mislighold (LGD).
11 Se fotnote 2 for forklaring av beregningsgrunnlag.
12 I Norge og Sverige tolkes gulvet som en nedre grense for beregningsgrunnlaget. I Danmark tolkes gulvet som en nedre grense for kapitaldeknings-

prosenten.
13 RAC er basert på offentlig regnskapsdata og data som Standard & Poor’s mottar av bankene.
14 I beregningsgrunnlaget til RAC benyttes risikoparametre for kredittrisiko som er estimert på data fra en lavkonjunktur. Basel II gir bankene adgang 

til å estimere risikoparametrene over en periode som også omfatter andre faser av konjunktursykelen. I beregningen av RAC er risikovektene på 
handelsporteføljen og egenkapitalposisjoner i bankboken langt høyere enn hva som kreves under Basel II. RAC behandler også konsentrasjonsrisiko 
og effekter av diversifisering forskjellig fra Basel II. I beregningen av kapitalbasen i RAC er behandlingen av hybridkapital, pensjonsforpliktelser, 
overkursfond og immatrielle eiendeler mer konservativ enn under Basel II.

15 DnB NOR Bank var den eneste norske banken som var med i analysen.
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2. Basel II-regelverket

Basel II-regelverket er basert på tre pilarer: minimums-
krav til kapital (pilar I), tilsynsmessig oppfølging (pilar 
II) og markedsdisiplin (pilar III).16 Denne artikkelen 
fokuserer bare på pilar I. Pilar I gir bankene adgang til å 
benytte tre ulike metoder for å beregne kapitalkrav for 
kredittrisiko: standardmetoden, den enkle internmetoden 
og den avanserte internmetoden. Basel II krever også at 
bankene setter av kapital for markedsrisiko og operasjo-
nell risiko under pilar I. 

Under internmetoden skal posisjonene i bankporteføl-
jen fordeles på seks segmenter: foretak, stater og offent
lige institusjoner, banker, massemarked, egenkapital
posisjoner samt kjøpte fordringer og verdipapiriserings
posisjoner. Med unntak fra posisjoner som klassifiseres 
under massemarked, skal det beregnes risikovekter for 
hver enkelt posisjon innen de ulike segmentene. Masse
marked omfatter lån til små og mellomstore foretak og 
husholdninger, herunder boliglån og rullerende kreditter. 
Lån til større foretak inkluderes i foretak. Banker dekker 
lån og andre posisjoner mot finansinstitusjoner. Stater og 
offentlige institusjoner inkluderer lån og andre posisjoner 
mot offentlige myndigheter.

Internmetodebankene må benytte en egen formel for å 
beregne kapitalkravet for kredittrisiko, se vedlegg. For-
melen er kalibrert til en solvensmargin på 99,9 prosent, 
det vil si at den beregnede sannsynligheten er mindre 
enn 0,1 prosent for at kapitalen som banken må sette av, 
ikke dekker bankens underskudd det neste året. Formelen 
er en funksjon av misligholdssannsynlighet (PD), tap ved 
mislighold (LGD), eksponering ved mislighold (EAD) 
og løpetid (M). I tillegg inkluderer formelen parametre 
for løpetidsjustering (b) og korrelasjon (R) mellom posi-
sjoner og en faktor for systemrisiko.

Banker som benytter den avanserte interne metoden 
må selv estimere PD, LGD, EAD og M. Estimatene skal 
baseres på historiske erfaringer. Basel II-regelverket 
spesifiserer ikke om de seneste observasjonene skal til-
legges mer vekt enn observasjoner lenger bak i tid. Den 
historiske observasjonsperioden som benyttes til å esti-
mere PD, må være minst fem år. PD for foretak, masse
marked og banker kan aldri settes under 0,03 prosent. 
Estimat for LGD og EAD skal beregnes for en observa-
sjonsperiode på minst sju år (fem år for massemarked) 

som inneholder minst en nedgangskonjunktur. LGD kan 
ikke være lavere enn det langsiktige misligholdsvektede 
gjennomsnittet.17

3. De norske bankenes rapporterte 
kapitaldekning

I Norge har bankenes rapporterte kjernekapitaldekning 
vært relativt stabil siden midten av 1990-tallet. Samtidig 
har den gjennomsnittlige risikovekten på bankenes eien-
deler falt fra om lag 80 prosent på starten av 1990-tallet 
til under 60 prosent ved utgangen av 2009, se figur 1. 

Fallet i den gjennomsnittlige risikovekten skyldes i stor 
grad at andelen boliglån i bankenes utlånsportefølje har 
økt fra om lag 35 prosent ved utgangen av 1990 til over 
60 prosent ved utgangen av 2005. Boliglån har en lav 
risikovekt.18 De siste årene har boliglånsandelen falt fordi 
bankene har overført mange av sine beste boliglån til 
OMF-kredittforetak.19 Det har isolert sett trukket i retning 
av en høyere gjennomsnittlig risikovekt i bankene. Sam-
tidig har overgangen til Basel II gitt lavere risikovekter 
i bankene siden starten av 2007. Det er særlig intern-
metodebankene som har fått lavere risikovekter. Fallet i 
risikovektene har isolert sett bidratt til å holde kapital-

Figur 1 Gjennomsnittlig risikovekt1)  og boliglån som andel 
av brutto utlån. Prosent. 1. kv. 1992 – 1. kv. 2010 
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1)  Gjennomsnittlig risikovekt er beregnet ved å dividere 
    det totaleberegningsgrunnlaget på totale aktiva.  
    Siden beregningsgrunnlaget omfatter poster utenfor  
    balansen vil bankenes gjennomsnittlige risikovekt i  
    praksis være noe lavere enn våre beregninger viser   
2)  Alle banker unntatt utenlandske filialer i Norge 

16 For en mer detaljert gjennomgang av regelverket, se Basel Committee on Banking Supervision (2006b).
17 Antall lån som misligholdes årlig benyttes til å vekte gjennomsnittet over observasjonsperioden. I beregningen får dermed år med mange mislig-

holdte lån høyere vekt enn år med få misligholdte lån.
18 De norske internmetodebankene opererer med risikovekter på 10–15 prosent på sine boliglån. Standardmetodebankene kan benytte en risikovekt på 

75 prosent for boliglån med belåningsgrad over 80 prosent dersom kravene til massemarked er oppfylt. Dersom ikke kravene til massemarked er 
oppfylt, må bankene benytte en risikovekt på 100 prosent. Med en belåningsgrad under 80 prosent er risikovekten 35 prosent. Under Basel I var 
risikovekten for boliglån under og over 80 prosent belåningsgrad henholdsvis 50 og 100 prosent for alle banker.

19 Ved utgangen av 2009 hadde bankene i Norge (unntatt de utenlandske filialene) overført 35 prosent av boliglånene til OMF-kredittforetak.
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dekningen i bankene oppe, selv om egenkapitalandelen 
har falt det siste tiåret, se figur 2.

De gjennomsnittlige risikovektene på bankenes posisjo-
ner varierer kraftig mellom bankene i Norge, se figur 3. 

Deler av variasjonen i de gjennomsnittlige risikovek-
tene i figur 3 kan forklares med at den faktiske risikoen 
på bankenes posisjoner varierer mellom bankene. For 
eksempel har de fleste bankene med de laveste gjennom-
snittlige risikovektene en svært høy andel boliglån og 
andre godt sikrede utlån med lave risikovekter.20 Bankene 
med de høyeste gjennomsnittlige risikovektene har 
derimot få eller ingen boliglån, men en stor andel egen-
kapitalposisjoner og foretakslån i sine balanser. Egen-
kapitalposisjoner og foretakslån med høy risiko har som 
regel risikovekter på over 100 prosent. Men forskjellige 
gjennomsnittlige risikovekter i bankene kan også skyldes 
at de ulike metodene som bankene benytter for å beregne 
risikoen på sine posisjoner, gir forskjellige resultater for 
lik risiko.

4. Data

Jeg bruker mer detaljerte data enn det Standard & Poor’s 
brukte i sine beregninger. I mine beregninger benytter 
jeg foretaksdata fra Dun & Bradstreet21 og bankstatistik-
ken til Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og Finanstil-
synet. Databasen for banker inneholder detaljerte regn-
skapsdata og kapitaldekningsrapporter for alle norske 

banker over perioden 1991–2010.22 Jeg har ikke informa-
sjon om hver enkelt banks individuelle låntakere. Men 
detaljerte data om låntakere innen ulike sektorer og 
næringer kan kombineres med data over hvor eksponert 
hver enkelt bank er mot disse sektorene og næringene. 

Datasettet for foretak inneholder regnskapstall for alle 
norske aksjeselskaper over perioden 1988–2009. Total 
bankgjeld for disse foretakene utgjorde ved utgangen av 
2009 rundt 95 prosent av den norske banksektorens 
samlede lån til norske foretak.

5. Beregning av Basel II-posisjoner 
og Basel II-risikoparametre

5.1 Basel IIposisjoner

Jeg beregner bankenes samlede Basel II-posisjoner mot 
foretak, husholdninger, banker og offentlige myndigheter. 
Totalt sett kategoriseres bankenes posisjoner i 50 ulike 
risikogrupper. Utlån til foretak står for 45 av disse risiko-
gruppene.

Figur 3 Bankenes1) gjennomsnittlige risikovekt på 
utlånsporteføljen2) og på bankens samlede posisjoner3). 
Prosent. 4. kv. 2009 
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beregnet ved å dividere beregningsgrunnlag for kredittrisiko 
på brutto utlån 

3)   Gjennomsnittlig risikovekt på bankens samlede posisjoner 
er beregnet ved å dividere det totale beregningsgrunnlaget 
på totale aktiva  

Figur 2 Bankenes1)  kjernekapitaldekning og egenkapitalandel. 
Prosent. 4. kv.1987 – 4. kv. 2009 
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20 Flere av disse bankene har også en viss andel finansielle instrumenter som er utsatt for markedsrisiko i sine balanser, samtidig som beregningsgrunn-
laget for markedsrisiko er null. Det bidrar til en lavere gjennomsnittlig risikovekt på de samlede posisjonene. §31-5 i kapitalkravsforskriften gir 
bankene fritak fra å beregne beregningsgrunnlag for markedsrisiko dersom størrelsen på handelsporteføljen er relativt liten. Dersom det ikke 
beregnes kapitalkrav for kredittrisiko i handelsporteføljen som er omfattet av unntak, må bankene sette av ekstra kapital for markedsrisiko under 
pilar II i form av økte interne krav til kapitaldekning.

21 Dun & Bradstreet’s data for norske foretak er hentet fra Brønnøysundregisteret.
22 Databasen inneholder ikke kapitaldekningsrapporter for filialer av utenlandske banker i Norge 
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Enkeltbankers posisjoner mot foretakssektoren tilnær-
mes, basert på data fra bankstatistikken og Norges Banks 
database for foretak. Ved utgangen av 2009 utgjorde lån 
til næringsmarkedet 26 prosent av eiendelene til den 
norske banksektoren. I bankstatistikken deles bankenes 
foretakslån inn i lån til 15 ulike næringer.23 Jeg tar hensyn 
til at bankene er ulikt eksponert mot de 15 næringene.

Data for omsetningen til hvert enkelt foretak gjør det 
mulig å tilordne foretakene i foretaksstatistikken til 
låntakerkategoriene foretak, små og mellomstore foretak 
og massemarked innen hver av de 15 næringene. Mens 
alle foretak med omsetning under 2 millioner kroner 
klassifiseres som massemarked, klassifiseres alle foretak 
med omsetning over 400 millioner kroner som foretak. 
De resterende foretakene klassifiseres som små og mel
lomstore foretak. Dette er i samsvar med klassifiseringen 
i Basel II-regelverket. Ut fra disse forutsetningene var 13 
prosent av foretakslånene ved utgangen av 2009 posisjo-
ner til foretak, 36 prosent var posisjoner til små og mel
lomstore foretak og 51 prosent var posisjoner til masse
marked. 

Datagrunnlaget gjør oss ikke i stand til å skille mellom 
kvaliteten på hver enkelt låntaker innen de ulike risiko-
gruppene. Noen banker har låntakere med høyere kre-
dittrisiko fordi de har lavere risikoaversjon eller dårlig 
risikostyring. Jeg forutsetter at fordelingen av posisjoner 
til foretak, små og mellomstore foretak og massemarked 
innen hver av de 15 næringene er identisk for alle de 
norske bankene. I realiteten er små banker mindre ekspo-
nert mot store foretak enn store banker. Basel II-formelen 
er utformet slik at risikovekten isolert sett øker med stør-
relsen på foretaket.24

Posisjoner mot husholdninger er oppgitt i bankstatistik-
ken. Boliglån (inklusive rammelån) utgjorde 24 prosent 
av eiendelene til den norske banksektoren25 ved utgangen 
av 2009. De resterende posisjonene mot husholdningene 
antas å være rullerende kreditter, for eksempel kreditt-
kortkreditter. Disse posisjonene utgjorde 4 prosent av 
eiendelene til den norske banksektoren ved utgangen av 
2009.

Posisjoner mot banker og stater og offentlige institu
sjoner er rapportert i bankstatistikken. Mens posisjoner 
mot banker utgjorde 14 prosent av eiendelene til den 
norske banksektoren ved utgangen av 2009, utgjorde 

posisjoner mot stater og offentlige institusjoner under 1 
prosent. Egenkapitalposisjoner utgjorde 2 prosent av 
eiendelene til den norske banksektoren ved utgangen av 
2009.

Obligasjoner som bankene bokfører som finansielle 
anleggsmidler, skal under Basel II klassifiseres ut fra 
motpart. Jeg fordeler bankenes anleggsobligasjoner som 
posisjoner mot foretak, stater og offentlige institusjoner 
og banker basert på statistikk over investorer i obliga-
sjoner ved utgangen av 2009.26 Jeg forutsetter at for-
delingen av motparter på obligasjonene er identisk for 
alle de norske bankene.

Jeg har ikke data over kjøpte fordringer og verdipapiri
seringsposisjoner i bankstatistikken. Det betyr lite for 
resultatene. Ifølge pilar III-rapporteringen var det bare 
et par av de største bankene som hadde kjøpte fordringer 
og verdipapiriseringsposisjoner ved utgangen av 2009. 
I tillegg utgjorde disse posisjonene en svært liten andel 
av det samlede beregningsgrunnlaget til disse bankene.

5.2 Basel IIrisikoparametre

Jeg benytter den avanserte internmetoden til å beregne 
kapitalkrav for alle posisjonene som er identifisert i 
avsnitt 5.1. Under den avanserte internmetoden skal 
bankene benytte egne estimater på alle risikoparametrene. 
Jeg benytter en foretaksmodell som Norges Bank har 
utviklet (SEBRA) til å beregne estimater for PD på alle 
lån til foretak.27 Foretaksmodellen beregner konkurs-
sannsynligheter for norske foretak basert på nøkkeltall 
fra foretakenes regnskaper, blant annet inntjening, likvi-
ditet og soliditet. I tillegg inngår andre kjennetegn, som 
næring, foretakets størrelse og alder på foretaket. Esti-
meringsperioden til foretaksmodellen er 1990–2002. 
Bernhardsen og Syversten (2009) finner at sannsynlig-
heten for mislighold (PD) er om lag dobbelt så høy som 
sannsynligheten for konkurs. Ut fra dette kan jeg avlede 
PD basert på konkurssannsynligheter fra foretaksmodel-
len. Jeg benytter gjennomsnittlig PD fra foretaksmodel-
len over perioden 1988–2009 til å beregne kapitalkrav 
på lån til foretak, små og mellomstore foretak og masse
marked innen hver av de 15 næringene i bankstatistik-
ken, se tabell 1 i vedlegg. PD for hver næring beregnes 
ved å vekte misligholdssannsynligheten til foretakene 

23 Jordbruk og skogbruk, Fiske og fangst, Industri og bergverk, Kraft og vannforsyning, Bygg og anlegg, Varehandel, Hotell, restaurant og reiseliv, 
Sjøtransport, Annen transport, Telekom, Eiendom, Forretningsmessig tjenesteyting, Velferdstjenester, Oljeservice og Olje- og gassutvinning.

24 Både justeringen for løpetid (b) og korrelasjon (R) gir isolert sett en høyere risikovekt for foretak enn for små og mellomstore foretak og 
 massemarked.

25 Alle banker unntatt utenlandske filialer i Norge.
26 Ifølge statistikk over obligasjoner i norske kroner fra Verdipapirsentralen var 10 prosent av obligasjonene til de norske bankene utstedt av stater og 

offentlige institusjoner, 72 prosent var utstedt av banker og 18 prosent var utstedt av foretak.
27 For nærmere beskrivelse av foretaksmodellen, se Bernhardsen og Larsen (2007).
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i næringen med deres gjeld. Foretaksmodellen har over 
tid vist en god og stabil evne til å predikere konkurser 
i norske foretak. Det taler for å kunne benytte foretaks-
modellen til å beregne estimater for PD på bankenes 
lån til foretak.

PD på posisjoner mot banker, stater og offentlige insti
tusjoner, boliglån og rullerende kreditter settes lik gjen-
nomsnittlig PD som Basel II-bankene i EØS-landene 
rapporterte i den femte konsekvensanalysen (QIS5) til 
Den internasjonale oppgjørsbanken (BIS), se Basel Com-
mittee on Banking Supervision (2006a) og tabell 2 i 
vedlegg.28 Jeg benytter også gjennomsnittlig LGD fra 
QIS5 for alle risikogruppene. Siden Norge er en åpen 
økonomi, samsvarer trolig de rapporterte risikopara-
metrene i QIS5 relativt godt med de gjennomsnittlige 
risikoparametrene som de norske bankene benytter. 
Særtrekk i norsk økonomi, næringsstruktur og lovgivning 
kan imidlertid føre til at de gjennomsnittlige risikopara-
metrene fra QIS5 ikke alltid er i tråd med kredittrisikoen 
på posisjonene til den norske banksektoren.

For alle posisjoner i mitt datagrunnlag settes EAD lik 
rapportert balanseverdi i bankstatistikken. Våre data gjør 
det ikke mulig å ivareta effekter av netting av posisjoner 
som reduserer bankenes risiko. Det betyr imidlertid lite 
for mine resultater. Netting av posisjoner har liten effekt 
på de norske bankenes beregningsgrunnlag for kreditt-
risiko. Med unntak for obligasjoner i bankporteføljen 
netter de norske bankene i liten grad posisjoner som har 
kapitalkrav for kredittrisiko. Obligasjonene i bankporte-
føljen er dessuten som regel lange.

Banker som anvender den avanserte internmetoden 
skal bruke avtalte fremtidige betalinger når de beregner 
den effektive løpetiden (M) på sine posisjoner. Under 
Basel II kan ikke M settes over 5 år og skal, med unntak 
for enkelte kortsiktige posisjoner, ikke være under 1 år. 
For banker som benytter den enkle internmetoden skal 
M være 2,5 år på alle posisjoner mot foretak, med unntak 
for gjenkjøpsavtaler og liknende transaksjoner. Jeg har 
ikke data på bankenes avtalte fremtidige betalinger. Som 
et anslag setter jeg M lik 2,5 år for alle posisjonene i min 
beregning.

Jeg benytter den enkle risikovektmetoden til å beregne 
kapitalkrav for egenkapitalposisjoner. Under den enkle 
risikovektmetoden skal posisjonene fordeles på tre ulike 
risikoklasser ut fra ulike karakteristika ved posisjonene.29 
Siden jeg ikke har detaljerte data om bankenes egen-

kapitalposisjoner forutsetter jeg at de fordeler seg jevnt 
over de tre risikogruppene. Det gir en risikovekt på drøyt 
280 prosent.

Bruk av gjennomsnittlige risikoparametre for grupper 
av låntakere kan være en kilde til målefeil fordi Basel 
II-formelen er konkav – det vil si at en gitt økning i 
risikoparameteren til en posisjon ikke gir en like stor 
prosentvis økning i kapitalkravet på posisjonen. Kon-
kaviteten medfører at summen av kapitalkrav for en gitt 
gruppe enkeltposisjoner normalt ikke vil være lik kapi-
talkravet beregnet for summen av disse posisjonene og 
deres gjennomsnittlige risikoparametre. Ifølge Basel II 
oppfordres imidlertid bankene til å beregne kapitalkrav 
på posisjoner til massemarkedet basert på gjennomsnitt-
lige risikoparametre for grupper av låntakere.30 I mine 
beregninger utgjør posisjoner mot massemarkedet over 
50 prosent av de norske bankenes totale posisjoner. Bruk 
av gjennomsnittlige risikoparametre er derfor trolig en 
god tilnærming.

5.3 Andre Basel IIkapitalkrav

Kapitalkrav på lån til utenlandske foretak og andre lån-
takere som ikke er identifisert i avsnitt 5.1, tilnærmes ved 
å benytte den gjennomsnittlige risikovekten på lån til 
norske foretak innen skipsfartsnæringen (73 prosent). 
Dette er trolig en tilfredsstillende tilnærming, siden ⅔ 
av bankenes utlån til utenlandske foretak er til skipsfart, 
samt at norske og utenlandske foretak innen skipsfart 
konkurrerer i de samme markedene. 

Grunnet begrensninger i vårt datasett benytter jeg tall 
som bankene rapporterer til Finanstilsynet (COREP) for 
kapitalkrav på posisjoner utenfor balansen, derivater, 
gjenkjøpsavtaler, samt fratrekk i kapitalkravet. Kapital-
krav for posisjoner utenfor balansen utgjorde drøye 12 
prosent av den norske banksektorens samlede kapitalkrav. 
Ulike metoder for å beregne kapitalkrav for poster utenfor 
balansen kan derfor være med på å gjøre bankenes kapi-
taldekning mindre sammenliknbar. Kapitalkrav for 
derivater, gjenkjøpsavtaler og fratrekk i kapitalkravet 
utgjorde samlet sett under 2 prosent av det samlede 
kapitalkravet.

Jeg benytter også bankenes rapporterte tall for kapital-
krav for markedsrisiko og operasjonell risiko. Kapitalkrav 
for markedsrisiko utgjorde drøye 2 prosent av den norske 
banksektorens samlede kapitalkrav, og kapitalkrav for 

28 Jeg benytter rapporterte gjennomsnitt for banker i gruppe 1 til Committee of European Banking Supervisors (CEBS). Dette er banker som er 
lokalisert i EØS-land, har mer enn tre milliarder euro i kjernekapital samt er diversifisert og internasjonalt aktive. 

29 Internmetodebankene kan benytte to ulike metoder: Enkel risikovektmetode og PD-LGD-metode. Under den enkle risikovektmetoden settes 
risikovekten til 190 prosent for unoterte posisjoner med lav risiko i veldiversifiserte porteføljer, 290 prosent for posisjoner som er omsatt på børs, 
autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, og 370 prosent for øvrige egenkapitalposisjoner.

30 Ifølge Basel II-regelverket skal hver posisjon mot massemarkedet tilordnes en stor gruppe av posisjoner. Bankene skal beregne et estimat på PD og 
LGD for hver gruppe av posisjoner mot massemarkedet. Ifølge det norske regelverket kan banker som benytter statistiske modeller til å estimere PD 
for hver motpart i en risikoklasse, fastsette risikoklassens PD som det uvektede gjennomsnittet av disse PD-ene.
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operasjonell risiko knapt 6 prosent av det samlede kapi-
talkravet. Ulike metoder for å beregne kapitalkrav for 
markedsrisiko og operasjonell risiko er trolig ikke blant 
de viktigste årsakene til at bankenes kapitaldekning blir 
mindre sammenliknbar.

6. Beregning av sammenliknbare 
kapitaldekningstall

Basert på tilnærmingene i avsnitt 5 beregner jeg et sam-
menliknbart beregningsgrunnlag og en sammenliknbar 
kapitaldekning for alle de norske bankene. 

Dersom jeg benytter mine beregnede i stedet for bank-
enes rapporterte beregningsgrunnlag for kredittrisiko, 
øker den gjennomsnittlige risikovekten på utlånsporte-
føljen til internmetodebankene med nesten 8 prosent-
poeng, se figur 4. Den gjennomsnittlige risikovekten på 
utlånsporteføljen til standardmetodebankene faller sam-
tidig med over 9 prosentpoeng.

Utslagene i beregningsgrunnlaget som jeg får ved å 
benytte min metode, påvirker også bankenes kapitaldek-
ning. Med min metode blir kjernekapitaldekningen til 
internmetodebankene drøyt ett prosentpoeng lavere enn 
hva de rapporterte ved utgangen av 2009, se figur 5.31 
Den beregnede kjernekapitaldekningen for standard-
metodebankene blir samtidig over 3 prosentpoeng høyere 
enn hva de rapporterte. Avviket mellom den gjennom-
snittlige kjernekapitaldekningen til standardmetode-
bankene og internmetodebankene øker fra drøye 3 
 prosentpoeng til over 7 ½ prosentpoeng når jeg sam-
menlikner ved å bruke min beregnede kapitaldekning i 
stedet for bankenes rapporterte kapitaldekning. Disse 
resultatene er gjennomgående robuste for alternative 
verdier av PD og LGD, se tabell 3 i vedlegget.32 

Figur 6 viser at også avviket mellom rapportert og 
beregnet kapitaldekning varierer kraftig fra bank til bank, 
også mellom internmetodebankene. 

Bankene som ligger til over diagonalen i figuren, oppnår 
en høyere kjernekapitaldekning under mine beregninger 
enn hva de har rapportert. De fleste bankene ligger til over 
for diagonalen. Fem av de sju intern metodebankene oppnår 
imidlertid en lavere kjernekapitaldekning i mine bereg-
ninger enn hva de har rapportert. Avvikene mellom rap-
porterte og beregnede tall varierer mellom internmetode-
bankene. For en av internmetodebankene faller kjerne-
kapitaldekningen med over to prosentpoeng. Samtidig er 
den beregnede kjernekapitaldekningen til en annen av 
internmetodebankene nesten to prosentpoeng høyere enn 
den rapporterte kjernekapitaldekningen. 

Det kan være flere grunner til at avviket mellom rap-
portert og beregnet kapitaldekning varierer kraftig 
mellom internmetodebankene. Det kan skyldes at bank-
enes risikomodeller gir forskjellige risikovekter for til-
nærmet like aktiva. Bankenes rapporterte kapitaldekning 
er i så fall et unøyaktig mål på deres soliditet. Avvikene 
mellom rapportert og beregnet kapitaldekning kan også 

Figur 4 Bankenes1) rapporterte2) og vår beregnede gjennom-
snittlige risikovekt på utlånsporteføljen3). Prosent. 4. kv. 2009 
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Figur 5 Bankenes1) rapporterte2) og vår beregnede 
kjernekapitaldekning. Prosent. 4. kv. 2009 
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31 Jeg benytter bankenes rapporterte kjernekapital ved beregning av kjernekapitaldekning etter min metode.
32 Det er bare ved bruk av svært høye verdier av LGD på foretakslån til eiendom (over 0,67) at avviket mellom den gjennomsnittlige kjernekapital-

dekningen til standardmetodebankene og internmetodebankene blir mindre ved bruk av min metode.
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skyldes at risikoen i mine 50 risikoklasser varierer fra 
bank til bank. Datagrunnlaget vårt gjør oss ikke i stand 
til å skille på kvaliteten til hver enkelt låntaker innen de 
ulike risikogruppene. I tillegg forutsetter jeg at fordelin-
gen av posisjoner til foretak, små og mellomstore foretak 
og massemarked er identisk for alle de norske bankene. 
I realiteten er små banker mindre eksponert mot store 
foretak enn store banker. Siden våre risikovekter er 
høyere for foretak (106 prosent) enn for små og mellom
store foretak (92 prosent) og massemarked (51 prosent), 
kan den beregnede kapitaldekningen til de små bankene 
være for lav.

Avviket mellom rapportert og beregnet kapitaldekning 
kan også forklares med at jeg ikke er i stand til å inklu-
dere alle Basel II-posisjonene i mine beregninger. Jeg har 
ikke data på kjøpte fordringer, verdipapiriseringsposi-
sjoner eller risikoreduserende effekter av netting av 
posisjoner. Som forklart ovenfor, betyr det trolig lite for 
mine resultater.

En ytterligere forklaring kan være at det varierer fra 
bank til bank hvor store deler av porteføljen som dekkes 
med interne risikomodeller. Mine analyser tyder på at 
bankenes rapporterte kapitaldekning øker betydelig etter 
hvert som de øker bruken av egne risikomodeller på sine 
posisjoner. Ifølge Standard & Poor’s skyldes forskjellige 
risikovekter like mye forskjeller i bankenes risikomodel-
ler som forskjeller i bankenes risiko.

I september 2010 publiserte Baselkomiteen anbefa-
linger om endringer i kapitaldekningsregelverket (Basel 
III). Basel III skal innføres i nasjonal lovgiving innen 
utgangen av 2012, men overgangsregler skal sikre en 
gradvis innføring av de nye reglene. Baselkomiteen har 
anbefalt å øke minstekravet til ren kjernekapitaldekning 
fra 2 prosent til 4,5 prosent og minstekravet til kjerne-
kapitaldekning fra 4 prosent til 6 prosent innen utgangen 
av 2014. Under Basel III skal det også innføres to ulike 
bufferkrav – en fast bevaringsbuffer og en tidsvari-
erende buffer – utover minstekravet til ren kjernekapi-
tal innen utgangen av 2018. Disse to bufferkravene kan 
til sammen utgjøre 5 prosent av beregningsgrunnlaget. 
Med Basel III blir dessuten kapitalkrav for motparts-
risiko og risiko i bankenes handelsporteføljer og verdi-
papiriserte posisjoner strengere enn under Basel II. 
Minstekravene til hvilke instrumenter som kan inngå i 
kapitalen (telleren), er også strengere under Basel III. 
Dessuten skal fradrag i kapitalen for immaterielle eien-
deler harmoniseres innen utgangen av 2017. Harmoni-
sering av definisjonene av kapital vil gjøre det enklere 
å sammenlikne bankenes kapitaldekning på tvers av 
landegrensene. De nye reglene vil imidlertid ikke gjøre 
rapporterte tall for norske bankers kapitaldekning mer 
sammenliknbare. 

7. Oppsummering

Overgangen fra Basel I til Basel II skulle bidra til å bringe 
bankenes kapitalkrav i bedre samsvar med bankenes 
risiko. Men med Basel II-reglene kan likevel sammenlik-
ning av rapporterte kapitaldekningstall gi et misvisende 
bilde på bankenes soliditet. Basel II gir bankene adgang 
til å velge mellom ulike metoder for å beregne sin kapital-
dekning. Bruk av ulike metoder gjør bankenes rappor-
terte tall for kapitaldekning mindre sammenliknbare. 

For å få et bedre grunnlag for å sammenlikne bankenes 
soliditet benytter jeg en og samme metode til å beregne 
kapitaldekningen i alle de norske bankene. Mine bereg-
nede kapitaldekningstall sammenliknes med bankenes 
rapporterte kapitaldekningstall. Den rapporterte kjerne-
kapitaldekningen til internmetodebankene er lavere enn 
i standardmetodebankene. Likevel tyder beregningene 
mine på at soliditeten til internmetodebankene blir over-
vurdert sammenliknet med standardmetodebankene i de 
rapporterte kapitaldekningstallene. Avviket mellom den 
gjennomsnittlige kjernekapitaldekningen til intern-
metodebankene og standardmetodebankene blir mer enn 
doblet når jeg bruker min beregnede kapitaldekning i 
stedet for bankenes rapporterte kapitaldekning. Avvikene 
mellom rapporterte og beregnede tall varierer også 
mellom internmetodebankene. Det kan skyldes at bank-
enes risikomodeller gir forskjellige risikovekter for sam-
menliknbare aktiva. Bankenes rapporterte kapitaldekning 
er i så fall et unøyaktig mål på deres soliditet. Ulike avvik 
mellom rapportert og beregnet kapitaldekning kan også 
skyldes at jeg ikke klarer å fange opp forskjeller i bank-
enes risiko i mine beregninger.

Figur 6 Bankenes1) rapporterte2) og beregnede 
kjernekapitaldekning. Prosent. 4. kv. 2009 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

0 10 20 30 40 50 

B
er

eg
ne

t k
je

rn
ek

ap
ita

ld
ek

ni
ng

 

Rapportert kjernekapitaldekning 

Standardmetodebanker 

Internmetodebanker 

1)    Alle banker unntatt utenlandske filialer i Norge 
2)    Effekt av overgangsordningen fra Basel I til Basel II er 
     ikke medregnet 



NORGES BANK  Penger og Kreditt 2/201019

Referanser

Andersen, H.(2008): Failure prediction of Norwegian 
banks: A logit approach. Working Paper 2/2008, Norges 
Bank

Andersen, H.(2010): Procyclical implications of Basel II: 
can the cyclicality of capital requirements be contained? 
Journal of Financial Stability

Basel Committee on Banking Supervision (2006a): 
Results of the fifth quantitative impact study (QIS 5). 
BIS

Basel Committee on Banking Supervision (2006b): 
International Convergence of Capital Measurement 
and Capital Standards: A Revised Framework. BIS

Basel Committee on Banking Supervision (2009): 
Strengthening the resilience of the banking sector. BIS

Bernhardsen, E., K. Larsen (2007): Modellering av kre-
dittrisiko i foretakssektoren – Videreutvikling av 

Vedlegg

Formel for å beregne Basel II kapitalkrav for kredittrisiko

Formelen for å beregne beregningsgrunnlaget (RWA) for foretak, stater og offentlige institusjoner, banker og 
 massemarked er
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  + + −
= −    −−   

hvor N er den kumulative standard normalfordelingen og G dens inverse. Løpetidstilpasningen (b) er gitt ved 
[ ]20.11852 0.05478*ln( )b PD= − , bortsett fra for massemarked hvor b er 0. RWA øker med M fordi risikoen 

øker med løpetiden på posisjonen. I tillegg er sannsynligheten større for at PD skal øke under løpetiden når PD er 
lav i utgangspunktet. Løpetidstilpasningen er derfor en funksjon av PD.

For posisjoner som klassifiseres som foretak, stater og offentlige institusjoner eller banker, er korrelasjonsfaktoren 
(R) gitt ved:
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hvor c er 0 for alle posisjoner, med unntak for små og mellomstore foretak hvor parameteren er 0,04. S er foretakets 
omsetning i millioner euro. For boliglån og rullerende kreditter er R henholdsvis 0,15 og 0,04. For alle andre posi-
sjoner er R gitt ved:

35 35

35 35

1 10.03 0.16 1
1 1

PD PDe eR
e e

− −

− −

   − −
= + −   − −   

Formelen behandler bare korrelasjon mellom hver posisjon og en faktor for systemrisiko. Korrelasjonen mellom 
de ulike posisjonene ignoreres. Formelen forutsetter altså at all idiosynkratisk risiko kan diversifiseres bort. Forme-
len bygger på forutsetningen om at små foretak er mindre korrelerte med faktoren for systemrisiko enn store foretak. 
Lav PD gir høy R fordi PD for store foretak antas å være lav.
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Tabell 1 gjennomsnittlig Pd1 som er benyttet i 
 beregningen av kapitalkrav på lån til foretak, små 
og mellomstore foretak og massemarked innen 
hver av de 15 næringene i bankstatistikken

Pd
Jord- og skogbruk                                                                     0,0540
Fiske og fangst                                                                       0,0929
industri og bergverk                                                                   0,0175
Kraft og vannforsyning                                                             0,0040
Bygg og anlegg                                                                        0,0396
Varehandel                                                                               0,0340
Hotell, restaurant og reiseliv                                            0,0848
Sjøtransport                                                                                             0,0160
Annen transport                                                                      0,0208
telekom                                                                                           0,0623
eiendom                                                                                    0,0155
Forretningsmessig tjenesteyting                                                               0,0414
Velferdstjenester                                                                       0,0606
oljeservice                                                                               0,0334
olje- og gassutvinning                                                               0,0160

1 gjennomsnittlig Pd er beregnet basert på årlig Pd fra foretaks-
modellen for hver næring over perioden 1988 – 2009. Årlig Pd for 
hver næring beregnes ved å vekte misligholdssannsynligheten til 
foretakene i næringen med deres gjeld.

Tabell 3 Avvik1 mellom gjennomsnittlig kjernekapitaldekning til standardmetodebankene og intern-
metodebankene med min metode og alternative verdier for Pd og Lgd. Prosentpoeng

 Halvering av Pd dobling av Pd Halvering av Lgd dobling av Lgd
Jord- og skogbruk 7,7 7,3 8,3 6,3
Fiske og fangst 7,6 7,4 8,3 6,2
industri og bergverk 7,5 7,5 8,5 6,0
Kraft og vannforsyning 7,5 7,5 7,7 7,2
Bygg og anlegg 7,6 7,5 7,9 6,8
Varehandel 7,6 7,5 8,4 6,0
Hotell, restaurant og reiseliv 7,6 7,5 7,8 7,1

Sjøtransport 7,5 7,6 8,5 6,0

Annen transport 7,6 7,5 7,9 6,9
telekom 7,5 7,5 7,7 7,2
eiendom 7,9 7,2 15,4 1,2
Forretningsmessig tjenesteyting 7,6 7,5 7,9 6,9
Velferdstjenester 7,6 7,4 8,0 6,6
oljeservice 7,5 7,5 7,7 7,2
olje- og gassutvinning 7,5 7,5 7,6 7,5
Banker 7,4 7,7 7,3 7,9
Stater og offentlige institusjoner 7,5 7,5 7,5 7,6
Boliglån 8,7 6,2 9,2 5,3
rullerende kreditter 8,0 6,9 8,2 6,4

1 Avvik er gjennomsnittlig kjernekapitaldekning til standardmetodebankene fratrukket gjennomsnittlig kjernekapitaldekning til internmetode-
bankene. Avvikene er beregnet ved å endre hver enkelt parameter om gangen mens de andre parametrene holdes lik verdiene som er 
oppgitt i tabell 1 og 2.

Tabell 2 Pd og Lgd som er benyttet i beregningen 
av kapitalkrav på lån til banker, stater og offentlige 
institusjoner, boliglån og rullerende kreditter1

 Pd Lgd
Banker 0,0022 0,377
Stater og offentlige institusjoner 0,0013 0,277
Boliglån 0,0152 0,161
rullerende kreditter 0,0369 0,550

1 Parametrene er hentet fra den femte konsekvensanalysen (QiS5) 
til BiS, se Basel Committee on Banking Supervision (2006a).
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Norges Bank er gjennom sentralbankloven pålagt å 
utstede sedler og mynt og å fremme et effektivt betalings-
system.

Utstederansvaret innebærer følgende forpliktelser for 
Norges Bank: 

 - Forsyningsplikt. Dette innebærer å utstede sedler og 
mynter slik at det samlede behovet dekkes, og slik at 
seddel- og myntmengden i tilstrekkelig grad finnes 
tilgjengelig i samfunnet.

 - Fornyelsesplikt. Dette er knyttet til kvaliteten på 
sedler og mynter i omløp, og innebærer en plikt til å 
motta slitte og skadde sedler og mynter for destruk-
sjon og å utlevere sedler og mynter av gangbar kvali-
tet til erstatning.

 - Innløsningsplikt. Dette er en plikt til å veksle inn 
utgåtte sedler og mynter i 10 år etter at disse er satt 
ut av omløp.

Norges Bank er «bankenes bank», og plikter å motta 
innskudd fra banker. Bankene rekvirerer kontanter og 
leverer inn overskuddsbeholdninger i Norges Bank. Disse 
transaksjonene belastes og godskrives bankenes konti. 
Publikum rekvirerer på tilsvarende måte kontanter fra og 
leverer inn overskuddsbeholdninger til bankene. Norges 
Bank forsyner dermed bankene med kontanter, og bankene 
står for den videre distribusjonen til publikum. 

Innenfor sentralbanklovens rammer avgjør Norges 
Bank hvilke tjenester i det samlede forsyningssystemet 
Norges Bank tar ansvar for, hvilket omfang tjenestene 
skal ha, og hvilke betingelser som er knyttet til bruken 
av disse tjenestene (herunder hvem som skal dekke kost-
nadene). Videre avgjør Norges Bank hvilke oppgaver 
sentralbanken skal utføre selv, og hva som skal utkon-
trakteres til andre. Beslutninger om dette tas ut fra 
vurderinger av hva som fremmer effektivitet i kontant-
forsyningen og i det samlede betalingssystemet. Effek-
tivitet i betalingssystemet er et mål for Norges Bank som 
følger direkte av sentralbanklovens paragraf 1. 

Av de oppgavene loven pålegger, er det én oppgave som 
Norges Bank må utføre selv. Det er selve utstedelsen av 
sedler og mynt, dvs. å stå som skyldner for utstedte sedler 
og mynter. De øvrige oppgavene kan utføres av andre, 
men Norges Bank må påse at de blir utført, og at utførel-
sen er i samsvar med de krav sentralbanken stiller. For 
enkelte oppgaver må Norges Bank dekke kostnadene, 
uavhengig av hvem som utfører disse. Dette gjelder 
produksjon av sedler og mynt, og innløsning av sedler 
og mynt som er defekte eller utgått. Hvorvidt Norges 
Bank skal dekke kostnader ut over dette eller skal utføre 
oppgavene selv, vurderes også ut fra hva som fremmer 
samlet effektivitet. Videre vil konkurranselovgivningen 
legge føringer på dette.

Endringer i Norges Banks rolle og virksomhet  
på kontantområdet
Trond Eklund, direktør, Svein Nygård, seniorrådgiver, og Leif Veggum, assisterende direktør, alle i 
Avdeling for kontante betalingsmidler

Norges Bank har etter århundreskiftet gjennomført store endringer i sin rolle og virksomhet på 
kontantområdet. Siktemålet har vært å øke effektiviteten innen kontantforsyningen og i det 
 samlede betalingssystemet. Banken har inntatt en tydeligere grossistrolle, og avviklet tilbud og 
tjenester som mer naturlig er en del av detaljistleddet i kontantforsyningen. I tillegg har Norges 
Bank endret organiseringen av de oppgavene banken har ansvaret for. Norges Bank har gått langt 
i å utkontraktere tjenester på seddel- og myntområdet sammenlignet med andre sentralbanker, 
og baserer seg i dag i stor grad på kjøp av tjenester på dette området. 

Denne artikkelen presenterer endringene og gjennomgår vurderinger og begrunnelser som ligger 
bak de valg som er gjort, med utgangspunkt i Norges Banks ansvar. Avslutningsvis pekes det på 
konsekvenser av endringene. I hovedsak er vurderingen at omleggingene har gitt en  effektivisering 
i kontantforsyningen og lagt til rette for økt effektivitet i det samlede betalingssystemet. 

1. Norges Banks ansvar på  
kontantområdet
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2. Effektivitet i betalingssystemet

Generelt om effektivitet i betalingssystemet

Det samlede betalingssystemet omfatter alle måter, ord-
ninger og innretninger som kan brukes til å utføre eller 
formidle betalinger. Viktige kjennetegn ved et effektivt 
betalingssystem er at det finnes tilgjengelige betalings-
midler og -instrumenter som er tilpasset behovene, og at 
betalinger kan bli utført raskt, sikkert og til lavest mulig 
ressursbruk. Når prisene og egenskapene ved de ulike 
alternativene er kjent for brukerne, vil disse velge de 
løsninger som de samlet sett er mest tjent med. Dersom 
prisene som brukerne blir stilt overfor, reflekterer kost-
naden ved å produsere tjenestene, vil brukernes valg føre 
til en effektiv samlet ressursbruk.

I hovedsak utføres betalinger med to typer betalings-
midler: kontopenger og kontanter. Mens flytting av 
kontopenger i stor grad gjøres ved bruk av elektroniske 
instrumenter, krever flytting av kontanter fysisk hånd-
tering. Dette gjelder både når kontantene sirkulerer som 
betalingsmidler mellom banker, næringsdrivende og 
publikum, og når de er ute av sirkulasjon og tilhører 
Norges Bank. Flytting og oppbevaring av sedler og 
mynter krever et stort logistikkapparat og innebærer 
betydelige kostnader for mange aktører. Norges Bank ser 
det som en viktig oppgave å legge til rette for at aktører 
innretter seg slik at effektiviteten i det samlede betalings-
systemet blir best mulig. Dette innebærer både at det blir 
en hensiktsmessig fordeling mellom kontanter og konto-
penger, og at kontantforsyning og -håndtering skjer mest 
mulig rasjonelt samtidig som sikkerheten er tilfredsstil-
lende.

Effektivitet i forsyning og håndtering av 
kontanter

For at kontanter skal fungere som et effektivt betalings-
middel, er det nødvendig at

 - aktørene har tillit til dem
 - de har egenskaper som er tilpasset behovene
 - de er tilgjengelige 
 - all behandling skjer effektivt 

Tillit innebærer at brukerne ikke er i tvil om at kontant-
ene representerer fordringer på sentralbanken. 

Med egenskaper som er tilpasset behovene, siktes det 
til valørinndeling, utforming, holdbarhet (at de tåler ulike 
typer håndtering), at det er lett å gjenkjenne ekte sedler 
og mynter i ulike situasjoner etc.

Tilgjengelighet innebærer at publikum og nærings-
drivende uten for store anstrengelser skal kunne få tak i 

kontanter, blant annet for at de skal slippe å sitte med 
store beholdninger. 

Effektiv behandling betyr både at transport, telling, 
sortering og destruksjon etc. skjer i riktig omfang, og at 
det er en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom Norges 
Bank og andre som behandler kontanter, slik at opp-
gavene blir utført med lavest mulig ressursbruk. 

3. Hensyn og vurderinger vedrørende 
Norges Banks politikk på kontant-
forsyningsområdet 

Hvilke funksjoner og tjenester i kontant
forsyningen Norges Bank bør ha ansvar for 

Bortsett fra det som er direkte lovpålagt, bør Norges 
Bank generelt bare ha ansvar for funksjoner der marke-
det ikke kan finne gode løsninger, eller der det er sann-
synlig at Norges Bank har absolutte fortrinn og derfor 
kan etablere sikrere og/eller mer effektive løsninger enn 
markedet. Selv om Norges Bank har ansvaret for en funk-
sjon, kan en som nevnt over, velge helt eller delvis å la 
andre utføre oppgavene som følger av ansvaret.

Produksjon og utforming av sedler og mynter

Norges Bank har som utsteder ansvar for å utforme 
sedlene og myntene, samt sørge for at de blir produsert 
i tilstrekkelig mengde og med hensiktsmessig utforming 
og kvalitet. Utformingen må være slik at kontantene er 
vanskelige å etterligne, at de har kjennetegn som gir gode 
muligheter til å skille ekte fra falske, og for øvrig har 
egenskaper som gjør at de kan fungere effektivt som 
betalingsmiddel. Det følger av dette også et ansvar for å 
bidra til at ekthetskriteriene er godt kjent. Dette gjelder 
ikke minst hos den vanlige forbruker, som ikke har 
tilgang til spesielle hjelpemidler for å verifisere at sedlene 
og myntene er ekte. Norges Bank følger utviklingen nøye 
med sikte på å forebygge forfalskninger. Arbeidet med 
å bestemme den konkrete utformingen gjøres i Norges 
Bank, mens selve produksjonen godt kan utføres av 
eksterne leverandører.

Forsyning

Ansvaret for at samfunnet har tilgang på kontanter (for-
syningsplikten), ligger i utgangspunktet hos sentral-
banken. Norges Bank er bankenes bank, og forsyner 
bankene med kontanter. Bankene forsyner igjen sine 
kunder gjennom minibanker og over skranke i filialene. 
Norges Bank har med andre ord en grossistrolle i kon-
tantforsyningen. Krav til standarder, pakningsform etc. 
ved transaksjoner hvor sedler og mynter settes i omløp 
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eller tas ut av omløp (det vil si bankenes uttak og inn-
skudd i Norges Bank), bør følgelig utformes slik at de 
gjenspeiler Norges Banks rolle som grossist.

Aktørene i markedet har bedre forutsetninger enn Norges 
Bank for å vurdere ulike løsninger i den videre forsynin-
gen. Dette gjelder blant annet lokalisering av omforde-
lingspunkter og behandlingsløsninger. Dersom aktørene 
også kjenner kostnader og priser ved de ulike løsningene, 
vil de ut fra sine kost-/nyttevurderinger løpende søke de 
samfunns økonomisk mest lønnsomme løsningene. Dette 
skulle i utgangspunktet tilsi at Norges Bank forsyner 
bankene fra bare ett ekspedisjonssted. Hensynet til bered-
skap kan imidlertid bety at det bør være beholdninger på 
mer enn ett sted. Norges Bank har dessuten bedre forut-
setninger enn bankene for å frakte store beløp over lange 
avstander mellom regioner, blant annet fordi Norges Bank 
utfører slike transporter med bistand fra politiet. Også det 
kan tilsi at sentralbanken har noen flere depoter og ekspe-
disjonssteder og står for transporter mellom disse i et 
system som kan utgjøre «hovednerven» i forsyningen og 
omfordelingen av kontanter. Innenfor regionene bør imid-
lertid bankene stå for forsyningen av kontanter til sine 
kunder og omfordelingen mellom ulike banker og filialer. 

Behandling

Norges Bank har ansvar for å destruere sedler og mynter 
samt å kontrollere at kontanter som skal destrueres, er 
ekte. Destruksjonen og ekthetskontrollen kan utføres av 
andre, gitt at sentralbanken har etablert nødvendig kon-
trollopplegg. 

Erfaring viser at banker, butikker, tellesentraler og 
andre markedsaktører selv vil kontrollere at kontanter 
som mottas er ekte, for å beskytte seg mot tap som følge 
av forfalskninger. Dette tilsier at det fra Norges Banks 
side ikke er behov for ytterligere ekthetskontroll enn den 
som utføres i forbindelse med destruksjonen. For å veri-
fisere at omfanget av aktørenes ekthetskontroll er tilfreds-
stillende, bør Norges Bank likevel foreta stikkprøve-
messig ekthetskontroll av bankenes innleveringer av 
resirkulerbare kontanter til sentralbanken. Videre bør 
sentralbanken gi regler for kvalitetskontroll slik at sedler 
og mynter som bør destrueres, faktisk tas ut av sirkula-
sjon.

Andre typer behandlingstjenester (som sortering og 
pakking) etterspørres av markedsaktørene. Aktørene bør 
bestemme omfang og form på disse tjenestene ut fra sine 
behov og kostnadene ved ulike alternativer. Dette vil 
legge til rette for effektive løsninger hvor tjenestene blir 
etterspurt i et «riktig» omfang og utført av dem som kan 
gjøre det med lavest bruk av ressurser. Norges Bank bør 
derfor ikke ha noe ansvar for eller utføre slik behand-
lingsvirksomhet.

Kostnadsdekning og effektivitet

I prinsippet bør brukerne dekke kostnadene ved bruk av 
kontanter i samme grad som de gjør ved bruk av andre 
betalingsmidler. Gjennom priser som reflekterer kostna-
dene ved ulike alternativer, gis den enkelte bruker et 
insitament til rasjonelle valg. Det er imidlertid forhold 
som tilsier at Norges Bank dekker visse kostnader: 

 - Norges Bank legger til grunn at det med utsteder-
ansvaret også følger en fornyelsesplikt, som inne-
bærer en plikt til å dekke kostnader knyttet til innløs-
ning og destruksjon av slitte, skadde og utgåtte sedler 
og mynter. 

 - Alle som har sedler og mynter, gir i prinsippet sen-
tralbanken et rentefritt lån, slik at Norges Bank har 
en inntekt («seigniorage») ved at sentralbanken kan 
plassere og få avkastning på midler tilsvarende dette 
rentefrie lånet. Det kan derfor argumenteres for at 
brukerne med dette dekker visse kostnader forbundet 
med kontanter. Dersom brukerne i tillegg skulle 
dekke alle kostnadene i kontantforsyningen, ville de 
dekke mer enn kostnadene som bruk av kontanter 
forårsaker, noe som heller ikke ville være ønskelig 
ut fra et effektivitetshensyn. Det vil imidlertid være 
vanskelig å finne et system hvor denne nettoinntekten 
tilbakeføres til den som bærer kostnaden. En mer 
hensiktsmessig løsning er at Norges Bank dekker 
enkelte kostnader i kontantforsyningen. Dette bør 
være kostnader som det ellers er vanskelig å fordele 
slik at en treffer «riktig» aktør, og uten at en forstyr-
rer de insentivstrukturer som en ønsker med tanke 
på en effektiv tilpasning.

Ut fra disse vurderingene vil Norges Bank dekke føl-
gende kostnader:

 - kostnader ved å utforme og produsere sedlene og 
myntene

 - informasjonsvirksomhet overfor brukerne
 - kostnader ved mottak av skadde og slitte kontanter, 
samt utlevering av sedler og mynter av gangbar kva-
litet i bytte, såkalt «gratisnivå». (Kostnader knyttet 
til ordinære innskudd og uttak i sentralbanken av 
resirkulerbare kontanter dekkes av bankene)

 - destruksjon av skadde og slitte kontanter, samt ekt-
hetskontroll av disse

 - oppbevaring av kontanter i sentralbankdepotene, og 
kostnader ved transport mellom disse
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4. Utviklingstrekk i Norges Bank og 
kontantsirkulasjonen/-forsyningen 
fram til år 2000.

4.1 Endringer i distriktsavdelingenes oppgaver

Norges Bank hadde inntil siste del av 1980-tallet 20 
distriktsavdelinger i tillegg til hovedkontoret. Disse var 
etablert i en tid da bankvesenet var lite utbygd, og trans-
port- og kommunikasjonsforholdene var helt andre enn 
det vi har i dag. Helt fram til begynnelsen av 1990-tallet 
hadde avdelingene betydelige oppgaver utenom seddel- og 
myntvirksomheten. Dette var oppgaver knyttet til gjen-
nomføringen av bank- og kredittpolitikken og distrikts-
politikken, i tillegg til at avdelingene utførte ulike typer 
banktjenester blant annet for staten. Endringer i bank-
strukturen, reguleringer på kredittmarkedet,  distrikts- og 
næringspolitikken og betalings- og fondstjenester for 
staten førte til at en rekke oppgaver ved distriktsavdeling-
ene falt bort:

1984:   Utarbeidelse av rapporter om den økonomiske 
utvikling i distriktene opphører

1986:   Bodø avdeling opphører å være avdelingskontor 
for Fiskarbanken

1992:   Betalingstjenestene for staten bortfaller
1994:   Sekretariatsarbeidet for Folketrygdfondet bort-

faller
1997:   Analysearbeidet for Statens nærings- og dis-

triktsutviklingsfond (SND) bortfaller 

Ved overgangen til år 2000 var distriktsavdelingenes 
virksomhet i det alt vesentlige konsentrert om distribusjon 
og behandling av sedler og mynter og de administrative 
funksjoner som må opprettholdes for å drive denne virk-
somheten. Det ble fortsatt utført enkelte andre oppgaver, 
for eksempel kontoreguleringer for bankene, men også 
dette arbeidet falt etter hvert bort. Som følge av denne 
utviklingen foretok Norges Bank flere endringer i avde-
lingsstrukturen, og i perioden 1988–91 ble 7 distrikts-
avdelinger nedlagt.

Endringer i forsyningsmønsteret

Transportmønsteret mellom bankene og Norges Bank 
ble også endret i denne perioden, ved at det i økende grad 
ble organisert samordnede transporter. Dette innebar at 
transportører med sikrede biler kjørte faste ruter for å 
utlevere kontanter som de enkelte bankene hadde rekvi-
rert fra Norges Bank, og for å hente overskuddsbehold-
ninger som bankene ønsket å levere til Norges Bank.

Parallelt skjedde det også endringer i distribusjonsled-
det mellom bankene og publikum. Bankene endret sine 

filialnett, og utlevering av sedler til publikum skjedde i 
økende grad via minibanker. I 1982 var antall minibanker 
330, i 1990 var antallet økt til 1.775, mens tallet i 2000 
var 2.119. Innleveringer til bankene skjedde i økende grad 
ved innkast i nattsafe. Denne utviklingen medførte nye 
arbeidsoppgaver og ga grunnlag for nye forretningsmes-
sige tjenester innen kontantbehandling. Penger som var 
innlevert via nattsafe måtte kontrolleres og telles, og 
bankene måtte fordele og pakke penger til de ulike filial-
ene og minibankene. Slitte sedler måtte skilles ut og 
leveres til Norges Bank for destruksjon. Utlevering via 
minibank stilte spesielle krav til kvalitet på sedlene, slik 
at det i økende grad ble behov for en kvalitetssortering. 
Videre måtte sedlene som skulle utleveres i minibanker, 
pakkes i kassetter. 

4.3 Ekspansjon i Norges Banks tjenester på 
kontantområdet

Det lå stordrifts- og breddefordeler i å utføre slik kvali-
tetssortering i Norges Bank, da banken allerede utførte 
maskinell kvalitetssortering, i utgangspunktet med sikte 
på å sortere ut sedler som skulle destrueres. Norges Bank 
hadde seddelsorteringsmaskiner med stor kapasitet som 
kunne foreta ekthetskontroll, kvalitetssortering og maski-
nell destruksjon av sedler i en og samme operasjon. Det 
lå dermed til rette for å utnytte stordrifts- og breddefor-
deler i en slik behandling ved at tjenester for bankene 
(telling, sortering og kvalitetskontroll) ble utført sammen 
med destruksjon. Bankene etterspurte derfor i økende 
grad sedler av såkalt minibankkvalitet når de rekvirerte 
sedler i Norges Bank. I 1988 begynte Norges Bank å ta 
betalt for sedler av minibankkvalitet. Dette ble gjort i 
form av gebyr ved utlevering av sedler i minibankkvali-
tet og mynter pakket i rull. Bakgrunnen for at dette ble 
innført, var at det ble utlevert ulike kvaliteter og pak-
ningsformer, og at det derfor var behov for å regulere 
etterspørselen. Behandlingskostnadene oppsto ved inn-
levering, men av praktiske grunner ble det bare krevd 
betaling ved utlevering. 

Samme året ble det også åpnet adgang for at distrikts-
avdelingene kunne tilby avtalte tjenester på forretnings-
messige vilkår. Dette var oppgaver som bankene tradi-
sjonelt hadde utført selv, som kontroll og telling av 
nattsafe og pakking av sedler og mynter til de enkelte 
bankfilialene og minibankene.

Som en følge av denne utviklingen skjedde det en 
ekspansjon i omfanget av avtalte tjenester på kontant-
området i Norges Bank, og distriktsavdelingenes tilbud 
i kontantbehandlingen var todelt:

 - Basisvirksomheten, som omfattet det tradisjonelle 
kassearbeidet. Dette var arbeid knyttet til selve dis-
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tribusjonen av sedler og mynt med sikte på å dekke 
samfunnets behov. Arbeidet omfattet grovt sett 
mottak, behandling, oppbevaring og utlevering av 
sedler og mynt. Sedlene og myntene ble i all hovedsak 
mottatt fra banker og posten, som også var de som 
etterspurte de behandlede seddel- og myntproduktene. 
Sedlene ble ekthetskontrollert og sortert etter kvalitet, 
og sedler av for dårlig kvalitet ble destruert. I tillegg 
til helt nye sedler ble det levert ut to seddelkvaliteter: 
sedler av standard kvalitet og sedler av minibank-
kvalitet. Det ble utlevert tre myntprodukter: mynt i 
rull, tellet og kontrollert mynt i pose, og veiekontrol-
lert mynt i pose. Sedler av standard kvalitet og veie-
kontrollert mynt i pose var gratis. Om lag 45 prosent 
av sedler som ble utlevert fra distriktsavdelingene var 
gratis, mens tilsvarende andel for mynt var 5 prosent.

 - Avtalte tjenester, som var et tilbud til banker og andre 
om pengebehandling utover det som inngikk i basis-
virksomheten. Det dreiet seg om ulike typer tjenester, 
for eksempel telling av nattsafe, mottak av usortert 
mynt for sortering på valører (sortert mynt ble mottatt 
gratis i basisvirksomheten) og pakking og oppgjør 
av minibankkassetter. Betalingen for disse tjenestene 
skulle dekke kostnadene ved å utføre dem. 

De avtalte tjenestene kunne betraktes som forbehand-
ling og etterbehandling knyttet til basisvirksomheten. 
Myntsortering var et eksempel på det første og pakking 
av minibankkassetter et eksempel på det andre. Dette 
illustrerer at det var en glidende overgang mellom basis-
virksomheten og de avtalte tjenestene. 

Til tross for at andre betalingsmidler over tid hadde fått 
økt betydning, hadde inngangen av sedler og mynter til 
basisvirksomheten økt betydelig. Norges Bank hadde 
effektivisert sin kontantbehandling blant annet i form av 
store seddelbehandlingsmaskiner som samtidig også 
destruerte slitte sedler. Det ble ikke tatt noen betaling 
ved innlevering, og bankene sparte da kostnader ved å 
levere ubehandlede kontanter til Norges Bank i stedet for 
å behandle dem selv. På grunn av effektiviseringen hadde 
antall årsverk ikke økt tilsvarende. 

Norges Bank ble utover på 90-tallet en stadig større 
aktør i denne kontantbehandlingen, og banken hadde en 
høy markedsandel. Det er vanskelig å si noe sikkert om 
hvor store markedsandeler Norges Bank hadde av de 
forretningsmessige oppgavene. Vi vet for eksempel ikke 
hvor mye bankene og andre gjorde av manuell eller mas-
kinell kvalitetssortering. Når det gjelder sortering og 

pakking for banker og posten ble Norges Banks markeds-
andel anslått til om lag 70 % (55 % for sedler og 95 % for 
mynt), og for de avtalte tjenestene ble markedsandelen 
anslått til mellom 20 og 25 % (se Gjedrem 2000).

De totale kostnadene ved å drive distriktsavdelingene 
ble i 2000 anslått til ca. 250 mill. kroner.1 Inntektene fra 
salg av behandlede sedler og mynter i basisvirksomheten 
var om lag 39 mill. kroner i 2000, mens inntekter fra 
avtalte tjenester utgjorde om lag 47 mill. kroner. Norges 
Bank dekket med andre ord ca. 164 mill. kroner eller to 
tredeler av kostnadene. Antall årsverk var beregnet til 
340 innen basisvirksomheten og 102 innen avtalte tje-
nester. Det ble gjort beregninger som viste at alternativ-
kostnaden for Norges Bank ved å drive en modell hvor 
de lovpålagte oppgavene ble utført med 6 depoter og en 
sentral destruksjonsenhet, var 56 mill. kroner. Det ble 
også beregnet at kostnadene for et eksternt selskap ved å 
drive depoter og behandling for Norges Bank ville være 
i overkant av 35 mill. kroner. Da ville Norges Bank ha 
visse kostnader i tillegg, blant annet til depoter i Finn-
mark og transport mellom de ulike depotene. 

 Oppsummert hadde virksomheten innen kontantfor-
syningen fått mer og mer preg av næringsvirksomhet. 
Norges Banks rolle, og grensen mellom sentralbank-
tjenester og tjenester for andre, var uklar. Avdelingene 
utførte oppgaver som alternativt kunne utføres i banker 
og verdisikringsselskaper, dvs. at tjenester ble utført i 
faktisk eller potensiell konkurranse med andre. En stor 
del av kostnadene forbundet med tjenestene ble dekket 
av Norges Bank. Norges Bank hadde ikke skattekostna-
der. Dette reiste spørsmål om like konkurranseforhold, 
og det var en åpenbar risiko for konflikt med regelverk 
om statsstøtte. I tillegg var det behov for å se nærmere 
på effektivitet og ressursbruk i denne virksomheten, og 
det var grunn til å stille spørsmål ved om en institusjon 
som Norges Bank hadde forutsetninger for å styre denne 
type virksomhet på en forsvarlig måte. Konklusjonen ble 
at det var behov for endringer.

 I tillegg til arbeid forbundet med forsyning av kontan-
ter hadde Norges Bank en omfattende virksomhet knyttet 
til produksjon av sedler og mynt. Ved Norges Banks Sed-
deltrykkeri var det i 1984 142 årsverk, inkl. verditrykk, 
frimerker og hustrykkeri. Ved utgangen av 2000 var 
hustrykkeriet og produksjonen av frimerker avviklet, og 
det var i alt 55–60 årsverk ved trykkeriet (35–40 til pro-
duksjon av sedler og 20 til produksjon av pass). Ved Den 
Kongelige Mynt (DKM) var det i 1984 85 årsverk, og ved 
utgangen av 2000 var dette redusert til ca. 50 årsverk.

 

1 (Gjedrem 2000). Inkluderer 13 distriktsavdelinger (inkludert Oslo avdeling) og kassekontoret i Haugesund. Inneholder beregnede kostnader for 
husleie og avskrivninger og anslag på sentrale kostnader.
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5. Endringer foretatt av Norges 
Bank etter år 2000

Norges Bank har etter år 2000 gjort flere endringer i 
samsvar med vurderingene ovenfor. Endringene gjelder 
hvilke tjenester Norges Bank har ansvar for, og betingel-
sene knyttet til aktørenes bruk av disse. Videre dreier 
endringene seg om organiseringen av oppgavene som 
Norges Bank har ansvar for. Endringene som er gjen-
nomført, kan i hovedtrekk deles inn i tre trinn. 

Første trinn – avvikling av forretningsmessige 
tjenester

Samtidig som sentralbanken konkurrerte i et tjeneste-
marked, ble det i resten av sentralbanken fokusert stadig 
mer på å konsentrere virksomheten om kjerneoppgaver. 
Det oppstod et behov for å skille klart mellom sentral-
bankoppgavene som fulgte av det lovpålagte utstederan-
svaret, og virksomhet av forretningsmessig art. Det ble 
imidlertid ansett som ønskelig at et slikt skille ikke skulle 
hindre utnyttelse av stordrifts- og breddefordeler i den 
maskinelle behandlingen av sedler og mynt. 

Norges Bank har et generelt ansvar for å påse at sen-
tralbankoppgavene blir utført mest mulig hensiktsmessig, 
herunder på en kostnadseffektiv måte. Det ble ut fra dette 
også ansett som viktig å legge til rette for at de forret-
ningsmessige tjenestene ble etterspurt i «riktig» omfang 
og utført av aktører med de beste forutsetninger. Dette 
forutsetter at tjenestene har en «kostnadsriktig» pris. 

For å bidra til dette, hadde Norges Bank valget mellom 
å:

a)  avvikle all forretningsmessig virksomhet, slik at 
sentralbanken kun utførte de lovpålagte tjenestene

b)  etablere en resultatenhet internt i sentralbanken som 
ivaretok hensynet til skillet mellom sentralbank-
oppgaver og øvrige tjenester

c)  skille ut virksomheten i et eget selskap

I en virksomhet som skal tilby tjenester til et marked i 
konkurranse med andre aktører, stiller hensynet til effek-
tivitet og markedstilpasning krav til en fleksibel og til-
pasningsdyktig organisasjon, og fokus fra ledelsen. Det 
må antas at den organisasjon som har best forutsetninger 
for å gjøre en god jobb, vil være den som har kontant-
håndtering som kjernevirksomhet. 

På denne bakgrunn fant en det ønskelig å søke løsnin-
ger hvor den samordnede virksomheten ble opprettholdt, 
men med en annen organisering. Av hensyn til markeds-
tilpasning av tjenestene ville det være en fordel å ha 
private banker med på eiersiden. Etter samtaler med de 

private bankene ble det enighet om å starte et prosjekt 
med sikte på å omorganisere virksomheten. Konklusjo-
nen ble å skille ut virksomheten i et eget selskap. Norsk 
Kontantservice AS (NOKAS) ble etablert 1. juli 2001, 
med private banker på eiersiden sammen med Norges 
Bank. Selskapet overtok ansatte, maskiner og utstyr fra 
eierbankene. Norges Banks eierandel i NOKAS var ved 
etableringen 33,5 %, men denne posten er siden solgt.

Denne omorganiseringen innebar at alle forretnings-
messige tjenester som sentralbanken hadde utført for 
bankene, opphørte. Man hadde avklart skillet mellom 
sentralbanktjenester og tjenester for andre, og skapt et 
bedre grunnlag for kostnadsriktig prising av de ulike 
tjenestene. Første trinn i klargjøringen av ansvars- og 
arbeidsdelingen mellom Norges Bank og bankene på 
kontantforsyningsområdet var dermed avsluttet. 

Andre trinn – endrede regler for bankenes 
innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank

Etableringen av NOKAS var et viktig steg mot en mer 
effektiv forsyning og behandling av sedler og mynt. Det 
viste seg imidlertid at det fortsatt var sider ved kontant-
forsyningen som ikke fungerte som ønskelig sett fra 
sentralbankens side. 

Norges Bank hadde over flere år stått for en stor del av 
omfordelingen av kontanter mellom bankene og deres 
filialer, uten at bankene var blitt stilt overfor kostnads-
riktige priser for tjenestene. Bankene hadde tilpasset sin 
virksomhet og sine rutiner ut fra dette, og det var tvilsomt 
om omfanget av ulike typer tjenester innen kontant-
forsyningen ble etterspurt i riktig omfang, og om dette 
dermed var optimalt i forhold til samlet effektivitet. 
Etableringen av NOKAS endret ikke vesentlig på disse 
forholdene så lenge vilkårene for innskudd og uttak i 
Norges Bank, og dermed for omfordeling via sentral-
banken, var uendret.

Siktemålet for Norges Bank er som nevnt å ha en gros-
sistrolle. I praksis fungerte imidlertid sentralbanken mer 
som en detaljist, da omfordelingen av kontanter mellom 
bankene og mellom filialer av den enkelte bank i stor 
grad gikk via Norges Bank. Det var også grunn til å tro 
at bankene i stor grad brukte Norges Banks depoter til å 
oppbevare kontanter som normalt ville utgjøre bankenes 
kortsiktige transaksjonsbeholdninger, ettersom mange 
banker leverte inn likviditet om kvelden for så å hente ut 
tilsvarende beløp neste morgen. Det var dermed en større 
inngang til Norges Bank enn det grossistrollen skulle 
tilsi, og transaksjonene var mange og små. 

I figur 1 vises en prinsippskisse over omfordeling av 
kontanter mellom Norges Bank og bankene, slik det 
fungerte både før og etter etableringen av NOKAS. 
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Det er flere årsaker til at Norges Bank fikk en slik 
detaljistrolle i kontantforsyningen og omfordelingen 
mellom banker og deres filialer:

 - Norges Bank gir rente på bankenes innskudd over 
natten. Ved å foreta innskudd av kortsiktige over-
skuddsbeholdninger i Norges Bank fikk bankene 
renteinntekter i tillegg til at de unngikk lager- og 
sikkerhetskostnader. Samordnede transporter med 
faste ruter ga bankene minimale marginalkostnader 
ved å transportere ytterligere kvanta. Bankene kunne 

Norges Bank vurderte ulike virkemidler for å nå den 
ønskede situasjonen. Bankene måtte gis økte insitamenter 
til selv å stå for omfordeling av likviditet på detaljnivå. 
Videre måtte virkemidlene og endringer i disse ikke være 
i strid med ønsket om å videreføre reelle bredde- og stor-
driftsfordeler i behandlingen av kontantene.

Konklusjonen i trinn to ble å endre vilkårene for inn-
skudd og uttak av kontanter i sentralbanken. Endringene 
ble etter en høringsrunde i banksektoren vedtatt med virk-
ning fra 1.1.2005, og bidro til å gjøre «terskelen» inn til 
sentralbankdepotene høyere enn tidligere (illustrert ved 
den røde streken i figur 2). Endringene var som følger:

i idli i j f d li lik idi Figur 1. Tidligere situasjon: Omfordeling av likviditet 
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levere og hente penger døgnet 
rundt, og renteberegningen ble 
gjort ut fra de transaksjoner som 
var foretatt fram til midnatt.

 - Norges Banks depotnett var geo-
grafisk mer finmasket enn det som 
kan begrunnes i forsyningsplikten 
og ut fra beredskapshensyn. På 
denne måten var sentralbanken 
svært tilgjengelig for bankene og 
deres filialer, da det ofte var et 
nærliggende depot som kunne 
benyttes uten særlig store trans-
portkostnader.

 
 - Norges Bank tillot transaksjoner 
av relativt små beløp ved at en 
hadde fastsatt små størrelser på 
såkalte «standard enheter»2.

Norges Bank betalte dermed renter 
og brukte ressurser på en seddel- og 
myntinngang som ikke var begrunnet 
ut fra sentralbankens formål. Når 
Norges Bank i så stor grad dekket 
kostnadene for tjenester til bankene, 
var det tvilsomt om en la til rette for 
en effektiv ressursbruk.

Figur 2 illustrerer en ønsket situa-
sjon, der bankene selv står for omfor-
deling innenfor en geografisk region 
av en viss størrelse. Denne regionen 
«betjenes» av ett sentralbankdepot, og 
bortsett fra ombytting av slitte sedler, 
skjer transaksjoner mellom depotet og 
bankene bare når det er reell over- eller 
underskuddslikviditet i regionen.

2  Med «standard enheter» menes minste kvantum ved inn- eller utlevering fra sentralbanken. Før 1.1.2005 var minste enhet 500 stk. sedler (en 
«pakke») for 50-kr, 100-kr og 200-kr. For 500-kr og 1000-kr var minste enhet 100 stk. sedler (en «bunt»). Norges Bank kan til enhver tid fastsette 
innholdet i «standard enhet», jf. sbl. § 20.

Figur 2. Ønsket situasjon: Ordinær omfordeling innenfor en region 
ivaretas av bankene, Norges Bank deltar kun ved reell over- eller 
underskuddslikviditet. Kontantene sirkulerer der de brukes. 
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 - Krav om kvalitetssortering. Det ble innført et krav 
om at sedler og mynter må være sortert i to kvaliteter: 
resirkulerbare og ikke-resirkulerbare, før de kan bli 
akseptert som innskudd i sentralbanken. Kvalitets-
sorteringen er bankenes ansvar, og kostnadene dekkes 
av bankene. 

Som nevnt innebærer forsyningsplikten blant annet 
at Norges Bank skal utlevere resirkulerbare sedler 
gratis i bytte mot ikke-resirkulerbare sedler («gratis-
nivå»). Et slikt samtidig bytte har vært vanskelig å 
gjennomføre i praksis så lenge det ikke har vært et 
krav om at ikke-resirkulerbare sedler skal være skilt 
ut ved innlevering til Norges Bank. Ved innføring av 
krav om sortering før innlevering la en til rette for å 
oppfylle og tydeliggjøre gratisnivået.

 - Standard enheter – økt minstebeløp pr. valør ved 
innlevering av sedler og mynter. Norges Bank økte 
størrelsen på standard enheter fra 500 til 1000 stk. 
sedler for valørene 50-, 100- og 200-kroner. Valørene 
500- og 1000-kronesedler ble økt fra 100 til 500 stk. 
Dette er moderate størrelser i forhold til det som 
gjelder i andre sammenlignbare land. For mynter ble 
en standard enhet fastsatt til 150 ruller for samtlige 
valører, noe som var en vesentlig økning fra tidligere.

 
 - Endret pakningsform. Siden det ble stilt krav om at 
sedler skal være sortert i to kvaliteter før innlevering 
til Norges Bank, ble det mulig å effektivisere seddel-
behandlingen ytterligere gjennom å kreve at de inn-
leverte enhetene skal være forseglet. Resirkulerbare 
sedler kan dermed leveres ut direkte fra sentralbank-
depotet uten annen kontroll enn å forsikre seg om at 
forseglingen er ubrutt. 

For mynter hadde Norges Bank tidligere akseptert 
innskudd i ulike forpakninger (ruller, poser, bokser 
mv.). Sentralbanken så det som mer effektivt å ha kun 
én pakningsform, og valgte i samråd med bank-
foreningene ruller. Dette er samme pakkemåte som 
den man benytter ved produksjon av nye mynter. 

 - Ekspedisjonsavgifter og gebyrer. Bankene hadde i 
flere år betalt ekspedisjonsavgifter ved ordinære inn- 
og utleveringer av resirkulerbare kontanter i Norges 
Bank. Da NOKAS ble etablert, ble disse ekspedi-
sjonskostnadene fakturert fra NOKAS, og til dels 
inkludert i prisene for øvrige tjenester som bankene 
etterspurte. Dette medførte at prisen på selve ekspe-
disjonstjenesten ikke ble synliggjort for bankene i 
tilstrekkelig grad. Det ble dermed vanskelig for 
bankene å etterspørre samfunnsøkonomisk «rett» 
omfang av tjenesten innskudd/uttak. I trinn to ble det 
derfor besluttet at Norges Bank selv skulle fakturere 

bankene for ekspedisjonskostnader som påløper i 
NOKAS som sentralbankens depotforvalter. 

Enkelte andre sentralbanker opererer med straffe-
gebyrer dersom kontantene ikke er innlevert i henhold 
til de krav som er stilt. Norges Bank har valgt å se 
an utviklingen før det innføres slike gebyrer. 

Endringene i trinn to innebar større klarhet i ansvars- 
og arbeidsdelingen mellom de involverte parter og i 
kostnadene ved de ulike tjenestene. Videre ble regelver-
ket for innskudd og uttak i Norges Bank mer i samsvar 
med sentralbankens grossistrolle i kontantforsyningen. 

Norges Banks behandlingsvirksomhet består etter dette 
i hovedsak bare av destruksjon av sedler og mynter.

I praksis førte endringene raskt til større og færre 
kontanttransaksjoner inn mot sentralbanken. I årene 
2005–2008 ble vilkårene ytterligere endret, blant annet 
ved at størrelsen på standard enheter ble økt. Hensikten 
med disse endringene var å tydeliggjøre Norges Banks 
grossistrolle i kontantforsyningen.

Tredje trinn – endret depotstruktur og innføring 
av rentekompensasjon for kontanter i private 
depoter

Antall sentralbankdepoter var høyere enn det grossistrol-
len i forsyningen skulle tilsi. Samtidig så Norges Bank 
behovet for arenaer for bankene til å mellomlagre og 
omfordele kontanter seg imellom. Slike arenaer kunne 
skapes ved å stimulere til etablering av private depoter. 
Med dette menes en ordning hvor bankene etter visse 
regler selv kan oppbevare kontantbeholdninger og sam-
tidig motta en form for godtgjørelse som om kontantene 
var innlevert til sentralbanken. Etter samråd med bank-
foreningene kom en fram til følgende endringer i trinn 
tre:

 - Antall sentralbankdepoter ble redusert, samtidig som 
det ble åpnet for private depoter. Norges Bank redu-
serte antall sentralbankdepoter fra elleve til fem. 
Første del av reduksjonen ble gjennomført 1. februar 
2005, da sentralbankens depoter i Finnmark (Vardø 
og Hammerfest) ble nedlagt. Forut for dette hadde 
Norges Bank og bankene samarbeidet om å finne 
tilfredsstillende løsninger for kontantforsyningen i 
fylket. Avviklingen av de øvrige fire sentralbank-
depotene (Bodø, Kristiansand, Larvik og Lilleham-
mer) skjedde senere i 2005. 

 - Innføring av rentekompensasjon fra Norges Bank til 
bankene for beholdninger oppbevart i private kon
tantdepoter. Samtidig som en besluttet å redusere 
antall sentralbankdepoter, ble det bestemt å yte rente-
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kompensasjon etter nærmere regler for private kon-
tantdepoter. Regelverket legger opp til at private 
depoter vil bli opprettet i den grad bankene finner 
det mer hensiktsmessig å foreta omfordeling og mel-
lomlagring ved slike depoter enn ved å gå via sen-
tralbankdepotene. Rentekompensasjonen innebærer 
at bankene får samme rente uavhengig av om pengene 
oppbevares i et privat depot eller i et sentralbank-
depot. Omleggingen bidrar til at bankenes beslutnin-
ger om å etablere depoter og valg av driftsløsninger 
i størst mulig grad blir basert på reelle kostnader, og 
ikke på hensynet til hvor kontantene må være lagret 
for å oppnå rente. 

Kontantbeholdninger som ligger i de private depot-
ene, er bankenes eiendom. Bankene bærer kostnadene 
ved depotene og bestemmer selv tjenesteomfang og 
lokalisering. De kan selv stå for driften eller bruke 
eksterne tjenesteleverandører. Norges Bank har ikke 
satt noen øvre grense for antall private depoter med 
rentekompensasjon, men dette vil måtte vurderes om 
interessen blir større enn antatt. Ved utgangen av 
2010 er det etablert totalt 14 private kontantdepoter 
rundt om i landet. Depotene blir driftet av NOKAS 
og Loomis Norge AS3.

 - Endringer i åpningstid ved sentralbankdepotene – 
valuteringsregler. Ved private depoter kan bankene 
selv bestemme åpningstider og vilkår for inn- og 

6. Endringer i organiseringen av 
de oppgavene Norges Bank har 
ansvaret for

Drift av sentralbankdepoter mv.

NOKAS utfører forretningsmessige tjenester (kvalitets-
sortering, pakking mv) for bankene i konkurranse med 
andre aktører på markedet (Loomis, banker mv.). Norges 
Bank har valgt å utkontraktere destruksjon av sedler til 
NOKAS. Så langt vi kjenner til, har ingen andre sen-
tralbanker utkontraktert denne oppgaven i samme grad. 
En forutsetning for denne løsningen var at en kunne 
sikre Norges Bank nødvendig kontroll under destruk-
sjonsprosessen. Løsningen ble at sentralbanken i sam-
arbeid med maskinleverandørene utviklet et over-
våkingssystem (se Natvig og Veggum 2002). I seddel-
behandlingen videreføres dermed stordrifts- og bredde-
fordelene ved at det i en og samme prosess utføres 
kontroll og sortering for bankene, og destruksjon av 
sedler for Norges Bank. 

I tillegg har Norges Bank så langt valgt å bruke 
NOKAS som sin depotforvalter. Dette innebærer at 
NOKAS på oppdrag fra Norges Bank tar hånd om admi-
nistrasjonen av selve depothvelvet og beholdningene som 
oppbevares der. Bankene møter dermed ansatte i NOKAS 
når de kommer for å levere inn eller ta ut kontanter ved 
et sentralbankdepot. 

3 Loomis Norge AS (tidligere Securitas Cash Handling Services) leverer kontanthåndteringstjenester gjennom verditransport og fordelingssentraler/
tellesentraler.

4 Med valuteringsvindu menes den periode av døgnet det er mulig å levere eller hente penger i et sentralbankdepot med rentemessig effekt fra samme 
dag.

Figur 3. Ny situasjon 2005: Ordinær omfordeling innenfor en region 
ivaretas av bankene via et privat kontantdepot. Norges Bank deltar kun 
ved reell over- eller underskuddslikviditet, men er fortsatt forpliktet til å 
ta imot og levere ut kontanter direkte til banker. 
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utlevering, basert på kostnadene ved 
ulike løsninger. Det kan også etable-
res private depoter med rentekom-
pensasjon på samme sted som det 
finnes sentralbankdepoter. Åpnings-
tid og valuteringsvindu4 ved sentral-
bankdepotene vil dermed ha mindre 
betydning for bankenes tilpasning, 
og valuteringsvinduet ble endret slik 
at det samsvarer med ordinær 
åpningstid.

Etter at trinn tre av endringene ble 
iverksatt i løpet av 2005, har depotstruk-
turen vært som vist i figur 3, med et 
antall private kontantdepoter som 
bankene i utgangspunktet fastsetter, og 
fem sentralbankdepoter (Bergen, Oslo, 
Stavanger, Tromsø og Trondheim).
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Produksjon av sirkulasjons og minnemynter mv.

Det Norske Myntverket (tidligere Den Kongelige Mynt) 
var fram til 2001 en del av Norges Bank. Da ble mynt-
verket skilt ut som et eget aksjeselskap, og i juni 2003 
solgte Norges Bank aksjene i selskapet til Samlerhuset 
AS og Mint of Finland. Gjennom salget fikk dermed 
bedriften eiere som kunne tilføre både kompetanse og 
aktivitet. Samtidig inngikk Norges Bank en langsiktig 
avtale om kjøp av norske sirkulasjons- og minnemynter 
med selskapet. 

Avtalen mellom Norges Bank og Det Norske Mynt-
verket løp fram til 31.12.2009. For å finne fram til hvem 
som skulle produsere norsk mynt fra og med 2010, gjen-
nomførte Norges Bank i 2007/2008 en anbudsprosess i 
samsvar med reglene i lov om offentlige anskaffelser. 
Etter kunngjøring av konkurransen og prekvalifisering 
av de som meldte seg, var det i alt seks myntverk fra 
ulike land som leverte tilbud. Tilbudene ble vurdert ut 
fra pris og funksjonelle krav, som ble vektet henholds-
vis 80 og 20 prosent. Basert på disse kriteriene ble til-
budet fra Det Norske Myntverket vurdert som det beste. 
I oktober 2008 ble det derfor signert en rammeavtale 
med Det Norske Myntverket om leveringer i fire nye år 
fra og med 2010.

Destruksjon av mynter ble tidligere gjort ved nedsmel-
ting i Finland. Dette ble vurdert som en lite hensiktsmes-
sig løsning, og i 2005 ble det inngått avtale med Metallco 
AS om å deformere mynten i Norges Banks lokaler og 
deretter selge metallet på verdensmarkedet.

Produksjon av sedler

Norges Bank vedtok i 2003 å avvikle virksomheten i 
Seddeltrykkeriet fra sommeren 2007. I 2006 ble det gjen-
nomført en prosess med sikte på å finne fram til hvem 
som skulle produsere norske pengesedler etter at eget 
trykkeri ble nedlagt. 

Sikkerhetselementene knyttet til sedler og seddelpro-
duksjon må holdes hemmelig, og kravene i forskrift om 
offentlige anskaffelser gjelder derfor ikke. Det var dermed 
ikke aktuelt med en åpen anbudsprosess. Kontrakts-
partnerne ble likevel valgt etter en omfattende prosess 
der lovkravet om konkurranse var ivaretatt, og der Norges 
Bank fikk tilbud fra flere anerkjente seddeltrykkerier. 
Valget ble basert på definerte tekniske og funksjonelle 
krav, og på tilbudt pris.

I desember 2006 ble det signert avtaler med De La Rue 
International Limited fra England og Francois-Charles 
Oberthur Fiduciaire fra Frankrike. Dette er store og 
velrenommerte trykkerier, som trykker pengesedler for 
svært mange andre land. Avtalene gjelder for perioden 
2007–2012, og første leveranse skjedde i 2008. 

Løsningen med to leverandører ble valgt for å ha sik-
kerhet for leveranser i tilfelle en leverandør skulle få 
problemer, men også for å ha kontakt med ulike produk-
sjonsmiljøer. 

Norges Bank avgjør fremdeles kvalitet, sikkerhets-
elementer og utseende for norske sedler. Viktig kompe-
tanse omkring utforming og produksjon av sedler finnes 
fortsatt i Norges Bank.

Distribusjon og salg av minnemynter

Utstedelse av minnemynter i sølv/gull foregår ikke ved 
distribusjon via banker, slik utstedelsen av sirkulasjons-
mynter gjør. Det har vært benyttet ulike løsninger for 
ulike myntprosjekter, og i stor grad har utstedelsen skjedd 
ved salg via mynthandlere. Det var ønskelig å etablere 
en mer permanent salgskanal for slike utstedelser, og 
etter en anbudskonkurranse ble det i 2008 inngått en 
avtale mellom Norges Bank og Granada AS (i Halden) 
om tjenester knyttet til distribusjon og salg av minne-
mynter. All utstedelse av slike mynter, dvs. salg fra 
Norges Bank, skjer i dag ved at de som ønsker å kjøpe 
mynter, bestiller via internett, telefon eller brev, og får 
myntene tilsendt i posten.

7. Konsekvenser av endringene

Redusert rolle og virksomhet for Norges Bank

Oppsummert innebærer endringene en omdefinering av 
Norges Banks ansvar og en innsnevring i tilbudet fra 
Norges Bank på kontantområdet. Ansvarsdelingen innen 
kontantforsyningen er endret, og Norges Bank har nå en 
klarere grossistrolle. Utenom det som er direkte lovpålagt, 
har Norges Bank i dag bare ansvar for funksjoner der en 
av ulike årsaker mener at markedet ikke kan finne til-
fredsstillende løsninger. 

I tillegg har Norges Bank gjort store endringer i måten 
som banken ivaretar sitt ansvar på. Det har skjedd en stor 
overgang fra å utføre tjenestene selv til i hovedsak å kjøpe 
tjenestene fra profesjonelle aktører som har dette som sin 
kjernevirksomhet.

Norges Bank står selv for drift av det sentrale distri-
busjonslageret i Oslo og transport mellom sentralbank-
depotene. Banken har også ansvar for sikkerhetsmessige 
installasjoner og styring av inn- og utpasseringer i Norges 
Banks hvelv og myntoppbevaringsrom ved sentralbank-
depotene. Videre behandler Norges Bank selv sedler som 
maskinene i NOKAS avviser (ikke gjenkjenner som ekte) 
ved destruksjonen. 

I sum har dette gitt en kraftig reduksjon i Norges Banks 
virksomhet på kontantområdet. I 2000 ble samlet antall 
årsverk på dette området anslått til rundt 530, fordelt med 
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85–90 i produksjonsbedriftene og i overkant av 440 i 
forsyningsvirksomheten (Gjedrem 2000).

Utenom sikkerhetspersonell arbeider i dag 16 personer 
i Norges Bank med å ivareta sentralbankens ansvar på 
kontantområdet.

Bedre forutsetninger for effektive løsninger på 
kontantområdet

Banker og andre har ansvar og store kostnader knyttet 
til oppbevaring, behandling og transport av kontanter. 
En konsekvens av endringen i Norges Banks rolle er at 
disse har fått enda større ansvar og kostnader enn tidli-
gere, både gjennom at de har ansvar for funksjoner som 
Norges Bank tidligere ivaretok, og gjennom at de må 
betale ekspedisjonsgebyr for innskudd og uttak i Norges 
Bank. Dette antas å ha positiv effekt på følgende måte:

 - Det ligger godt til rette for effektiv tilpasning når de 
som etterspør ulike tjenester, kjenner kostnadene 
forbundet med å produsere disse tjenestene, slik at 
nytten vurderes i forhold til kostnadene. Dette bidrar 
til at ulike tjenester etterspørres i «riktig» omfang 
og legger til rette for at publikum foretar valg mellom 
kontanter og andre betalingsmidler/-instrumenter på 
en måte som fremmer den samlede effektiviteten.

 - Endringene bidrar til at det i større grad er reelle 
kostnader som legges til grunn for valgene. Usikker-
heten som var knyttet til om tjenestene fra Norges 
Bank var subsidiert, er fjernet, og rentekompensa-
sjonen til de private depotene bidrar til at hensynet 
til å oppnå rente på innskudd i Norges Bank ikke 
forstyrrer en effektiv tilpasning.

 - Når aktørene har ansvar for kostnadene, gir dette 
insentiver til å finne de mest kostnadseffektive løs-
ningene. Større ansvar for omfordelings- og mellom-
lagringsløsninger gir også bedre utgangspunkt for å 
finne effektive samordningsløsninger med andre deler 
av forsyningen, for eksempel transport.

På denne bakgrunn antar vi at endringene har fremmet 
effektiviteten både innen kontantforsyningen og i det 
samlede betalingssystemet. Sirkulasjonsmønsteret har 
endret seg, slik at pengene i større grad sirkulerer 
nærmere brukerne. Bankenes økte ansvar og ordningen 
med rentekompensasjon til private depoter har medvirket 
til at bankene nå har flere omfordelings- og mellom-
lagringssteder enn det var da de bare brukte Norges 
Banks depoter. Det er dermed mindre omfang av trans-
porter som er motivert ut fra hensynet til renter eller kjøp 
av subsidierte tjenester. Bankene har valgt disse løsnin-
gene, selv om det fortsatt ikke er noen begrensninger i 
bruken av Norges Banks depoter. Vi ser dette som en 
klar indikasjon på at det har skjedd en effektivisering. 
Og dersom bankene viderebelaster kostnadene ved de 
ulike produktene til sine kunder, vil brukerne i større 
grad basere sine valg av betalingsmåte på reelle kostna-
der ved de ulike alternativene.

Referanser:

Gjedrem, Svein (2000): «Om Norges Banks distriktsav-
delinger og produksjon og distribusjon av sedler og 
mynt». Foredrag på Norges Banks representantskaps 
seminar 13.01.2000. http://www.norges-bank.no/tem-
plates/article____18014.aspx

Norges Bank (2000): Årsrapport om betalingsformidling.

Eklund, Trond og Veggum, Leif (2002): «Endringer i 
organiseringen av seddel- og myntforsyningen». Penger 
og Kreditt nr. 1/2002, s. 23–27.

Natvig, Peder og Veggum, Leif (2002): «Seddeldestruk-
sjon utenfor sentralbanken». Penger og Kreditt nr. 
4/2002, s. 205–207.

Eklund, Trond, Solberg Ragnhild L. og Veggum, Leif 
(2005): «Norges Banks rolle i kontantforsyningen». 
Penger og Kreditt nr. 3/2005, s. 190–196.

http://www.norges-bank.no/templates/article____18014.aspx
http://www.norges-bank.no/templates/article____18014.aspx


32 NORGES BANK  Penger og Kreditt 2/2010 (årg. 38) 32–46

Da finanskrisen nådde sitt mest kritiske stadium etter at 
investeringsbanken Lehman Brothers kollapset i septem-
ber 2008, sto myndighetene i Norge og andre land overfor 
en sjelden utfordring. Penge- og kapitalmarkedene stoppet 
opp fordi bankene ikke lenger ville låne ut penger til 
hverandre, og sentralbanker verden over måtte foreta 
betydelige rentereduksjoner og skaffe til veie nærmest 
ubegrensede mengder likviditet til banker for å holde 
dem i live. Kollapsen i finansmarkedene fikk globale 
makroøkonomiske følger gjennom stigende arbeidsledig-
het og negative vekstutsikter. Det ble tidlig klart at penge- 
og likviditetspolitiske virkemidler ikke ville være tilstrek-
kelig; det var også behov for finanspolitiske tiltak. 
Finanspolitiske stimuleringspakker ble lansert i et forsøk 
på å motvirke den negative effekten på økonomisk akti-
vitet. Stimuleringspakkene ble alle til etter kort planleg-
ging, involverte meget store beløp og skulle i hovedsak 
tre i kraft i løpet av to år.

Til tross for at studiene av hvilken effekt finanspolitikk 
har på realøkonomien er mange, hersker det fremdeles 
betydelig usikkerhet. En god forståelse av hvilken effekt 
finanspolitikk har, er viktig, både for private aktører som 
skal fatte konsum- og investeringsbeslutninger, og i 
utformingen av pengepolitikken. Mot denne bakgrunnen 
vil det være hensiktsmessig å vurdere hvilken effekt 
finanspolitiske virkemidler – i kombinasjon med penge- 
og likviditetspolitiske virkemidler – har hatt som tiltak 
mot finanskrisen. 

Denne artikkelen gir en oversikt over de ulike faktorene 
som bidrar til usikkerheten knyttet til effekten av finans-
politikk, og analyserer i lys av finanskrisen de hypoteser 
og resultater som foreligger. Resten av artikkelen er 
organisert på følgende måte: Avsnitt 2 gir en kort oversikt 
over hvordan finanskrisen har påvirket ulike land, og 
presenterer finanspolitiske stimuleringspakker for 
utvalgte land. Avsnitt 3 analyser usikkerheten knyttet til 
hvor stor effekt finanspolitikk har på realøkonomien, 
mens avsnitt 4 diskuterer hvorvidt effekten påvirkes av 
valg av finanspolitisk instrument. Avsnitt 5 drøfter betyd-
ningen av forventninger og troverdig kommunikasjon av 
fremtidige finanspolitiske beslutninger. Avsnitt 6 analy-
serer ulike situasjoner som har betydning for finanspoli-
tisk handlingsrom. Avsnitt 7 konkluderer.

2. Bakgrunn

Finanskrisen førte med seg negativ økonomisk vekst, 
høy arbeidsledighet og svake makroøkonomiske utsikter. 
De mange bankkollapsene under finanskrisen skapte i 
tillegg en stor usikkerhet og førte til at banker i de fleste 
land viste stor uvilje mot å yte lån. USA og Storbritannia 
ble direkte rammet av krisen på et tidlig stadium på 
grunn av bankenes betydelige eksponering mot finansi-
elle boligmarkedsprodukter og et markert fall i bolig-
prisene. Stor investering i boligmarkedet og raskt stigende 
boligpriser i forkant av krisen førte til at også Irland og 

Finanspolitikk og finanskrise – hvilken effekt har 
egentlig finanspolitikken?
Nina Larsson Midthjell, doktorgradsstipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo1

Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning finanspolitiske tiltak satt i verk under finanskrisen har hatt 
en ønsket effekt på realøkonomien. Det er betydelig usikkerhet knyttet til effekten av finans politikk. 
Estimeringsresultater for finanspolitiske effekter påvirkes av valg av beregningsmetode, finans-
politisk instrument og pengepolitiske beslutninger. Faktisk effekt på realøkonomien av en finans-
politisk endring vil i tillegg påvirkes av konjunktursituasjon, økonomiske aktørers forventninger 
og finanspolitisk troverdighet. Myndighetenes finanspolitiske handlingsrom vil kunne begrenses 
av nivå på offentlig gjeld og budsjettunderskudd. Det er for tidlig å trekke konklusjoner om de 
langsiktige virkningene av en betydelig bruk av finanspolitikk i forbindelse med finanskrisen. Det 
synes imidlertid å være utvilsomt at finanspolitiske tiltak hadde kortsiktige virkninger og forhind-
ret et kraftig fall i etterspørselen i mange land.

1. Innledning

1 Artikkelen ble skrevet i forbindelse med et forskningsopphold i Norges Bank Finansiell stabilitet, Forskningsavdelingen. Synspunktene i artikkelen 
er mine og er ikke nødvendigvis uttrykk for Norges Banks syn. En stor takk rettes til Ingimundur Friðriksson, Bent Vale, Steinar Holden, Qaisar 
Farooq Akram, Gunnvald Grønvik, Victoria Sparrman og Ylva Søvik for nyttige kommentarer og innspill. Takk også til Jens Olav Sporastøyl, Jørgen 
Heibø Modalsli og Andre Kallåk Anundsen for grundig og god korrekturlesning. Resterende feil og mangler er mitt ansvar alene. 
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Spania ble direkte rammet av krisen da boligboblen 
sprakk. Fallende boligpriser og strengere kredittbetin-
gelser førte til nedgang i privat konsum og investeringer. 
Land som Hellas, Italia, Spania, Irland og Portugal ble 
rammet av krisen blant annet fordi de i varierende grad 
fikk problemer med å betjene en høy offentlig gjelds-
belastning, samtidig som et allerede stort budsjettunder-
skudd begrenset landenes finanspolitiske handlingsrom.2 
Tyskland ble hardt rammet både direkte gjennom bank-
sektoren – på grunn av stor eksponering mot finansielle 
boligmarkedsprodukter i blant andre den delstatseide 
bankgruppen Landesbanken – og indirekte gjennom 
fallende eksport på grunn av lavere global etterspørsel. 
Som storprodusenter av kapitalvarer ble også Sverige og 
Finland sterkt indirekte rammet via lavere eksport-
etterspørsel. 

Norge ble mindre rammet enn andre land. Liten 
oppgang i arbeidsledighet og kun svak nedgang i økono-
misk vekst førte til at få nordmenn merket finanskrisen 

2 Se avsnitt 6 for nærmere omtale av betydningen av finanspolitisk handlingsrom.
3 I både Tyskland, Sverige og Finland utgjør eksport nærmere 40 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP).

på kroppen. At Norge unngikk alvorlige problemer i 
banksektoren og et betydelig fall i innenlandsk etterspør-
sel skyldes i hovedsak at norske banker ikke var ekspo-
nert mot risikofylte boligmarkedspapirer (slik særlig 
amerikanske banker var) i tillegg til en kombinasjon av 
lave renter, en sjenerøs kompensasjonsordning for permit-
terte arbeidstakere i utsatte sektorer som eksport- og 
byggevaresektoren, en stor andel offentlig ansatte som 
ikke sto i fare for å miste jobben, og et solid banksystem.

Figur 1 gir en oversikt over vekstutviklingen i utvalgte 
land. I USA har nedgangen i økonomisk vekst vært bety-
delig lavere enn i mange andre land, noe som trolig 
skyldes at penge- og finanspolitiske tiltak trådte i kraft 
på et tidlig tidspunkt og dermed dempet fallet i økono-
misk vekst (se omtale under). Det betydelige vekstfallet 
i land som Sverige, Finland og Tyskland tyder på at 
redusert eksport som følge av fall i global etterspørsel 
har vært av stor betydning.3 En økning i global etterspør-
sel, særlig fra Asia, har ført til gode vekstutsikter i eks-

Figur 1a Årlig økonomisk vekst i utvalgte land.   
Stiplet linje indikerer anslag. Prosent 
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Figur 2a Utvikling i arbeidsledighet i utvalgte land. Stiplet 
linje indikerer anslag. Prosent 
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portøkonomiene, særlig i 2010. I USA og Storbritannia 
er det forventet positiv økonomisk vekst fra 2010. I Norge 
var nedgangen i økonomisk vekst betydelig mindre enn 
i de fleste avanserte land, og det forventes en jevnt sti-
gende vekst fremover.

Arbeidsledigheten har steget i de aller fleste land som 
følge av krisen, se figur 2. Den store oppgangen i Spania 
skyldes i hovedsak ledighet i bygg- og anleggssektoren 
som følge av at boligboblen sprakk. I Tyskland har ledig-
heten derimot ikke økt på linje med andre land, men i 
stedet falt siden juni 2009. Spania og Tyskland har dermed 
hatt en svært ulik utvikling i ledighet til tross for en rela-
tivt lik arbeidsmarkedspolitikk (se Darius et al. 2010). En 
årsak kan være at Spania ble mer direkte rammet av krisen 
og opplevde et permanent sjokk da boligboblen sprakk. 
Tyskland ble rammet av et midlertidig sjokk i eksport-
sektoren. At tysk eksportsektor er kapitalintensiv, kan også 
ha dempet oppgangen i arbeidsledighet. En annen årsak 
kan være at den tyske eksportsektoren forventet en kort-

4 Se IMF World Economic Outlook Database, Oktober 2010.

varig nedgang i økonomisk vekst, og derfor anså kost-
naden knyttet til oppsigelse av erfarne og dyktige 
arbeidere som større enn kostnaden ved å ha dem ansatt 
gjennom resesjonen (såkalt labor hoarding).

Oppgangen i arbeidsledighet ser ut til å være mer 
langvarig enn nedgangen i økonomisk vekst. Det er 
ikke nødvendigvis uventet. Reinhart og Rogoff (2009) 
hevder at det i kjølvannet av bank- og finanskriser kan 
forventes en økning i arbeidsledighet på opptil 7 pro-
sentpoeng i løpet av resesjonen, og at økningen vil 
vedvare i overkant av fire år i gjennomsnitt. Samtidig 
kan det forventes opptil 9 prosent fall i BNP, men at 
denne nedgangen kun vil vare to år i gjennomsnitt. 
Resultatene stemmer relativt godt med den økonomiske 
utviklingen under finans krisen, se figur 1 og 2. Øko-
nomisk vekst i USA, Storbritannia og samtlige euroland 
har i gjennomsnitt falt 5,6 prosent fra toppunkt til 
bunnpunkt, mens arbeidsledigheten i gjennomsnitt har 
steget 5 prosentpoeng i løpet av finanskrisen.4 Med 

Tabell 1 oversikt over utvalgte stimuleringspakker i forbindelse med finanskrisen

Stimuleringspakker

USA The Economic Stimulus Act of 
2008 – februar 2008
Beløp: 152 mrd dollar
(1,06 % av 2008 BnP)
Fordeling: 120 mrd dollar i lump sum 
utbetalinger til amerikanske skattebe-
talere. 32 mrd dollar fordelt på 
skattelette til bedrifter, utbetaling til 
veteraner og pensjonister. 

American Recovery and 
Reinvestment Act of 2009  
– februar 2009
Beløp: 787 mrd dollar
(5,57 % av 2009 BnP)
Fordeling: 288 mrd dollar i 
skattekutt og subsidier, 275 mrd 
dollar til offentlige investeringer, 
224 mrd dollar til helse, utdan- 
ning og trygdeoverføringer.

Ekstra stimulus pakke for infrastruktur 
2010
Beløp: 50 mrd dollar
(0,34 % av forventet 2010 BnP)
Fordeling: Alt til infrastruktur.

EU sentralt 2008 European Union stimulus plan
Beløp: 200 mrd euro
(1,8 % av eU 2008 BnP)
Fordeling: Bidrag til medlemslandene slik at de kunne:
-  øke arbeidsledighetstrygd og lengde i tillegg til støtte til husholdninger
-  redusere merverdiavgift (VAt) og bidragsinnbetalinger for lavinntektstakere
-  skaffe til veie lån og kredittgarantier for bedrifter.

Tyskland Konjunkturpakete I – 2008
Beløp: 32 mrd euro
(1,3 % av 2008 BnP)
Fordeling: offentlige investeringer.

Konjunkturpakete II – 2009
Beløp: 50 mrd euro
(2 % av 2009 BnP)
Fordeling: offentlige investerin-
ger og skattekutt. 

Storbritannia
Sverige
Norge

Storbritannia
Stimuleringspakker 2008-2009
Beløp: 31 mrd pund
(2,2 % av 2009 BnP)
Fordeling: 20mrd pund til lavere 
merverdiavgift (VAt), 1 mrd pund i 
støtte til byggesektoren, 10 mrd 
pund til bygging av skole, sykehus og 
grønn energi – formålet var å skaffe
100 000 arbeidsplasser. 

Sverige
Stimuleringspakker 2009–2010
Beløp 2009: 45 mrd SeK
(1,45 % av 2009 BnP)
Beløp 2010: 60 mrd SeK
(2 % av forventet 2010 BnP)
Fordeling: Hovedsakelig støtte 
til fylker og kommuner, samt 
økte midler til arbeidsmarkeds-
formål.

Norge
Stimuleringspakke januar 2009
Beløp: 20 mrd noK
(0,84 % av 2009 BnP)
(1,08 % av 2009 fastlands-BnP)
Fordeling: 16,6 mrd kroner til økte offentlige 
utgifter, 3,3 mrd kroner i skattelette.
Utgiftsøkningene gikk i all hovedsak til kjøp 
av varer og tjenester fra privat sektor, spesielt 
fra bygg- og anleggsnæringen, mens 6,4 
milliarder kroner ble tilført kommunene.

Kilder: the joint Committee of taxation, www.recovery.gov, eU Commission, reuters, iMF, regeringskansliet, die Bundesregierung, 
eurostat, egne beregninger
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unntak av i Hellas forventes det positiv økonomisk vekst 
i 2010 etter ett eller to år med nedgang, mens arbeids-
ledigheten forventes å være høy også fremover.

Hvor stor andel av de positive vekstutsiktene som 
skyldes de finanspolitiske stimuleringspakkene er frem-
deles usikkert, men en svært ekspansiv penge- og finans-
politikk har utvilsomt bidratt til at det makroøkonomiske 
bildet ser mer positivt ut allerede i inneværende år. Poli-
tiske beslutningstakere ga høsten 2008 uttrykk for at de 
ville gjøre alt i deres makt for å redde økonomien fra 
kollaps. Dette kan også ha hatt en positiv effekt på private 
aktørers forventninger og bidratt til lavere fall i konsum 
og investeringer enn man ellers kunne ha fått (se blant 
annet Auerbach og Gale 2009).

De finanspolitiske stimuleringspakkene var omfattende 
og sjenerøse, se tabell 1. Den første amerikanske stimu-
leringspakken, The Economic Stimulus Act of 2008, skal 
ha hatt en positiv effekt på konsum og investeringer i 
første kvartal 2008 og bidro til å dempe nedgangen i 
økonomisk vekst i USA (se blant annet Sahm, Shapiro 
og Slemrod 2009). Sammenliknet med Tyskland og Stor-
britannia fikk USA med dette en finanspolitisk stimule-
ringspakke på plass på et tidlig tidspunkt, noe som kan ha 
vært en medvirkende årsak til at vekstnedgangen ble 
mindre bratt i USA. Imidlertid bidro stimuleringspakkens 
størrelse (152 milliarder dollar) til å øke et allerede for stort 

budsjettunderskudd, samtidig som stimuleringspakkens 
effekt kan ha vært kortvarig. Hvilken effekt den neste 
amerikanske stimuleringspakken, American Recovery and 
Reinvestment Act (ARRA), har hatt, er et omstridt tema 
blant økonomer, se ramme 2.1. 

I Storbritannia kom stimuleringspakkene først på plass 
i etterkant av Lehman-kollapsen høsten 2008. Det forven-
tes at 75 prosent av reduksjonen i merverdiavgiften (VAT) 
vil kunne komme husholdningene til gode gjennom lavere 
priser. Utformingen av den britiske stimulerings pakken 
kan derfor ha vært en medvirkende årsak til forventningen 
om at negativ økonomisk vekst blir kortvarig i Storbritan-
nia (se Blundell 2009).

3. Hva er multiplikatoreffekten på 
BNP av en ekspansiv finanspolitikk?

I den pågående debatten om hvilken effekt finanspolitikk 
har på økonomien, er det betydelig variasjon i estime-
ringsresultatene. Det antas ofte at det ikke vil være en 
markert effekt på BNP over tid av en økning i offentlige 
utgifter på grunn av en crowdingout effekt på privat 
konsum og investeringer (se blant annet Taylor 1993, 
Cwik og Wieland 2009 og Cogan et al. 2009). Ideen er 
at en økning i offentlige utgifter vil føre til prispress og 
høyere renter, noe som vil redusere privat konsum og 

Ramme 2.1 Omdiskutert effekt av American Recovery and Reinvestment Act
Den amerikanske stimuleringspakken American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) hadde en opprinnelig 
verdi på 787 milliarder dollar (se tabell 1). Stimuleringspakken består av en tredjedel skattelette og to tredje deler 
økning i offentlige utgifter. Hvilken effekt krisepakken har hatt på realøkonomien, og hvorvidt det var riktig å 
benytte en så kraftig finanspolitisk stimulans som virkemiddel mot finanskrisen, er et omdiskutert tema blant 
økonomer. Den estimerte effekten av pakken er presentert i Bernstein og Romer (2009) på vegne av myndig-
hetene. ARRA skulle i løpet av 2010 bidra til en økonomisk vekst på 3,6 prosent og redusere arbeidsledigheten 
med 2 prosentpoeng, fra 10 til 8 prosent. En nedgang på 2 prosentpoeng ville tilsvare 3,6 millioner færre 
arbeidsledige. Congressional Budget Office (CBO) hevdet i forkant av pakken at ARRA ville stimulere økono-
mien på kort sikt, men at effekten ville avta kraftig fra og med 2011 (se http://www.cbo.gov/doc.
cfm?index=10008&zzz=38511). Nylig hevdet CBO at ARRA hadde bidratt svært positivt til økonomisk aktivi-
tet og ført til en økning i fulltidsjobber på mellom to og fem millioner i 2010 (se http://www.cbo.gov/doc.
cfm?index=11972&zzz=41393 ). Selv om arbeids ledigheten ikke har falt betydelig siden implementeringen av 
pakken, kan resultatene tyde på at ARRA har forhindret en videre økning i arbeidsledigheten.

Påstanden om at ARRA har hatt en betydelig effekt på økonomisk aktivitet på kort sikt, støttes av blant andre 
Blinder og Zandi (2010), men møter også betydelig motstand. Cogan et al. (2009) hevder at myndighetenes 
estimerings resultater er lite robuste overfor ulike beregningsmetoder, og anslår ved hjelp av ulike ny-keynesi-
anske modeller effekten av ARRA på realøkonomien til kun en sjettedel av estimert effekt i Bernstein og Romer 
(2009). Alesina og Ardagna (2009) hevder at pakken ville ha fått en sterkere effekt dersom skattelettelser hadde 
fått høyere prioritet. Cogan og Taylor (2010) gjennomfører en empirisk analyse av de ulike utgiftsøkningene i 
forbindelse med pakken og hevder at ARRA har hatt svært liten effekt i løpet av de seks kvartalene den har 
vært i virke så langt, fordi en stor del av økningen i utgifter var overføringer til blant annet helse og utdanning, 
fremfor økt offentlig kjøp av varer og tjenester.

http://www.cbo.gov/doc.cfm?index=10008&zzz=38511
http://www.cbo.gov/doc.cfm?index=10008&zzz=38511
http://www.cbo.gov/doc.cfm?index=11972&zzz=41393
http://www.cbo.gov/doc.cfm?index=11972&zzz=41393
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investeringer slik at den positive effekten på BNP av å 
øke offentlige utgifter nøytraliseres. I en situasjon der 
pengepolitikken blir passiv fordi styringsrenten holdes 
nær null, slik situasjonen har vært under finanskrisen, 
vil effekten av finanspolitikk kunne bli sterkere fordi 
crowdingout effekten faller bort, se avsnitt 3.1.

Hva den totale effekten på BNP blir av en endring i et 
finanspolitisk instrument, forklares av den keynesianske 
multiplikatoren. Dersom multiplikatoren for offentlige 
utgifter er 2, betyr det at en økning i offentlige utgifter 
på 100 milliarder kroner vil øke verdiskapingen med 
totalt 200 milliarder kroner. At det kalles en total effekt, 
skyldes at multiplikatoreffekten gjenspeiler den samlede 
effekten på realøkonomien av endringen i offentlige 
utgifter (definert som offentlig konsum, offentlige inves-
teringer og overføringer). Ettersom formålet med å foreta 
endringer i finanspolitikken i teorien er å skape en effekt 
på realøkonomien, vil det derfor være å foretrekke at 
multiplikatoreffekten er større enn 1. Endringen i finans-
politikk vil da bidra til verdiskaping ut over selve øknin-
gen i offentlige utgifter og med det få en betydelig effekt 
på realøkonomien.

Dersom myndighetene har finanspolitisk handlings-
rom, på grunn av lav statsgjeld og budsjettoverskudd, 
vil multiplikatoreffekten trolig kunne være større enn 
hvis den ekspansive endringen er gjeldsfinansiert. 
Dersom en ekspansiv finanspolitikk i stedet fører til høy 
statsgjeld og et stort budsjettunderskudd, slik situasjonen 
er i mange land i dag, vil endringen kunne øke usik-
kerheten i økonomien og føre til at økonomiske aktører 
blir mer forsiktige, slik at den ønskede effekten på 
konsum og investeringer uteblir som følge av økt sparing. 
Multiplikator effekten vil i et slikt tilfelle være liten, (se 
blant annet Caballero og Pindyck 1996). Dersom private 
aktører velger å benytte en økning i disponibel inntekt, 
som følge av ekspansiv finanspolitikk, til å nedbetale 
gjeld, vil det dempe multiplikatoreffekten av en ekspan-
siv finans politikk på økonomisk aktivitet (se Reinhart 
og Rogoff 2010). Størrelsen på multiplikatoren vil også 
kunne variere fra land til land og periode til periode. 
Kirchner et al. (2010) hevder blant annet at offentlige 
utgifter ble stadig mer effektivt som virkemiddel for 
stabilisering av BNP og privat konsum i euroområdet 
gjennom 1980-tallet, men at effekten har avtatt siden 
begynnelsen av 1990-tallet.

I litteraturen er det uenighet både knyttet til hva som er 
et egnet teoretisk rammeverk og økonometrisk metode, 
og til størrelsen på multiplikatoreffekten av økte offentlige 
utgifter. Spilimbergo et al. (2009) hevder at multiplikato-
ren for offentlige utgifter kan variere fra under 0,5 til 1,5, 
avhengig av landets størrelse. Barro (2008) mener et 

estimat omkring 0,8 er sannsynlig. Flertallet av studier 
med både ny-keynesiansk tilnærming med DSGE-model-
ler og bruk av VAR-modeller tyder på at multiplikator-
estimatet for offentlige utgifter varierer fra 0,5 til i over-
kant av 1 (se for eksempel Blanchard og Perotti 2002, 
Burnside, Eichenbaum og Fisher 2004, Perotti 2005 og 
2006, Galí et al. 2007, Ilzetzki og Végh 2008, Ramey 
2008, Cogan et al. 2009 og kapittel 3 i IMF WEO 2010). 
At størrelsen på multiplikatoren varierer betydelig fra en 
studie til en annen, viser hvor vanskelig det er å gi et 
tydelig svar på hvilken effekt finanspolitikk faktisk har. 

Variasjonen i estimatene kan ha ulike årsaker. For det 
første kan det være vanskelig å skille mellom endringer 
i offentlige utgifter som oppstår som følge av endringer 
i BNP, såkalte endogene endringer, og endringer som 
gjøres diskresjonært for å påvirke BNP, såkalte eksogene 
endringer (se blant annet Eichengreen 1998 og Giavazzi 
og Pagano 1996).5 Kun eksogene endringer kan benyttes 
i beregningen av multiplikatoren, og mangel på gode 
instrumentvariable gjør det vanskelig å isolere retningen 
på kausaliteten mellom offentlige utgifter og BNP. Stør-
relsen på multiplikatoren er også følsom for valg av 
parameterverdier (se Hall 2009). I beregningen av hvilken 
effekt finanspolitikk har på økonomien, gjøres det ofte 
antakelser om ulike parametre, for eksempel om hvor 
stor andel av økt disponibel inntekt det forventes at hus-
holdninger benytter på økt konsum, eller hvor stor andel 
av investeringer som er uavhengig av inntekt og rente-
nivå. En liten endring i slike parameterverdier vil kunne 
gi store utslag på multiplikatorens størrelse. 

Videre er det ofte betydelig tidsetterslep for implemen-
tering av beslutningen om endringer i offentlige utgifter. 
En finanspolitisk avgjørelse kan gjøres kjent ved frem-
leggelsen av et statsbudsjett, men implementeres på et 
helt annet tidspunkt. Romer og Romer (2010) hevder blant 
annet at effekten av en skatteendring på realøkonomien 
er tettere knyttet til en faktisk skatteendring enn til 
annonseringen av fremtidige endringer. En viktig faktor 
for størrelsen på multiplikatoren er derfor hvilken kon-
junktursituasjon økonomien befinner seg i når endringen 
trer i kraft, noe som kan være vanskelig å beregne på 
beslutningstidspunktet. Passiv pengepolitikk som følge 
av en styringsrente nær null kan føre til sterkere multi-
plikatoreffekter enn ved mer normale forhold. Et problem 
ved dette er at perioder med og uten nullrentepolitikk 
vanskelig kan kombineres i samme tidsserie, fordi de vil 
gi svært ulike resultater for multiplikatoren.

Mange land befinner seg nå i en situasjon der en svært 
ekspansiv finanspolitikk har ført til høyt budsjettunder-
skudd og stor offentlig gjeldsbelastning. En høy og raskt 
voksende statsgjeld kan øke faren for finansiell ustabili-

5 Diskresjonær finanspolitikk er eksplisitte finanspolitiske vedtak som påvirker budsjettbalansen direkte, her omtalt som eksogene endringer. Endringer 
i budsjettbalansen som følger en regel eller av automatikk kalles automatiske stabilisatorer, her omtalt som endogene endringer.
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tet gjennom flere kanaler, som redusert tillit til offentlig 
utstedte betalingsmidler, og fare for store tap i finans-
institusjoner forbundet med mislighold av statsgjelden. 
Samtidig vil en høy statsgjeld kunne føre til svekket 
finanspolitisk troverdighet, noe som kan redusere effek-
ten av finanspolitiske endringer. Høyere avkastningskrav 
som følge av økt risiko for mislighold vil kunne smitte 
over på andre markedsrenter, noe som vil ha konsekven-
ser for husholdninger og bedrifter. Gitt konsekvensene 
synes det viktig å foreta en grundig analyse av forventet 
effekt på realøkonomien i forkant av en finanspolitisk 
stimulans, særlig i de tilfeller der den ekspansive endrin-
gen er gjeldsfinansiert. En sjekk av estimeringsresulta-
tenes robusthet overfor ulike beregningsmetoder for 
hvilken effekt finanspolitikk har på realøkonomien, synes 
hensiktsmessig.6

3.1 Sterkere multiplikatoreffekt ved 
nullrentepolitikk?

Til tross for variasjonen i estimeringsresultater synes det 
vanskelig å argumentere for en multiplikator som alltid 
er markert større enn 1, i hvert fall så lenge sentralbanker 
benytter en renteregel, som for eksempel Taylor-regelen, 
eller andre former for fleksibel inflasjonsstyring i utform-
ingen av pengepolitikken. Årsaken er at det ved fleksibel 
inflasjonsstyring vil komme en rentereaksjon på enhver 
endring i BNP ut over trend. Dersom et land som prak-
tiserer fleksibel inflasjonsstyring har et positivt produk-
sjonsgap, det vil si at BNP-veksten er høyere enn trend-
veksten, vil renten trolig settes opp, noe som vil dempe 
effekten av en ekspansiv finanspolitikk. En ekspansiv 
finanspolitikk vil imidlertid kunne ha en sterkere virk-
ning på realøkonomien når produksjonsgapet er negativt, 
fordi rentene samtidig reduseres. Dersom nullrentepoli-
tikk praktiseres, vil sentralbanken ikke kunne foreta en 
rentereaksjon, noe som vil påvirke hvilken effekt en 
finanspolitisk endring får på realøkonomien. 

En ekspansiv finanspolitikk gjennom for eksempel økte 
investeringer vil i teorien stimulere økonomisk aktivitet, 
men vil trolig også føre til høyere marginalkostnader i 
bedriftene på grunn av økt lønnspress, spesielt dersom 
det ikke er tilstrekkelig ledig kapasitet i økonomien. Et 
høyere lønnspress fører til høyere inflasjonsforventninger 
og lavere realrente. Dersom sentralbanken ikke kan 
justere for fall i realrenten ved å heve styringsrenten, 
fordi det for eksempel praktiseres nullrentepolitikk, slik 
det er gjort under finanskrisen, vil privat konsum også 
kunne øke. Dette bidrar til å øke produksjonen ytterligere 
og forsterke multiplikatoreffekten. En svært ekspansiv 

6 I litteraturen er det vanlig å foreta robusthetssjekk av resultater for finanspolitiske effekter (se for eksempel Galí et al. 2007, Blanchard og Perotti 
2002, Romer og Romer 2010, Cogan et al. 2009 og Fatás og Mihov 2001).

pengepolitikk under finanskrisen har ført til at ledende 
økonomier som Storbritannia, euroområdet og USA i dag 
har styringsrenter nær null, se figur 3. Det er forventet at 
styringsrentene vil settes forsiktig opp fra 2011.

Dersom påstanden om at multiplikatoreffekten blir 
større ved nullrentepolitikk, er korrekt, skulle man kunne 
forvente en stor effekt av de finanspolitiske stimulerings-
pakkene både for USA, Storbritannia og land i euroom-
rådet. Christiano et al. (2009) hevder at multiplikatoren 
for offentlige utgifter kan nærme seg så mye som 4 i en 
situasjon med nullrentepolitikk, og anslår at en åtte 
kvartalers økning i amerikanske offentlige utgifter vil 
kunne gi en multiplikator på 2 når rentenivået holdes 
konstant og nær null. I en økonomi der multiplikatoren 
er like under 1 under normale omstendigheter, finner Hall 
(2009) at multiplikatoren vil stige til 1,7 i perioder med 
passiv pengepolitikk. Davig og Leeper (2009) hevder at 
estimatene er henholdsvis 0,8 under normale omstendig-
heter og 1,8 ved nullrentepolitikk. Størrelsesanslaget på 
multiplikatoren vil variere ut fra hvor lenge det forventes 
at nullrentepolitikken vil vare – jo lenger pengepolitikken 
forblir passiv, desto høyere blir multiplikatoreffekten av 
en ekspansiv finanspolitikk. I USA har styringsrenten 
ligget mellom 0 prosent og 0,25 prosent siden desember 
2008 og forventes først å forlate intervallet i 2012. Tre år 
med nullrentepolitikk har trolig bidratt til at de amerikan-
ske stimuleringspakkene har hatt en sterkere effekt enn 
de ellers ville hatt, et argument som støttes av Woodford 
(2010).

Styringsrenter nær null vil kunne være et problem når 
en kontraktiv finanspolitikk skal gjennomføres, fordi 
sentralbanken ikke vil kunne dempe virkningen på øko-
nomisk aktivitet ved rentenedsettelse. Finanspolitikken 

Figur 3 Styringsrentebeslutninger 1). Stiplet linje indikerer 
anslag. Prosent.  
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vil i en slik situasjon kunne få en større negativ effekt 
på økonomisk aktivitet på kort sikt. Det iverksettes nå 
innstrammingsstrategier i flere europeiske land i et forsøk 
på å redusere store budsjettunderskudd. Fordi økonomisk 
vekst fortsatt er svak i en del land, vil det være å fore-
trekke at innstrammingen gjennomføres med minst mulig 
negativ effekt på økonomisk aktivitet. Selv om sentral-
bankene er forhindret fra å redusere renten ytterligere, 
kan de bidra til å dempe negativ effekt på økonomisk 
aktivitet ved å holde styringsrenten på historisk lave 
nivåer lenger enn de ville ha gjort i en situasjon uten 
behov for finanspolitisk konsolidering.

Taylor (2009) hevder at diskresjonære endringer i 
finanspolitikken ikke vil ha en ønsket effekt på økono-
misk aktivitet, selv ikke i en situasjon der styringsrentene 
holdes nær null, og viser til Japans tapte tiår. Etter ti år 
med nominell rente nær null og negativ økonomisk vekst 
var det først ved kvantitative lettelser at japansk økonomi 
viste tegn til bedring. Diskresjonære finanspolitiske 
endringer syntes å ha hatt liten eller ingen effekt.

4. Endringer i offentlige utgifter eller 
skatter – hva har sterkest effekt?

Myndighetene har to finanspolitiske hovedinstrumenter: 
skatt og offentlige utgifter, fordelt på offentlig konsum, 
investeringer og overføringer. I utformingen av finans-
politikken er målet å balansere bruken av instrumentene 
slik at en ønsket effekt oppnås. Å treffe riktig er imid-
lertid en utfordring, fordi det fortsatt er uklart hvilket av 
de to instrumentene som har sterkest virkning på økono-
misk aktivitet. Tradisjonell keynesiansk teori hevder at 
en endring i offentlige kjøp av varer og tjenester (det vil 
si i offentlig konsum og investeringer) har en større effekt 
som finanspolitisk virkemiddel enn en endring i skatter. 
Årsaken er at offentlig kjøp av varer og tjenester påvirker 
BNP direkte, mens skatt virker indirekte gjennom hus-
holdningers og bedrifters konsum- og investerings-
beslutninger. Siden det antas at husholdningene også 
sparer, vil effekten av skattelette derfor være mindre. 
Dersom private aktører har begrenset tilgang på likvidi-
tet, vil imidlertid multiplikatoreffekten kunne være stor 
også ved redusert skatt på arbeidsinntekt, eller ved en 
reduksjon i merverdiavgiften, fordi husholdninger i en 
slik situasjon vil kunne foretrekke å benytte en større 
andel av økningen i disponibel inntekt til konsum. 

En kan også tenke seg at verdiskapingen i et land vil 
kunne påvirkes positivt av å endre utformingen av skatte-
systemet for bedrifter. Lavere skatt på næringsinntekt vil 
kunne stimulere til økte investeringer. Lavere skatt på 
innsatsfaktorer vil kunne redusere bedriftens produk-

sjonskostnader og stimulere til økt produksjon og syssel-
setting ved behov. Et markert lavere skattenivå enn i 
andre land vil kunne tiltrekke utenlandske investeringer 
og øke både verdiskaping og produksjonskapasitet. 
Hvilket finanspolitisk instrument som til slutt velges, vil 
avhenge av hva formålet med den finanspolitiske endrin-
gen er og hvilken effekt myndighetene tror de ulike 
instrumentene vil ha på realøkonomien.

Flere studier støtter hypotesen om at bruk av skatt som 
finanspolitisk instrument også kan ha en sterk effekt på 
økonomisk aktivitet. Alesina og Ardagna (2009) analy-
serer ved hjelp av paneldata effekten av store økninger i 
budsjettunderskudd forårsaket av en finanspolitisk sti-
mulering og finner at de stimuleringspakkene som fikk 
en synlig effekt på økonomisk aktivitet, var de som 
fokuserte på lavere skatt på lønns- og næringsinntekt, 
mens de pakkene som ikke fungerte, fokuserte på økte 
offentlige utgifter.7 Ved bruk av VAR-analyse finner 
Mountford og Uhlig (2008) at bruk av skatt som finans-
politisk instrument har en sterkere effekt enn bruk av 
offentlige utgifter. De hevder blant annet at en økning i 
offentlige utgifter ikke nødvendigvis øker privat konsum, 
at både en skatteøkning og økte offentlige utgifter redu-
serer private investeringer, og at et underskuddsfinansiert 
skattekutt vil være den beste måten å stimulere realøko-
nomien på. Romer og Romer (2010) sammenlikner ikke 
de to instrumentene, men identifiserer skatteendringer 
ved hjelp av både VAR-analyse og såkalte casestudier 
(det vil si studier basert på blant annet taler og rapporter). 
De finner at en eksogen skatteøkning på 1 prosent av 
BNP vil kunne redusere BNP med nær 3 prosent, noe 
som er høyere enn de fleste multiplikatorer for offentlige 
utgifter.

Det har vært mye fokus på utgifter i stimuleringspak-
kene som ble lansert i forbindelse med finanskrisen (se 
tabell 1). Resultatene over indikerer imidlertid at en mer 
skatteorientert politikk kanskje kunne vært å foretrekke. 
Et argument til støtte for bruk av skattelette når det er 
behov for umiddelbare finanspolitiske tiltak, som under 
finanskrisen, er at det kreves lite planlegging i forkant 
(se Mankiw 2010). Det kan være en tidkrevende prosess 
å øke offentlige utgifter, enten det er snakk om å investere 
i infrastruktur, bygge barnehager eller endre kompliserte 
overføringsordninger, som pensjonssystemet. God plan-
legging er nødvendig for å sikre kvalitet. Det kan derfor 
være en avveining mellom kvalitet og tidsbruk når offent-
lige utgifter benyttes som hovedinstrument i stimule-
ringspakker. Når krisen først har oppstått og det behøves 
umiddelbar handling, kan derfor kjappe løsninger komme 
på bekostning av kvalitet og føre til at det finanspolitiske 
tiltaket ikke får ønsket effekt. En midlertidig endring i 

7 Studien gjøres på OECD-data og forfatterne ser både på effekten av en slik stimulans på økonomien og på gjeldsdynamikken.
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skattesystemet, ved for eksempel en midlertidig reduksjon 
av indirekte skatter, en reduksjon av skattenivå for bedrif-
ter eller av skatt på arbeidsinntekt, vil kunne ha en umid-
delbar effekt uten at det kommer på bekostning av annet 
enn offentlige inntekter.8

For å unngå å dempe økonomisk aktivitet unødig ved 
nødvendige budsjettskjerpelser, eller for å oppnå størst 
mulig effekt på realøkonomien av en finanspolitisk 
endring, vil det være av betydning at myndighetene velger 
å benytte et velegnet finanspolitisk instrument. Alesina 
og Ardagna (2009) hevder at skattelette vil ha størst effekt 
i en stimuleringssituasjon, men at en reduksjon i offent-
lige utgifter vil kunne stabilisere statsgjeld mye mer 
effektivt enn en skatteøkning når det er behov for finans-
politisk innstramming og samtidig minst mulig negativ 
effekt på realøkonomien, slik situasjonen er for mange 
land i dag. I en analyse av hvilke makroøkonomiske 
effekter man kan forvente av en finanspolitisk konsoli-
dering, hevder IMF at skatteendringer har en sterkere 
kontraktiv effekt på økonomisk aktivitet enn endringer 
i offentlige utgifter (se kapittel 3, IMF WEO 2010). For-
skjellen er betydelig: multiplikatoreffekten av å øke 
skattene beregnes til –1,3, mens multiplikatoreffekten av 
å redusere offentlige utgifter beregnes til –0,5 i normale 
tider og –1 i perioder med styringsrente nær null. Sam-
spillet med pengepolitikken kan være en mulig årsak til 
at skattemultiplikatoren ved en innstramming er større 
enn multiplikatoren knyttet til offentlige utgifter. En 
skatteøkning, for eksempel ved en justering av merverdi-
avgiften, vil øke inflasjonsforventingene, fordi det for-
ventes at bedrifter velter ekstrakostnaden ved økt skatt 
over i prisene (se kapittel 3, IMF WEO 2010). Dersom 
sentralbanken styrer etter inflasjonsmål, vil en økning i 
inflasjonsforventningene kunne føre til en renteøkning 
som vil forsterke den negative effekten på økonomisk 
aktivitet.9 Dersom myndighetene i stedet reduserer bud-
sjettunderskuddet ved kutt i utgifter, vil sentralbanken 
kunne ønske å motvirke en forventet nedgang i inflasjo-
nen ved rentenedsettelse. Denne effekten faller bort 
dersom styringsrenten ligger nær null.

Fordi bruk av skatt og offentlige utgifter har ulik multi-
plikatoreffekt, vil valg av finanspolitisk instrument 
avhenge av hva som er årsaken til en finanspolitisk inn-
stramming. Dersom målet er å redusere budsjettunder-
skudd og gjeld mest mulig med minst mulig negativ effekt 
på økonomisk aktivitet, slik situasjonen er i de fleste land 
i dag, vil det være mest hensiktsmessig å benytte det 
finanspolitiske instrumentet man antar har minst negativ 
effekt på realøkonomien, men samtidig stor effekt på 

budsjett- og gjeldsforpliktelser. Befinner landet seg i 
stedet i en høykonjunktur, med press på produksjons-
kapasitet, og hensikten med en kontraktiv finanspolitikk 
er å redusere økonomisk aktivitet, vil det være mer hen-
siktsmessig å benytte det instrumentet man antar har 
sterkest negativ effekt på realøkonomien.

Det er altså ikke bare usikkerhet knyttet til effekten av 
finanspolitikk, men også til hvilket finanspolitisk instru-
ment som er det beste å benytte i utøvelsen av finanspo-
litikken. Mye av usikkerheten skyldes at det er uklart 
hvordan private aktører reagerer på endringer i finans-
politikken. Dersom husholdninger og bedrifter i forkant 
av en finanspolitisk stimulans fikk vite hvor innstram-
mingene ville komme i fremtiden, ville det kunne redu-
sere noe av denne usikkerheten. En troverdig og detaljert 
kommunikasjon om fremtidige finanspolitiske tiltak fra 
myndighetens side kan derfor være av avgjørende betyd-
ning for å oppnå ønsket effekt av finanspolitikk på kort 
sikt.

5. Betydningen av forventninger og 
troverdig kommunikasjon

Det har lenge vært omdiskutert hvorvidt aktører i øko-
nomien forventer at en ekspansiv finanspolitikk i dag må 
finansieres i fremtiden, og derfor internaliserer myndig-
hetenes budsjettbetingelse ved å spare en ekstrainntekt 
fra en skattereduksjon for å kunne betale for en skatte-
økning i fremtiden (Rikardiansk ekvivalens). Som drøftet 
i forrige avsnitt er det ikke sikkert at aktørene i økono-
mien nødvendigvis sparer en økning i disponibel inntekt 
som følge av skattelette. Siden mange land konsekvent 
opererer med budsjettunderskudd, høy statsgjeld og lite 
kommunikasjon av fremtidige finanspolitiske beslutnin-
ger, er det heller ikke så lett for husholdninger og bedrif-
ter å forutse myndighetenes handlinger. Dette er enklere 
innenfor pengepolitikk. De siste ti årene har det blitt mer 
og mer vanlig å benytte inflasjonsmål. Hensikten med 
inflasjonsmål er blant annet å gjøre det lettere for hus-
holdninger, banker og næringsliv å forutse sentralbankens 
handlinger. Selv om det ikke er mulig å forutse en enkelt 
renteendring korrekt, gjør et inflasjonsmål det lettere å 
forutse retningen på fremtidige rentebevegelser. Er penge-
politikken troverdig og faktisk inflasjon høyere enn målet, 
vil aktørene i økonomien kunne forvente en fremtidig 
renteøkning og tilpasse sine beslutninger deretter. 
Gjennom en slik tilpasning vil volatiliteten i økonomiske 
bevegelser reduseres, fordi det blir mindre usikkerhet. 
De finanspolitiske stabilitetskriteriene som gjelder i 

8 I en nedgangskonjunktur er det vanskelig å tenke seg at en midlertidig skattelette vil kunne ha uønskede vridende effekter.
9 Dette argumentet faller bort i de tilfeller der inflasjonsmålet bygger på en konsumprisindeks som er justert for effekten av avgifter, slik som for 

eksempel KPI-JAE i Norge. 
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euroområdet (se omtale i avsnitt 6), og den norske hand-
lingsregelen er liknende eksempler på å binde seg til 
masten innenfor finanspolitikk. Det vil være av avgjø-
rende betydning at finanspolitiske beslutningstakere 
klarer å holde seg innenfor den grensen slike retnings-
linjer tegner opp. Ved mangel på troverdighet vil ret-
ningslinjene ha liten relevans.

Når budsjettunderskuddene blir så store som de har 
blitt under finanskrisen, kan man fundere på om aktørene 
i økonomien faktisk tilpasser seg slik at teorien om Rikar-
diansk ekvivalens til en viss grad holder. Til tross for 
store stimuleringspakker har husholdninger og bedrifter 
stilt seg nølende til å øke konsum og investeringer. Denne 
effekten har vært spesielt synlig i USA. Nølingen kan 
skyldes at aktørene er usikre på hvordan myndighetene 
vil redusere det enorme amerikanske budsjettunderskud-
det i fremtiden, særlig siden økningen i offentlige utgif-
ter er gjeldsfinansiert. I et land med begrenset ledighets-
trygd er en annen plausibel forklaring at amerikanske 
husholdninger holder igjen på forbruket fordi risikoen 
for å miste jobben fortsatt er høy. Undersøkelser indike-
rer at kun en femtedel av amerikanske skattebetalere ville 
benytte ekstrainntekten de fikk gjennom stimulerings-
pakken The Economic Stimulus Act of 2008 (se tabell 1) 
til å øke konsumet, mens over halvparten ville benytte 
ekstrainntekten til nedbetaling av gjeld (se Shapiro og 
Slemrod 2009 og Sahm, Shapiro og Slemrod 2009). Når 
en stor andel av en finanspolitisk stimulus benyttes til 
nedbetaling av gjeld, fremfor til økt konsum og investe-
ringer, vil effekten på økonomisk aktivitet kunne dempes. 
Nedbetaling av privat gjeld i USA i kjølvannet av 
finanskrisen er den største i omfang etter andre verdens-
krig (se Reinhart og Rogoff 2010). Nedbetaling av gjeld 
har, sammen med et stort antall private konkurser, bidratt 
til at husholdningers gjeldsbelastning som andel av privat 
disponibel inntekt har falt betydelig fra et historisk høyt 
nivå ved utgangen av 2007.

En gjeldsfinansiert stimulans må finansieres i fremti-
den, enten ved skatteøkning, ved reduksjon i offentlige 
utgifter eller ved en kombinasjon av disse. Dersom myn-
dighetene ved lanseringen av en stimuleringspakke 
samtidig annonserer hvordan de har tenkt å stramme inn 
igjen på mellomlang sikt, vil aktørene i økonomien kunne 
planlegge konsum- og investeringsbeslutninger nå og i 
fremtiden med større trygghet. Valg av finanspolitisk 
konsolideringsstrategi på mellomlang sikt synes derfor 
viktig for å få en ønsket effekt av finanspolitikk på kort 
sikt, både med hensyn til valg av finanspolitisk instru-
ment og med hensyn til timing for når konsoliderings-
strategien kommuniseres. At denne kommunikasjonen 

oppfattes som troverdig av aktørene i økonomien, vil 
være av avgjørende betydning. Økte offentlige utgifter 
på kort sikt vil kunne øke lange renter, fordi det forven-
tes at den ekspansive endringen øker aktiviteten i øko-
nomien. En forventet besparelse på utgiftssiden på mel-
lomlang sikt vil kunne dempe en slik effekt på lange 
renter. Fordi høyere lange renter kan føre til at hushold-
ninger og bedrifter sparer mer i dag for å dekke økte 
lånekostnader i fremtiden, vil en troverdig kommunika-
sjon av fremtidige innskjerpelser kunne redusere nivået 
på den fremtidsrettede sparingen, se blant annet Corsetti 
et al. (2010).

Når finanspolitisk handlingsrom begrenses av en høy 
gjeldsbelastning og stort budsjettunderskudd, slik situa-
sjonen nå er for mange land, er det behov for innstram-
mingstiltak. Hvorvidt landene vil lykkes i innskjerpel-
sene, vil i stor grad avgjøres av finanspolitisk troverdig-
het. En troverdig kommunikasjon av hvorfor innstram-
mingstiltak er nødvendige, og hvordan tiltakene vil 
påvirke aktørene i økonomien, vil kunne dempe de nega-
tive reaksjonene en kontraktiv finanspolitikk gjerne 
møter. Dersom husholdninger og bedrifter forstår rekke-
vidden av og årsaken til finanspolitiske beslutninger, vil 
endringene lettere kunne aksepteres.

Tabell 2 gir en oversikt over lanserte innstrammings-
pakker i utvalgte land. Kobles hypotesen om at det er 
viktig å kommunisere en troverdig konsolideringsstrategi 
på et tidlig tidspunkt, til oppryddingen etter finanskrisen, 
impliserer den at de økonomiske utsiktene burde vært 
mer positive i europeiske land enn i USA. Årsaken er at 
flere europeiske land har kombinert kortsiktig stimulans 
med en tydelig kommunikasjon av innstramming på 
mellomlang sikt, ledet an av Tysklands detaljerte og 
troverdige innstrammingsplan på 20 milliarder euro årlig 
fram til 2014. I USA har det derimot ikke blitt gitt uttrykk 
for når og hvordan eventuelle innstramminger skal foregå. 
De økonomiske utsiktene er imidlertid ikke markert 
forskjellige i USA og europeiske land (se figur 1 og 2). 
Det betyr ikke nødvendigvis at kommunikasjon av en 
innstrammingsplan på mellomlang sikt ikke kan virke 
stimulerende på økonomisk aktivitet på kort sikt, men 
heller at andre faktorer også spiller inn, som for eksem-
pel en økende bekymring i finansmarkedene for at enkelte 
euroland ikke vil kunne innfri sine gjeldsforpliktelser, 
slik situasjonen har vært i Hellas og Irland, eller at de 
annonserte innstrammingstiltakene synes lite troverdige, 
som i Portugal.10 Størrelsen på gjeldsforpliktelser kan 
også være en forklarende årsak. Europeiske land har 
samlet over dobbelt så store brutto gjeldsforpliktelser 
som USA (se Reinhart og Rogoff 2010).

10 Innstrammingstiltakene i Portugal oppleves ikke som troverdige. I løpet av de første ti månedene av 2010 har budsjettunderskuddet økt med 1,8 
prosent og avkastningskravene i statsobligasjonsmarkedet er nå på samme nivå som hva de var i Hellas i forkant av den greske krisepakken i mai 
2010, se http://www.eurointelligence.com/index.php?id=581&tx_ttnews[tt_news]=2962&tx_ttnews[backPid]=901&cHash=90a5b9eaaa.

http://www.eurointelligence.com/index.php?id=581&tx_ttnews%5btt_news%5d=2962&tx_ttnews%5bbackPid%5d=901&cHash=90a5b9eaaa
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Tabell 2 oversikt over utvalgte innstrammingspakker lansert i 2010
Innstrammingspakker

Tyskland Innstrammingspakke for 2011–2014
Beløp: 20 mrd euro årlig, totalt 80 mrd euro
(0,77 % av forventet 2011 BnP)
Utdrag av innhold:
- Økning i flyskatter og skatteskjerpelser i energisektoren generelt
- ny skatt på kjernefysisk brennstoff og frafall av støtte til oppvarming
- Frafall av tilleggsstøtte til arbeidsledige og pensjonister
- Lavere fødselspermisjonsutbetaling

Storbritannia Innstrammingspakke 2010-2011
Lansert i mai 2010
Beløp: 6,2 mrd pund
(0,42 % av forventet 2010 BnP)
Utdrag av innhold:
- 1,7 mrd pund kutt ved å stoppe eller utsette investerings-

prosjekter
- 2,8 mrd pund gjennom ansettelsesstopp i offentlig sektor 

og skjerpelser på bruk av konsulenttjenester, reisevirk-
somhet, it-tjenester og annet

- innstramming i kommunebudsjettet på 1,17 mrd pund

Spending Review Statement
Lansert i oktober 2010
Beløp: 19 % budsjettkutt over fire år
Utdrag av innhold:
- 6 mrd pund kutt i administrative budsjetter i løpet av år 1
- 490 000 færre offentlig ansatte innen fire år
- Økning i pensjonsalder
- Årlig innstramming i kommunebudsjettet på 7,1 %
- Økt fokus på privatisering av offentlige tjenester
- innstramming i forsvarsbudsjett på 8 %

Spania Innstrammingspakke I for 2010–2013
Lansert i februar 2010
Beløp: 50 mrd euro
(4,76 % av forventet 2010 BnP)
Utdrag av innhold:
- Arbeidsmarkedsreformer
- Lavere lønn til offentlig ansatte
- Økt pensjonsalder
- Kutt i subsidier, overføringer og offentlige investeringer

Innstrammingspakke II for 2010–2013
Lansert i mai 2010
Beløp: 15 mrd euro
(1,43 % av forventet 2010 BnP)
Utdrag av innhold:
- Lønnskutt for offentlig ansatte på 5 prosent i 2010, 

lønnsfrys i 2011
- Frys av pensjoner i 2011
- Skatteøkning for de rikeste

Hellas Hellas krisepakke fra EU og IMF med tilhørende innstramming
Lansert i mai 2010
Beløp krisepakke: 110 mrd euro
(46,6 % av forventet gresk 2010 BnP)
(1,05 % av forventet eU 2010 BnP)
Fordeling: Finansiering fra eU i samarbeid med iMF. 80 milliarder fra eU og 30 milliarder fra iMF ble tildelt Hellas som 
lån for å lette gresk refinansieringssituasjon. Lånet ble gitt til en betydelig lavere rente enn hva Hellas hadde måttet 
betale for refinansiering i markedet. Krisepakken ble gitt under forutsetning om at Hellas gjennomførte innstrammings-
tiltak:

Innstrammingsplan for 2010–2013
Beløp: 30 mrd euro
(12,7 % av forventet 2010 BnP)
Utdrag av innhold:
- Øke pensjonsalderen fra 53 til 67 år
- 3 års lønnsfrys for offentlig ansatte
- Frafall av to ekstra månedslønner årlig for offentlig ansatte
- Ansettelsesstopp i offentlig sektor
- nedlegging av korttidskontrakter og flere hundre utdaterte statlige enheter
- 2 til 3 prosentpoeng økning i merverdiavgiften (VAt)

Irland Irland krisepakke fra EU og IMF med tilhørende innstramming
Lansert november 2010
Beløp krisepakke: opptil 85 mrd euro
(51,2 % av forventet irsk 2010 BnP)
(0,8 % av forventet eU BnP)
Fordeling: 45 mrd euro finansieres av eU, 22,5 mrd euro finansieres av iMF og 17,5 mrd euro finansieres av irland selv. 
Cirka 50 mrd euro tildeles irske myndigheter som lån slik at innstrammingstiltak tilsvarende 15 mrd euro kan gjennom-
føres i løpet av fire år. de resterende 35 mrd euro er en bankredningspakke.

Kilder: iMF, deutsche Bundesregierung, HM treasury, reuters, eurostat, egne beregninger
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6. Finanspolitisk handlingsrom

Fordi finanspolitikk har konsekvenser for aktørene i 
økonomien og økonomisk aktivitet, er det viktig å 
utforme politikken på en ansvarlig måte. Hva som anses 
som en ansvarlig finanspolitikk, er det ikke nødvendigvis 
enighet om. Blant politikere benyttes ofte begrepet 
ansvarlig finanspolitikk dersom budsjettstyringen er 
motsyklisk og det er stort fokus på diskresjonære end-
ringer, gjerne med virkning på kort sikt. I litteraturen 
har det gjennom de siste ti årene imidlertid vært mer 
vanlig å knytte begrepet ansvarlig finanspolitikk til 
situasjoner der politiske beslutningstakere lar finanspo-
litikken være motsyklisk gjennom automatiske stabili-
satorer og kun benytter diskresjonær finanspolitikk til 
mer langsiktige formål (se blant annet Eichenbaum 1997, 
Feldstein 2002 og Taylor 2000). Tanken er at forsøk på å 
utføre motsyklisk diskresjonær finanspolitikk like gjerne 
kan virke destabiliserende som stabiliserende på økono-
misk aktivitet, fordi det er vanskelig å anslå når den 
finanspolitiske endringen vil få effekt. 

De finanspolitiske stimuleringspakkene som har blitt 
lansert i forbindelse med finanskrisen, er typiske eksem-
pler på diskresjonær finanspolitikk med ønske om kort-
siktige effekter. Taylor (2009) forsvarer tidligere syns-
punkter og hevder at optimal finanspolitikk fortsatt er å 
ha fokus på automatiske stabilisatorer på kort sikt og kun 
benytte diskresjonær finanspolitikk for mer langsiktige 
formål. For å kunne ha finanspolitisk handlingsrom i en 
resesjon synes det uansett hensiktsmessig for myndig-
hetene å utvise nøysomhet i oppgangstider og å generelt 
styre finanspolitikken på en måte som unngår store og 
varige budsjettunderskudd og oppbygging av høy stats-
gjeld.

Dersom et land gjennom finanspolitikken sørger for at 
statsgjelden ikke er høy over lengre tid, og unngår store, 
varige budsjettunderskudd, virker det naturlig å omtale 
det som en ansvarlig finanspolitikk. Definert slik vil et 
land som utøver en ansvarlig finanspolitikk, og som styrer 
pengepolitikken etter inflasjonsmål, i teorien være godt 
rustet mot en resesjon. Problemet oppstår når landet 
avviker fra en slik retning. Slike avvik er sjelden knyttet 
til at det brukes for mye penger i lavkonjunktur, som 
oftest er det motviljen mot å stramme inn i høykonjunk-
tur som er den direkte årsaken til at land viker av fra 
retningen for en ansvarlig finanspolitikk.

Store budsjettunderskudd og høy statsgjeld ved inn-
gangen til en lavkonjunktur er spesielt alvorlig for en 
pengeunion som euroområdet, siden smitteeffektene kan 

være store på grunn av felles valuta.11 For å forsøke å 
hindre en slik situasjon har stabilitetskriteriene blitt 
utformet for land i euroområdet. Gjeldskriteriet setter en 
øvre grense for oppbygging av brutto statsgjeld på 60 
prosent av BNP, mens underskuddskriteriet setter en øvre 
grense for budsjettunderskudd på 3 prosent av BNP.12 
Begge kriterier åpner for avvik ved ekstraordinære hen-
delser der det er behov for å utvide det finanspolitiske 
handlingsrommet. I 2009 ble det gitt tillatelse til avvik 
fra kriteriene for å iverksette finanspolitiske tiltak i kjøl-
vannet av finanskrisen. Det er imidlertid tydelig at få 
land oppfylte gjeldskriteriet i forkant av finanskrisen, 
slik de var forpliktet til, se figur 4. Konsekvensen av at 
det i 2009 ble gitt tillatelse til å avvike fra kriterienivået, 
var at denne avstanden økte ytterligere. Land som Hellas, 
Belgia og Italia har hatt statsgjeld på nær eller mer enn 
100 prosent av BNP, både gjennom finanskrisen og i 
tidligere perioder med høykonjunktur, som i årene 
2004–2006. 

Med høy statsgjeld er det vanskelig å motvirke en rese-
sjon, fordi gjeldskostnadene som andel av inntekt øker 
både på grunn av inntektsnedgang forårsaket av reduk-
sjon i skatte- og avgiftsgrunnlaget og som oftest høyere 
renter som følge av økt risiko for mislighold av gjelden. 
Resultatet blir at finanspolitisk handlingsrom reduseres, 
fordi en stor andel av landets finansielle midler må brukes 
til dekning av gjeldskostnader fremfor i finanspolitikken. 
Dersom offentlige utgifter i utgangspunktet er gjelds-
finansiert, vil det i en resesjon være behov for å øke 
statsgjelden ytterligere for å kunne finansiere trygdeord-
ninger og arbeidsskapende aktiviteter som følge av høyere 
arbeidsledighet.

11 Euroområdet har felles pengepolitikk som utføres av Den europeiske sentralbanken (ESB). Finanspolitikken styres av nasjonale myndigheter i hvert 
enkelt land. 

12 For en nærmere beskrivelse av stabilitetskriteriene, se artikkel 140 (1) og 126 i Traktaten om den Europeiske Unions Funksjonsområde (Treaty of the 
Functioning of the EU) og tilhørende protokoll 12 og 13 her: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:EN:HTML.

 
Figur 4 Brutto offentlig gjeld som andel av BNP i utvalgte 
euroland. Stiplet linje indikerer anslag. Prosent. 
Kriteriegrensen på 60 prosent markert i sort 
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Kilder: Eurostat, publisert november 2010. Anslag fra: 
IMF, World Economic Outlook Database, Oktober 2010 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:EN:HTML
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Mange land utenfor euroområdet har hatt lavere brutto 
statsgjeld som andel av BNP enn de fleste euroland i 
forkant av krisen, se figur 5. Som for land i euroområdet 
er statsgjelden fortsatt stigende i USA og Storbritannia. 
Årlige britiske rentekostnader er på omkring 3 prosent 
av BNP og forventes å stige med nærmere 50 prosent 
innen 2015.13 Brutto offentlig amerikansk gjeld forventes 
å nå 100 prosent av BNP i løpet av 2011 og fortsette å 
stige til over 115 prosent i 2015. Det er ikke nødvendigvis 
uventet at offentlig gjeld forventes å stige i årene frem-
over. Reinhart og Rogoff (2008) finner at offentlig real-
gjeld i gjennomsnitt stiger 86 prosent i løpet av de tre 
første årene etter en bankkrise, og hevder at hovedårsa-
ken ikke er utgifter i forbindelse med redning av banker 
eller rekapitalisering av banksystemer, men et betydelig 
fall i skatteinntekter og en stor økning i offentlige utgif-
ter, både gjennom automatiske stabilisatorer og diskre-
sjonære ekspansive endringer.

Når gjeldsbelastningen stiger, blir det stadig vanskelig-
ere å skape økonomisk vekst. Reinhart og Rogoff (2010) 
hevder at land sjelden kan vokse seg ut av høy gjeld, og 
at en statsgjeld på mer enn 90 prosent av BNP er klart 
svekkende for vekstutsiktene. Mens USA, Storbritannia 
og store land i euroområdet, som Tyskland og Frankrike, 
har hatt en forholdsvis lav statsgjeld som andel av BNP 
i forkant av krisen, har brutto offentlig gjeld i Hellas 
ligget over 90 prosent i over ti år (se figur 4). At høy 
statsgjeld kan dempe økonomisk vekst på kort sikt, kan 
tyde på at en troverdig gjeldskonsolideringsstrategi vil 
kunne bidra til å stimulere vekst på lengre sikt. IMF 
finner at for hver 10 prosentpoengs nedgang i offentlig 
gjeld som andel av BNP, vil verdiskapingen kunne stige 
1,4 prosent på lang sikt (se kapittel 3 i IMF WEO 2010).

Figur 6 viser offentlig budsjettbalanse som andel av 
BNP i utvalgte euroland. Selv om landene forventes å 
overskride budsjettkriteriet i 2010, har det vært større 
respekt for budsjettkriteriet enn for gjeldskriteriet i årene 
forut for finanskrisen. I 2009 fikk alle euroland tillatelse 
til å øke budsjettunderskuddet slik at stimulerings pakkene 
kunne tre i kraft, betinget av hyppig rapportering om 
hvor fort budsjettet kan strammes inn igjen. De fleste 
land oppgir at de forventer å være tilbake på maksimalt 
3 prosent underskudd i løpet av 2013, blant annet ved 
hjelp av de lanserte finanspolitiske konsolideringspakkene 
(se tabell 2 for et utvalg land). Hvor raskt landene i reali-
teten vil klare å redusere underskuddet, er imidlertid 
usikkert. Spanske myndigheter rapporterer at de er på 
god vei, mens portugisiske myndigheter rapporterer at 
budsjettunderskuddet har økt i 2010. I Hellas viste det 
seg at underskuddet har vært enda større i 2009 enn først 
antatt. Situasjonen i Hellas omtales i ramme 6.1.

Figur 7 viser budsjettsituasjonen som prosent av BNP 
i utvalgte land utenfor euroområdet og i euroområdet 
samlet. Storbritannia og USA har begge store underskudd 
som følge av de svært ekspansive tiltakene i forbindelse 
med finanskrisen. Storbritannia har annonsert innstram-
mingstiltak og planlegger å redusere underskuddet til i 
underkant av 5 prosent innen 2015 (se tabell 2). USA har 
så langt kun annonsert stimuleringspakker uten å gi noe 
signal om når eller hvordan en nødvendig konsolidering 
skal foregå. De skandinaviske landene har unngått store 
budsjettunderskudd i perioden.

I tillegg til nivå på budsjettunderskudd og statsgjeld 
vil et lands finanspolitiske handlingsrom påvirkes av 
hvilke penge- og finanspolitiske beslutninger landets 
handelspartnere tar. Dersom det i Norge gjøres en 
ekspansiv finanspolitisk endring, mens Norges handels-
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13 Se HM Treasury Spending Review 2010: http://www.hm-treasury.gov.uk/spend_sr2010_documents.htm.
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partnere ikke foretar en liknende beslutning, vil norsk 
krone appresiere, såfremt den finanspolitiske endringen 
fører til en renteøkning. En appresiering av kronen 
svekker norsk konkurranseevne og reduserer netto-
eksport. I en åpen økonomi begrenses derfor finanspoli-
tisk handlingsrom av at handelsbalansen påvirkes. 
Finanspolitisk handlingsrom vil imidlertid kunne være 
større, og effekten av finanspolitikk vil kunne være 
sterkere desto mer koordinerte finanspolitiske beslutnin-
ger er, fordi ikke alle land kan ha valutaappresiering med 
påfølgende fall i nettoeksport samtidig (se blant annet 
Spilimbergo et al. 2008 og kapittel 3, IMF WEO 2010). 
At ekspansiv penge- og finanspolitikk gjennomført i 
forbindelse med finanskrisen har vært koordinert over 
landegrensene, har trolig medvirket til at de fleste land 
ser ut til å dra seg ut av krisen samtidig, se figur 1.

I studiet av finanspolitiske effekter på realøkonomien 
og finanspolitisk handlingsrom kan det også være hen-
siktsmessig å se på eventuelle spillovereffekter på tvers 
av landegrensene. Dersom en ekspansiv finanspolitikk i 
Norge fører til en realappresiering av kronen, vil import-
etterspørselen øke og med det bidra til økt produksjon 
og sysselsetting hos norske handelspartnere. Dette er en 
positiv spillovereffekt over landegrensene, de eksporte-
rende landene blir gratispassasjerer på norsk finanspoli-
tisk stimulans. En negativ spillovereffekt vil imidlertid 
kunne inntreffe dersom landet som utøver ekspansiv 
finanspolitikk, er stort nok til å påvirke internasjonale 
renter og med det dempe global økonomisk aktivitet. 
Negative spillovereffekter kan også inntreffe dersom en 
budsjettoverskridelse er gjeldsfinansiert eksternt og landet 

får problemer med å betjene gjelden, slik situasjonen har 
vært i Hellas. Om den totale effekten av spillovereffekter 
er positiv eller negativ, vil avhenge av landstørrelse, grad 
av åpenhet, andel eksternt finansiert gjeld og gjelds-
finansieringsevne. I tillegg vil den totale effekten avhenge 
av i hvilken grad endringen i finanspolitikk avviker fra 
utformingen av finanspolitikk i andre land. Er tiltakene 
koordinerte med tiltakene i andre land, vil spillover-
effektene bli mindre.14

Hvorvidt koordinerte beslutninger er like 1ønnsomme 
ved en finanspolitisk konsolidering, kommer an på hva 
som er formålet med innstrammingen. Dersom formålet 
er å redusere et positivt produksjonsgap, vil koordinerte 
tiltak kunne være 1ønnsomt, fordi man unngår en real-

 
Figur 7 Offentlig budsjettbalanse som andel av BNP i 
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Kilder: Eurostat, publisert november 2010. For Norge: 
SSB. For USA og alle anslag: IMF, World Economic 
Outlook Database, Oktober 2010. 

14 En koordinering av ekspansiv finanspolitikk kan være spesielt positivt i en pengeunion som euroområdet, fordi enkeltstående finanspolitiske 
endringer gjør rentebeslutninger vanskelige. En enkeltstående finanspolitisk innstramming i et medlemsland med betydelig vekt, som Tyskland eller 
Frankrike, vil kunne føre til høyere rente og en appresiering av euroen, som vil ramme samtlige medlemsland. Cwik og Wieland (2009) finner 
imidlertid at spillovereffektene mellom tre store euroland (Tyskland, Frankrike og Italia) som følge av slike enkeltstående finanspolitiske endringer er 
minimale.

Ramme 6.1 Hellas i trøbbel: Høy statsgjeld og stort budsjettunderskudd

Situasjonen i Hellas de siste to årene er beskrivende for hvor skadelig høy offentlig gjeldsbelastning og stort 
budsjettunderskudd over lengre tid kan være for et land. Gresk gjelds- og budsjettstatistikk har den siste tiden 
blitt revidert flere ganger, og Hellas er blitt anklaget for å ikke oppgi korrekt statistikk. Nye tall fra Eurostat 
(november 2010) viser en brutto offentlig gjeld på 126,8 prosent av BNP i 2009, det vil si 11,7 prosentpoeng 
høyere enn ved forrige publisering. Det er forventet at gjelden vil stige fremover, se figur 4. Gjelds- og budsjett-
situasjonen har gitt Hellas svært lite finanspolitisk handlingsrom. Statsobligasjonslån tilsvarende i overkant av 
1000 milliarder kroner forfaller før utgangen av 2012. På grunn av svært høye avkastningskrav i markedet var 
refinansiering nesten umulig i forkant av den greske krisepakken i mai 2010 (se omtale i tabell 2). Usikkerheten 
spredte seg til private banker og næringsliv. Fordi risikopremien øker betydelig når gjelden når historiske nivåer, 
vil det være hensiktsmessig for land å foreta betydelige finanspolitiske innstramminger for å fremstå kreditt-
verdige overfor investorer, selv om landet i utgangspunktet skulle være i stand til å betjene gjelden. Hellas mestret 
ikke å betjene gjelden uten hjelp og måtte love betydelige budsjettskjerpelser i forbindelse med avtaler om å 
motta krisehjelp. Innstrammingstiltakene, som ble lansert i mai 2010, tilsvarer 12,7 prosent av forventet BNP 
for 2010 og er betydelig større enn innstrammingstiltak i andre land (se tabell 2).
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depresiering av valutaen som ville ført til økt nettoeksport 
og dermed dempet reduksjonen i produksjonsgapet. 
Dersom formålet heller er å redusere budsjettunderskudd 
og statsgjeld med minst mulig negativ effekt på økono-
misk aktivitet, slik situasjonen er i de fleste land i dag, 
kan imidlertid en koordinering av innstrammingstiltakene 
være en ulempe, fordi oppgangen i nettoeksport uteblir.

7. Konklusjon

Da finanskrisen eskalerte i 2008 ble det lansert store 
finanspolitiske stimuleringspakker. Under to år senere 
ble det i mange land nødvendig med store innstram-
mingspakker, fordi stimuleringspakkene førte til høy 
statsgjeld og store budsjettunderskudd. Den betydelige 
bruken av finanspolitikk både under og i etterkant av 
krisen har skapt behov for økt forståelse av hvilken effekt 
finans politikk egentlig har.

Til tross for omfattende studier på dette området er det 
fortsatt stor usikkerhet knyttet til effekten av finanspo-
litikk. Skatte- og utgiftsendringer påvirker realøkonomien 
og har en indirekte effekt på pengepolitiske beslutninger 
gjennom effekten på inflasjonsforventningene. En feilslått 
finanspolitikk kan være en potensiell trussel for finansi-
ell stabilitet dersom gjeldsbelastningen når svært høye 
nivåer og landet får problemer med å betjene gjelden. 
Effekten av finanspolitikk kan være sterkere enn ved mer 
normale forhold når renten er tilnærmet lik null, fordi 
sentralbankens handlingsrom er begrenset. For å oppnå 
en ønsket effekt av en finanspolitisk stimulering på kort 
sikt kan troverdig kommunikasjon av konsoliderings-
strategi på mellomlang sikt være hensiktsmessig. Dette 
gjelder spesielt dersom den ekspansive finanspolitikken 
er gjeldsfinansiert, slik at aktørene i økonomien forven-
ter en fremtidig innstramming. Vet man hvor og når 
innskjerpelsene kommer, er det lettere for husholdninger 
og bedrifter å foreta konsum- og investeringsbeslutninger. 
Finanspolitisk troverdighet vil kunne være avgjørende 
for hvorvidt en slik kommunikasjon har virkning. 

Usikkerheten knyttet til effekten av finanspolitikk 
forsterkes av uenighet rundt valg av finanspolitisk instru-
ment. Hvorvidt det i en stimuleringssituasjon vil være 
mest effektivt å satse på ulike former for skattelette eller 
en økning i offentlige utgifter, vil blant annet avhenge av 
økonomiens tilstand, formålet med endringen av finans-
politikken og finanspolitisk handlingsrom. Gitt usik-
kerheten er det viktig at estimeringsresultatene for 
finanspolitiske effekter er robuste overfor ulike bereg-
ningsmetoder.

Det er for tidlig å trekke konklusjoner om de langsiktige 
effektene av de finanspolitiske endringene som har blitt 
gjennomført de siste to årene, men flere studier indikerer 
at effekten på realøkonomien vil avta betydelig allerede 

fra 2011, og at en høy gjeldsbelastning vil kunne føre til 
redusert økonomisk aktivitet på lang sikt. Det synes 
imidlertid å være utvilsomt at finanspolitiske tiltak hadde 
kortsiktige virkninger og forhindret et kraftig fall i etter-
spørsel i mange land.

Referanser

Alesina, Alberto F. and S. Ardagna, 2009: «Large 
changes in fiscal policy: Taxes versus spending», 
NBER Working paper, No. 15438

Auerbach, A. and William G. Gale, 2009: «Activist Fiscal 
Policy to Stabilize Economic Activity», NBER 
Working paper, No. 15407

Barro, Robert J., 2009: «Voodo multipliers», Economists’ 
voice, Berkeley Economic Press

Blanchard,O. and R. Perotti, 2002: «An empirical Cha-
racterization of the dynamic effects of Changes in 
Government Spending and Taxes on Output», Quar
terly Journal of Economics, Vol. 117, No. 4, pp. 
1329–68

Blinder, Alan S. and M. Zandi, 2010: «How the great 
recession was brought to an end», Unpublished paper, 
Economy.com, July 27

Blundell, R., 2009: «Assessing the Temporary VAT Cut 
Policy in the UK», Fiscal Studies, Vol. 30, No. 1, pp. 
31–38 

Burnside, C., M. Eichenbaum and J. Fisher, 2004: «Fiscal 
shocks and their consequences», Journal of Economic 
Theory, Vol. 115, No. 1, pp. 89–117

Caballero, Ricardo J. and Robert S. Pindyck, 1996: 
«Uncertainty, Investment, and Industry Evolution», 
International Economic Review, Vol. 37, No. 3, pp. 
641–62

Christiano, L., M. Eichenbaum and S. Rebelo, 2009: 
«When is the Government Spending Multiplier 
Large?», NBER Working Paper, No. 15394

Cogan, John F., T. Cwik, John B. Taylor and V. Wieland, 
2009: «New Keynesian versus Old Keynesian Govern-
ment Spending Multipliers», Working Paper Series 
No. 1090, European Central Bank

Cogan, John F. and John B. Taylor, 2010: «What the 
Government Purchases Multiplier Actually Multiplied 
in the 2009 Stimulus Package», NBER Working paper, 
No. 16505

Corsetti, G., A. Meier and Gernot J. Müller, 2010: «Cross-
border spillovers from fiscal stimulus», International 
Journal of Central Banking, Vol. 6, No. 1, pp. 5–38

Cwik, T. and V. Wieland, 2009: «Keynesian Government 
Spending Multipliers and Spillovers in the Euro 
Area», CEPR Discussion Paper, No. 7389



NORGES BANK  Penger og Kreditt 2/201046

Darius, R., M. Nkusu, A. Thomas, A. Vamvakidis, E. 
Vidon and F. Vitek, 2010: «Cross-Cutting Themes in 
Employment Experiences during the Crisis», IMF 
Staff Position Note, 2010/18

Davig, T. and E. Leeper, 2009: «Monetary-Fiscal Policy 
Interactions and Fiscal Stimulus», NBER Working 
Paper No. 15133

European Central Bank, 2010: ECB Monthly Bulletin, 
August 

Eichenbaum, M., 1997: «Some Thoughts on Practical 
Stabilization Policy», The American Economic 
Review, Vol. 87, No. 2, pp. 236–239

Eichengreen, B., 1998: «Comment on ‘The Political 
Economy of Fiscal Adjustments’», Brookings Papers 
on Economic Activity, Vol. 7, pp. 255–62

Fatás, A. and I. Mihov, 2001: «The Effects of Fiscal Policy 
on Consumption and Employment: Theory and Evi-
dence», CEPR Discussion Paper, No. 2760

Feldstein, M., 2002: «The Role for Discretionary Fiscal 
Policy in a Low Interest Rate Environment», NBER 
Working Paper No. 9203

Galí, J., J. David López-Salido and J. Vallés, 2007: 
«Understanding the Effects of Government Spending 
on Consumption», Journal of the European Economic 
Association, Vol. 5, No. 1, pp. 227–270

Giavazzi, F. and M. Pagano, 1996: «Non-Keynesian 
Effects of Fiscal Policy Changes: International Evi-
dence and the Swedish Experience», Swedish Econo
mic Policy Review, Vol. 3, No. 1, pp. 67–103

Hall, R., 2009: «By how much does GDP rise if the 
Government buys more Output?», NBER Working 
paper, No. 15496

HM Treasury, 2010: Spending Review 2010
Ilzetzki, E. and Carlos A. Végh, 2008: «Procyclical Fiscal 

Policy in Developing Countries: Truth or Fiction?», 
NBER Working Paper, No. 14191

International Monetary Fund, 2010: «Will it hurt? Macro-
economic effects of fiscal consolidation», World 
Economic Outlook, Oktober, Kapittel 3

Kirchner, M., J. Cimadomo and S. Hauptmeier, 2010: 
«Transmission of Government Spending Shocks in 
the Euro Area: Time Variation and Driving Forces», 
Tinbergen Institute Discussion Paper, Vol. 21, No. 2

Mankiw, N. G., 2010: «Questions about Fiscal Policy: 
Implications from the Financial Crisis of 2008–2009», 
Review, Federal Reserve Bank of St. Louis, Mai/Juni 

Mountford, A. and H. Uhlig, 2008: «What are the effects 
of fiscal policy shocks?», NBER Working Paper, No. 
14551

Perotti, R., 2005: «Estimating the Effects of Fiscal Policy 
in OECD Countries», CEPR Discussion Paper, No. 
4842

Perotti, R., 2006: «Public Investment and the Golden 
Rule: Another (Different) Look», IGIER Working 
Paper, No. 277

Ramey, Valerie A., 2009: «Identifying Government 
Spending Shocks: It’s All in the Timing», NBER 
Working paper, No. 15464

Reinhart, Carmen M. and Kenneth S. Rogoff, 2010: 
«Growth in a time of debt», American Economic 
Review, Vol. 100, No. 2, pp. 573–78

Reinhart, Carmen M. and Kenneth S. Rogoff, 2008: 
«Banking Crises: An Equal Opportunity Menace», 
NBER Working Paper, No. 14587

Reinhart, Carmen M. and Kenneth S. Rogoff, 2009: «The 
Aftermath of Financial Crisis», American Economic 
Review, Vol. 99, No. 2, pp. 466–72

Romer, C., and J. Bernstein, 2009: «The Job Impact of 
the American Recovery and Reinvestment Plan», 9. 
januar 

Romer, C. and D. Romer, 2010: «The Macroeconomic 
Effects of Tax Change: Estimates Based on a New 
Measure of Fiscal Shocks», American Economic 
Review, Vol. 100, No. 3, pp. 763–801

Sahm, Claudia R., Matthew D. Shapiro and Joel S. 
Slemrod, 2009: «Household Response to the 2008 Tax 
Rebate: Survey Evidence and Aggregate Implicati-
ons», NBER Working Paper, No. 15421

Shapiro, Matthew D. and Joel S. Slemrod, 2008: «Did 
the 2008 Tax Rebates Stimulate Spending?», Ameri
can Economic Review: Papers & Proceedings, Vol. 
99, No. 2, pp. 374–379

Spilimbergo, A., S. Symanski, Olivier J. Blanchard and 
C. Cottarelli, 2008: «Fiscal Policy for the Crisis», IMF 
Staff Position Note, 08/01

Spilimbergo, A., S. Symanski and M. Schindler, 2009: 
«Fiscal Multipliers», IMF Staff Position Note, 09/11

Taylor, John B., 1993: «Macroeconomic Policy in a World 
Economy: From Econometric Design to Practical 
Operation», WW Norton, New York

Taylor, John B., 2000: «Reassessing Discretionary Fiscal 
Policy», The Journal of Economic Perspectives, Vol. 
14, No. 3, pp. 21–36

Taylor, John B., 2009: «The lack of an Empirical Ratio-
nale for a Revival of Discretionary Fiscal Policy», 
Artikkel presentert på The Annual Meeting of the 
American Economic Association Session, 4. januar 

Traktaten om den Europeiske Unions Funksjonsområde 
(tidligere EF-traktaten)

Wieland, V., 2010: «Fiscal Stimulus and the Promise of 
Future Spending Cuts», International Journal of 
Central Banking, Vol. 6, No. 1, pp. 39–50

http://www.hm-treasury.gov.uk/spend_sr2010_documents.htm


47 NORGES BANK  Penger og Kreditt 2/2010 (årg. 38) 47–56

Stressalternativet i FS 2/10 

Siden FS 1/09 har tilbakeslag i internasjonal økonomi 
vært den viktigste risikofaktoren i stressalternativene i 
Finansiell stabilitet-rapportene fra Norges Bank, se tabell 
1. I FS 2/10 legges det til grunn en svekkelse i produk-
sjonen for Norges handelspartnere som er om lag på linje 
med svekkelsen den europeiske banktilsynsmyndigheten 
CEBS (Committee of European Bank Supervisors) la til 
grunn for eurolandene i sommerens stresstest.1 CEBS 
forutsatte om lag 3 prosentpoeng lavere BNP-vekst over 
to år sammenlignet med referansebanen. Stressalterna-
tivet i FS 2/10 strekker seg over 3 ½ år. Avviket i veksten 
hos handelspartnerne er på om lag 5 ½ prosentpoeng for 
disse årene samlet. Dette innebærer en noe sterkere 
utvikling internasjonalt enn i FS 1/10. 

Svakere vekst internasjonalt vil kunne gi et fall i olje-
prisen, en viktig kanal inn i norsk økonomi. I stress-
alternativet faller oljeprisen til om lag 50 dollar per fat. 
Oljeprisen i stressalternativet ligger i den nedre fem-
prosentpersentilen for terminprisene ved utgangen av 
andre halvår 20112. Ettersom oljeprisen har vært relativt 
stabil den siste tiden, gir denne forutsetningen et mindre 
fall enn i tidligere rapporter. 

Et oljeprisfall vil isolert sett kunne føre til en svekkelse 

av kronekursen. På den annen side er BNP-utviklingen  
svakere hos våre handelspartnere enn i Norge, og usik-
kerheten ute er stor. I tillegg er rentene ute lave. Som i 
FS 1/10 legges det derfor til grunn at kronekursen er om 
lag uendret i forhold til i referansebanen. 

Som følge av lavere vekst og lavere prisimpulser, settes 
styringsrenten i stressalternativet ned. Dette bidrar til å 
dempe fallet i den økonomiske veksten. Lavere styrings-
rente blir i noen grad motvirket av at påslagene i inter-
nasjonale pengemarkeder øker. Uroen ute smitter over i 
norske pengemarkeder, og påslagene øker opp mot 1 
prosentenhet. Økningen skjer som følge av usikkerhet 
om statsgjeld og internasjonal finanssektor. Det antas 
videre at utlånsmarginen holder seg om lag på dagens 
nivå. Som følge av dette dempes fallet i renten til hus-
holdninger og foretak.

Sjokkene svekker veksten i norsk økonomi, og arbeids-
ledigheten øker. En nedgang i internasjonal vekst vil føre 
til at industriproduksjonen i Norge, og da spesielt tradi-
sjonell eksport, reduseres. Det vil også bidra til at hus-
holdningene blir mer pessimistiske. I stressalternativet 
legges det til grunn at norske husholdningers forventnin-
ger til egen og landets økonomi svekkes. Lav oljepris vil 
redusere investeringene i oljesektoren og tilknyttede 
næringer. Høyere arbeidsledighet, reduserte forventnin-

Utdyping om stresstesten av bankenes 
kapitaldekning i Finansiell stabilitet 2/2010
Gøril Bjerkhol Havro, konsulent, Cathrine Bolstad Træe, konsulent, og Bjørn Helge Vatne, 
spesialrådgiver, alle i Avdeling for makrotilsyn i Norges Bank 

Stresstester av bankenes soliditet ble første gang introdusert i Finansiell stabilitet (FS) i 2004. 
 Siden da har Norges Bank to ganger årlig presentert slike stresstester. 

Norges Bank bruker stresstestene til å kvantifisere risikofaktorer som kan svekke stabiliteten i det 
finansielle systemet. Stresstestene sier noe om hvordan de ulike risikofaktorene spiller sammen, 
og hvor sårbare norske banker er for en negativ økonomisk utvikling. Resultatene er avhengige av 
en rekke forutsetninger. I denne artikkelen beskriver vi hvordan stressalternativet i FS 2/10 er 
 bygget opp, og hvor følsomme resultatene er for endringer i sentrale forutsetninger. Vi sammen-
ligner også stressalternativene over tid.

Resultatene fra stresstestene i FS 2/10 viser at bankene er robuste overfor de negative øko nomiske 
sjokkene de utsettes for. Stressalternativet denne gang er mildere enn i Norges Banks tidligere 
stresstester. Sensitivitetsanalysene som presenteres her, viser imidlertid at bankene kan tåle 
 kraftigere økonomiske sjokk enn de som inngår i stresstesten. 

1 Den 23. juli i år publiserte CEBS, i samarbeid med Den europeiske sentralbanken (ESB), EU-kommisjonen og nasjonale, europeiske tilsynsmyndig-
heter en stresstest av 91 europeiske banker. Ingen norske banker deltok. 

2 Se World Economic Outlook (IMF), oktober 2010, s. 49.



NORGES BANK  Penger og Kreditt 2/201048

ger og lavere inntekter enn i referansebanen fører til et 
fall i boligprisene. Reduserte investeringer og lavere 
boligpriser fører også til lavere gjeldsvekst for både 
husholdninger og foretak. Fall i boligpriser, som reduse-
rer panteverdier og dermed lånefinansiert forbruk og 
investeringer, forsterker nedgangen i realøkonomien. 

Bankenes resultater i stresstesten

Som følge av den negative utviklingen i realøkonomien 
blir bankenes resultater negative i 2012, se figur 1. Bank-
enes resultater svekkes likevel noe mindre enn i FS 2/09 
og 1/10. I hovedsak skyldes dette at økningen i utlånstap 
er lavere, se figur 2. Dette reflekterer dels at andelen 
problemlån ikke øker like mye som i stresstestalternati-
vet i forrige rapport, ettersom den økonomiske utviklin-
gen er noe sterkere i dette scenarioet. I tillegg reflekterer 
det at fordelingen mellom tap til husholdninger og foretak 
er endret i denne stresstesten. Mens tapene i husholdning-
ene er høyere, er tapene i foretakene lavere sammenlig-
net med forrige rapport. For stresstestbankene3, som har 
en stor andel av sine utlån til næringsmarkedet, bidrar 
dette til lavere tap samlet sett. 

Det legges til grunn at bankene på grunn av konkur-
ranseforhold ikke kan øke sine rentemarginer i stress-
perioden. Bankenes netto renteinntekter reduseres dermed 
i stressalternativet når deres finansieringskostnader øker. 
Påslaget på deres samlede markedsfinansiering4 øker med 
10 basispunkter i stressalternativet. Dette er en mindre 
økning enn i forrige rapport, hvor påslaget økte med 30 
basispunkter i forhold til referansebanen. 

Bankenes avkastning på verdipapirer antas å være like 
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Figur 1 Bankenes resultater i stresstestene. 
Prosent. 1991–20131)

-2

0

2

4

6

-2

0

2

4

6

1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011

Stressalt. FS 2/10 ref.bane FS 2/10
Stressalt. FS 1/10 ref.bane FS 1/10
Stressalt. FS 2/09 2) ref.bane FS 2/09 2)

1 Alle banker. Fremskrivinger for 2000–2013 for dnB nor Bank, 
nordea Bank norge, SpareBank 1 Sr-Bank, Spare-banken Vest, 
SpareBank 1 SMn og SpareBank 1 nord-norge.

2 inkluderer tap i skipsfart og i de baltiske landene. 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og norges Bank

Figur 2 tap i stresstestene. Prosent av brutto utlån. 
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Figur 3  Bankenes kapitaldekning i stresstestene. 
Prosent.1991–20131) 

3 I FS 2/10 stresstestes DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.
4 Bankenes markedsfinansiering inkluderer lån og innskudd fra kredittinstitusjoner, sertifikatgjeld, obligasjonsgjeld og ansvarlig lånekapital. I 

stresstesten legges det til grunn at påslaget på bankenes markedsfinansiering over pengemarkedsrenten øker.

i stressalternativet og i referansebanen. Sensitivitets-
analysene presentert under viser imidlertid hvor utsatte 
bankene er for variasjon i avkastningen på sin verdi-
papirportefølje. Norske banker holder i liten grad 
statsobligasjoner som det er knyttet høy risiko til. Stress-
testene inneholder derfor ikke spesifikke analyser av 
hvordan sjokk til enkelte lands statsfinanser vil påvirke 
bankenes verdipapirportefølje.

Kjernekapitaldekningen i stressalternativet blir lig-
gende godt over minstekravet på 4 prosent. Den ligger 
også over 6 prosent, det foreslåtte nye minstekravet fra 
Baselkomiteen til kjernekapitaldekning, se figur 3. 
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Kjerne kapitaldekningen synker gjennom perioden som 
følge av at bankenes utlån blir mer risikable og at risiko-
vektet balanse derfor øker. I og med at kredittrisikoen på 
utlån til foretak øker mindre enn i stressalternativene i de 
siste rapportene, øker risikovektene heller ikke like raskt.

Tapene for norske banker i stresstesten for årene 
2010–115 i FS 2/10 er sammenlignbare med tapene for 
svenske og danske banker i CEBS’ stresstest, se figur 4. 
I CEBS-testen benyttet mange av bankene egne modeller 
(en såkalt «bottom-up» tilnærming), mens det i FS 2/10 
er gjort en overordnet analyse for alle de norske bankene 
(også kjent som «top-down»-analyse). Samtidig ser vi på 
et stressalternativ som strekker seg lenger ut i tid enn 
CEBS’ stresstest. Siden tapene for bankene øker jo lenger 
nedgangskonjunkturen varer, fremstår stressalternativet 
i FS 2/10 som strengere enn stressalternativet til CEBS6. 
Det er derfor vanskelig å sammenlikne resultatene i disse 
to stresstestene direkte.

Sensitivitetsanalyser av bankenes 
resultater og kapitaldekning

Stressanalysene beregner effekten på bankenes regn-
skaper av at en eller flere risikofaktorer materialiseres. 
Utformingen av det makroøkonomiske scenarioet og de 
bankspesifikke forutsetningene har betydning for bank-
enes resultater og kapitaldekning i stressalternativet. For 
å gi et mer utfyllende bilde av norske bankers sårbarhet, 
er det interessant å se på effekten av andre forløp for 
enkelte sentrale størrelser. 
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Figur 5 Problemlån i stressalternativ ved ulike forutsetninger 
for oljeprisen. Prosent av brutto utlån. Årstall. 1998–20131)

5 Stressalternativet i FS 2/10 begynner imidlertid ikke før i 2. halvår 2010.
6 I motsetning til i CEBS’ stresstester tar vi ikke hensyn til bankenes utenlandske filialer og datterbanker. Svenske og danske bankers utlånstap i 

stresstestene inneholder tap i de baltiske landene, mens slike tap ikke kommer med i vår stresstest. Det er dermed grunn til å tro at de innenlandske 
tapene norske banker får i stresstesten i FS 2/10, er høyere enn svenske og danske bankers innenlandske tap i CEBS’ stresstest.
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Figur 6 Problemlån i stressalternativ ved ulike forutsetninger 
for valutakursen. Prosent av brutto utlån. Årstall. 1998–20131)

Når vi holder valutakursen fast, vil endringer i oljeprisen 
ha stor betydning for det makroøkonomiske forløpet. Selv 
om oljeprisen nå ligger på et høyt nivå, har den variert mye 
over tid. Mot slutten av 2001 var oljeprisen nede på 20 dollar 
per fat. Legger vi til grunn et fall i oljeprisen ned mot 20 
dollar, men lar renten og realvalutakursen utvikle seg som 
i det opprinnelige stressalternativet, heves problemlåns-
andelen med opp mot 1 ½ prosentenheter, se figur 5.

I stresstesten i FS 2/10 er realvalutakursen holdt om 
lag uendret i forhold til referansebanen. Ifølge den esti-
merte sammenhengen i makromodellen som brukes i 
stresstesten, ville de øvrige forutsetningene i stressalter-
nativet kunne gi en svekkelse av kronekursen på om lag 
10 prosent. Problemlånsandelen ville i så fall vært om 
lag ½ prosentenhet lavere, se figur 6. Med en svekkelse 
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av kronen mot nivåer som ble observert høsten 2008, 
ville problemlånsandelen falt ytterligere. En slik depre-
siering ble lagt til grunn i FS 2/09. Dersom kronekursen 
derimot appresierte med om lag 5 prosent, ville problem-
lånsandelen økt med ¼ prosentenhet sammenlignet med 
vårt stressalternativ. 

I stressalternativet faller eiendomsprisene om lag 15 
prosent. Til sammenligning falt norske boligpriser med rundt 
30 prosent under bankkrisen 1988–1993. ECB rapporterer 
at næringseiendomsverdiene i enkelte land falt med nærmere 
40 prosent bare i 2008 (ECB 2010). Med et fall i boligprisene 
på opp mot 40 prosent, ville andelen problemlån økt med 
ytterligere om lag 1 prosentenhet, se figur 7. 

Tapsgraden, eller tap som andel av problemlån, kan 
variere mellom banker, og avhenger blant annet av verdien 
på bankenes pant og egenkapitalandelen i foretakene og 
i husholdningene. Den avhenger i tillegg av hvor god 
oppfølging bankene har av sine lånekunder og tidspunk-
tet de velger for å ta nedskrivinger på sine problemlån. Vi 
har lagt til grunn en tapsgrad på 40 prosent i stressalter-
nativene i FS 1/10 og FS 2/10. I 1991, da bankene tok store 
tap, ble 55 prosent av problemlånene ført som utlånstap. 
For perioden 1990–92 sett under ett utgjorde bankenes 
tap i underkant av 40 prosent av problemlånene. I ettertid 
tilbakeførte bankene imidlertid en del av disse tapene. 
Det førte til svært lave tap i årene som fulgte. I Irland har 
det statlige selskapet NAMA (National Asset Management 
Agency, en såkalt «bad bank») overtatt store deler av de 
irske bankenes problemlån. NAMA har forventet å kunne 
tape over 50 prosent av disse lånene (NAMA 2010). 
Baselregelverket krever at banker som benytter interne7 
modeller for å beregne sitt kapitaldekningskrav, skal regne 
med at 45 prosent av misligholdte lån går tapt.

Figur 8 viser bankenes resultater i stressalternativet i FS 
2/10 gitt fire ulike tapsgrader. En høyere tapsgrad gjennom 
perioden har en tydelig negativ effekt på bank enes resul-
tater. Dette påvirker også kapitaldekningen, se figur 9. Alle 
bankene holder seg over minstekravet til kjernekapital selv 
med en tapsgrad på 50 prosent, se figur 10.

Bankenes avkastning på verdipapirer er en annen post 
på bankenes balanse som kan gi store utslag på resulta-
tene i en stressituasjon. I 4. kvartal 2008 fikk mange av 
bankene negative resultater etter at verdien på deres 
handelsportefølje falt.8 Hvor hardt enkeltbanker rammes, 
avhenger av størrelsen og sammensetningen på deres 

7 Banker som benytter grunnleggende interne modeller skal sette LGD til 45 prosent for «øvrige usikrede engasjementer», se Forskrift om 
kapitalkrav § 12-1.

8 Verdifallet fikk likevel begrenset effekt fordi mange av bankene omklassifiserte papirene i handelsporteføljen til «hold til forfall». Verdipapirene ble dermed 
ikke lenger vurdert til virkelig verdi, og bankene kunne dermed regnskapsføre porteføljen til verdien den hadde før fallet i verdipapirprisene høsten 2008.

-1

0

1

2

-1

0

1

2

2003 2005 2007 2009 2011 2013

Stressalternativ (40% tapsgrad)
Stressalternativ med 50% tapsgrad
Stressalternativ med 45% tapsgrad
Stressalternativ med 20% tapsgrad

1 Fremskrivinger for 2010–2013 for dnB nor Bank, nordea 
Bank norge, SpareBank 1 Sr-Bank, Sparebanken Vest, 
SpareBank 1 SMn og SpareBank 1 nord-norge.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og norges Bank
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handelsportefølje. Både under uroen i 2002 og i 2008 ble 
bankene rammet svært ulikt. I FS 2/10 forutsetter vi at 
bankenes avkastning på verdipapirer tilsvarer gjennom-
snittet av avkastningen de syv siste årene (fratrukket 
ekstremobservasjonene) både i referansebanen og i stress-
alternativet. Figur 11 viser følgene av å endre denne 
forutsetningen. Hvordan bankenes resultater avhenger 
av utviklingen i handelsporteføljen er vurdert på to måter. 
I det første alternativet legges det til grunn et prosentvis 
fall i verdien på handelsporteføljen (alternativ A og B). 
Dette fallet er likt for alle bankene. Banker med store 
handelsporteføljer blir da hardest rammet. En slik analyse 
tar ikke hensyn til at bankene har ulik sammensetning 
av sine handelsporteføljer og ulike strategier for risiko-

styring. Derfor brukes i det andre alternativet også 
bankenes historiske avkastning på verdipapirer til å 
vurdere hvor stor risikoen kan være i et stresscenario 
(alternativ C, D og E). Vi antar at det prosentvise tapet 
på handelsporteføljen varierer mellom bankene. I begge 
de to mest ekstreme scenarioene – to prosent årlig fall i 
verdien på handelsporteføljen (B) og avkastning på ver-
dipapirporteføljen tilsvarende den enkelte banks dårlig-
ste år (E) – faller bankenes kapital betydelig. I begge 
tilfellene holder imidlertid alle bankene seg over minste-
kravet til kjernekapital, se figur 12 og 13.

Stressalternativet tar utgangspunkt i forstyrrelser av 
den norske økonomien. Disse forstyrrelsene skyldes i 
hovedsak utviklingen internasjonalt. Selv om en del av 
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Figur 11 Bankenes resultater i stressalternativene. 
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de norske bankene9 også har utlån til utenlandske kunder, 
fremskrives bankenes tap i FS 2/10 basert på utviklingen 
i problemlån for innenlandske kunder. Sannsynligvis vil 
nedgangen ute føre til høyere tap blant utenlandske lån-
takere enn blant norske. Trolig undervurderes derfor 
tapene i norske banker når alle låntakere behandles likt. 
I CEBS’ stresstest var tap på utlån til næringsmarkedet 
i gjennomsnitt på 4,4 prosent. Store amerikanske banker 
rapporterte i 2009 om 4,1 prosent tap på utlån (OECD 
2010). I figur 14 legger vi til grunn en tapsrate på 4,5 
prosent for utlån til utenlandske foretak og husholdninger. 
Dette vil øke samlede tap, og bankenes resultater vil i 
gjennomsnitt være 0,4 prosentpoeng lavere gjennom 
fremskrivingsperioden. Det er imidlertid ingen av 
bankene som vil bryte kravet til kjernekapitaldekning. 

I Norges Banks Finansiell stabilitet-rapporter blir de 
seks største norske bankene stresstestet. Disse utgjorde 
ved utgangen av 3. kvartal 2010 62 prosent av det norske 
bankmarkedet og er samlet sett viktige for finansiell 
stabilitet. Erfaringene fra finanskrisen internasjonalt viser 
imidlertid at også mindre banker kan være viktige for 
finansiell stabilitet. For å se om det er store avvik i resul-
tatene mellom de største bankene og den norske bank-
sektoren som helhet, kan stresstesten foretas for hele 
banksektoren. Flere av bankene vil få negative resultater 
gjennom perioden, og noen av bankene vil nærme seg 
kravet til kjernekapitaldekning på 4 prosent, se figur 15 
og 16. De bankene som har de dårligste resultatene og 
den laveste kjernekapitalandelen ved inngangen til 
perioden, og som får høyest tap i løpet av fremskrivings-
perioden, gjør det dårligst i denne stresstesten. 

9 I stresstestene ser vi på de norske bankene på morbanknivå. Vi tar ikke med disse bankenes utenlandske filialer og datterbanker.

Stresstest av husholdningene 

Renteøkninger og/eller fall i verdien av boligen kan 
påvirke den finansielle situasjonen i husholdninger som 
eier boliger. Denne analysen ser nærmere på de partielle 
virkningene av endringer i boligpris og renteutgifter. 
Som boligeier regnes husholdninger som har positiv 
likningsverdi av selveierboliger eller andeler i bolig-
selskaper. Utvalget begrenses til husholdninger med 
boliger som Statistisk sentralbyrå har estimert markeds-
verdi for. Det er 1,36 millioner slike husholdninger.
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Figur 14 Bankenes resultater i stressalternativene. 
Prosent. Årstall. 2003–20131)
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Figur 15 Alle bankenes resultater etter skatt i stressalternativ. 
Årstall. 2000–20131)
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Figur 16 Alle bankenes kjernekapitaldekning i stressalternativ. 
Prosent. Årstall. 2000–20131)
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Analysen tar utgangspunkt i husholdningenes inntekt, 
gjeld og estimert boligverdi i 2008. Gjeld og inntekt 
holdes fast. Verdien av boligen og renteutgifter fremskri-
ves i henhold til stresstestens referanse- og stressalter-
nativ.

Sårbarheten i husholdningene vurderes ut fra: 

1) Belåningsgrad: husholdningenes totale lån som andel 
av estimert fremskrevet markedsverdi av boligen

2) Rentebelastning: husholdningenes fremskrevne rente-
utgifter som andel av inntekt etter skatt.

Vi regner husholdninger med belåningsgrad over 100 
prosent og en rentebelastning på over 20 prosentbetegnes 
som utsatte. 

I referansebanen øker boligprisen. Dette medfører at 
andelen boligeiere med belåningsgrad over 100 prosent 
faller, se figur 17. I stressalternativet faller boligprisen. 
Dette har motsatt effekt. Renten i referanse- og stress-
alternativet påvirker andelen av boligeiere med rentebe-
lastning over 20 prosent. På grunn av at renten er lavere 
i stressalternativet enn i referansebanen, vil andelen 
utsatte boligeiere målt med denne indikatoren være 
høyere i referansebanen enn i stressalternativet, se figur 
18. I begge fremskrivinger holder nivået seg lavere enn 
i 2008. I figur 19 kombineres de to indikatorene. Verken 
referanse- eller stressbanen gir noen dramatiske utslag 
på andelen av utsatte boligeiere sammenliknet med 
situasjonen i 2008.

Kilder

ECB (2010): Financial Stability Review June 2010. 

NAMA (2010): NAMA Quarterly Report 30th of June 
2010. Lastet ned 24. 11.2010 fra http://www.nama.ie/
Publications/2010/Section55Quar terlyRepor-
t30June2010.pdf

OECD (2010): OECD Banking Statistics. Lastet ned 
22.11.2010 fra http://www.oecd-ilibrary.org/finance-
and-investment/data/oecd-banking-statistics_bank-
data-en

IMF (2010): World Economic Outlook. Recovery, Risk 
and Rebalancing. October 2010.
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Figur 17 Andel boligeiere med over 100 prosent belåningsgrad1)

1 Fremskrivinger for 2010–2013.
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Tabell 1 Stressalternativene i de tre siste FS-rapportene

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

Risikofaktorer
 
 
 
 
 

Bankenes kortsiktige markeds-
finansiering

dyrere finansiering
Uro i internasjonale finansmarkeder, 

dyrere finansiering
Fortsatt lav aktivitet ute Fortsatt svak vekst ute. Høy statsgjeld Lavere vekst ute, høy statsgjeld
Høy gjeld i husholdningene og 

overoptimisme i boligmarkedet 
Høy gjeld i husholdningene Høy gjeld i husholdningene

Utlånstap på næringseiendom, 
skipsfart og i de baltiske landene

Stressalternativ
 
 
 
 
 

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 referansebanen, 
siden norsk valuta anses som en 
«trygg havn». eksporten faller og 
arbeidsledigheten øker. Husholdnin-
genes forventninger svekkes.

Svak vekst ute gir lave oljepriser, ca. 
50 dollar fatet. realvalutakursen 
ligger likevel nær referansebanen. 
eksporten faller og arbeidsledighet-
en øker. Husholdningenes forvent-
ninger svekkes.

Sjokkvariabler
 
 
 
 

BnP handelspartnere BnP handelspartnere
Husholdningenes forventninger Husholdningenes forventninger Husholdningenes forventninger

BnP BnP
oljepris oljepris oljepris
BnP (eksportfall)

Valutakurs (svekkes)
realvalutakurs om lag lik referanse-

banen
realvalutakurs om lag lik referanse-

banen

Påslag i pengemarkedene
rentemargin og påslag i penge-

markedene
Økte påslag i de internasjonale og 

norske pengemarkedene

Tabell 2 Stresstest Finansiell stabilitet 2/2010
Makroøkonomisk scenario. Prosentvis endring fra foregående år 
dersom ikke annet fremgår. (referansebane1) i parentes)

 2010  2011  2012  2013 

BnP for Fastlands-norge     1¼ (1¾)      -¼ (3)     1¾ (3)     2¼ (2¾)

KPi     2¼ (2¼)      ¾ (1¼)     1¼ (2)     1½ (2¼)

Årslønn     3¼ (3½)    3½ (3¾)     3¼ (4¼)  3 (4½)

registrerte arbeidsledige (prosent av arbeidsstyrken)  3 (3) 3 (2¾)     3½ (2½)     3½ (2½)

Valutakurs (nivå. importveid kursindeks, 44 handelspartnere)    90¾ (90¼)   91½ (90¾)    91¼ (90½)    91¾ (91½)

oljepris, USd per fat (nivå) 64 (79) 50 (85) 50 (88) 52 (88)

tremåneders pengemarkedsrente, niBor (nivå)  3 (2½)     2½ (2¾)  2 (3½)  2 (4½)

Bankenes gjennomsnittlige utlånsrenter (nivå)     4¾ (4½)     4½ (4½)     3¾ (5)     3¾ (6)

Boligpriser  6 (7¾) -10 (4¾) -4 (4)     2½ (3¾)

Kreditt til husholdninger2)     6¼ (6¾)     3¾ (7)     2½ (6¾)     2¼ (6½)

Kreditt til ikke-finansielle foretak2)     2¼ (2½)    -1½ (4½)  0 (6)      ½ (6)

Bankenes3) tap og resultater     

Problemlån husholdninger4) (prosent av utlån til sektoren) 1,3 (1,3) 1,5 (1,2)  1,4 (0,9) 1,3 (0,8)

Problemlån ikke-finansielle foretak4) (prosent av utlån til sektoren) 4,0 (3,4) 4,6 (3)  6,1 (3) 6,6 (3)

Problemlån totalt4) (prosent av samlede utlån) 2,2 (2) 2,5 (1,8)  2,9 (1,6) 2,9 (1,5)

Utlånstap (prosent av samlede utlån) 0,6 (0,2) 1,3 (0,2)  1,6 (0,1) 1,6 (0,1)

resultat før skatt (prosent av gj.snittlig forvaltningskapital) 0,6 (0,9) 0,1 (0,9) -0,1 (1,0) 0,2 (0,9)

netto renteinntekter (prosent av gj.snittlig forvaltningskapital) 1,2 (1,2) 1,0 (1,2)  1,0 (1,3) 1,3 (1,2)

Kjernekapitaldekning (prosent av gj.snittlig forvaltningskapital) 9,0 (9,3) 8,9 (9,4)  8,6 (9,5) 8,6 (9,5)

1) referansebane for KPi, årslønn, oljepris, valutakurs, registrert arbeidsledighet og BnP for Fastlands-norge er hentet fra Pengepolitisk rapport 3/2010
2) endring i beholdning målt ved utgangen av året
3) de fem største norske bankene og nordea Bank norge
4) 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 eiendomsmeglerfor-
bund, eCon Pöyry, Finn.no, eiendomsmeglerforetakenes Forening og norges Bank
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Tabell 3 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 Fastlands-norge 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)

tremåneders pengemarkedsrente, niBor (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 ikke-finansielle foretak2)   -1¼ (0)   -¾ (3¾)      ¼ (5½)      1¾ (6)

Bankenes3) tap og resultater     

Problemlån husholdninger4) (prosent av utlån til sektoren)  0,7 (0,6)  0,8 (0,5)  1,0 (0,5)  1,0 (0,5)

Problemlån ikke-finansielle foretak4), (prosent av utlån til sektoren)  6,0 (4,0)  7,9 (4,0)  9,5 (4,0)  7,7 (3,2)

Problemlån totalt4) (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 og BnP for Fastlands-norge er hentet fra Pengepolitisk rapport 1/2010
2) endring i beholdning målt ved utgangen av året  
3) de fem største norske bankene og nordea Bank norge
4) Misligholdte lån og andre særlig tapsutsatte lån, som prosentandel av bankenes totale utlån til sektoren. Alle banker untatt 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 2/2009
Makroøkonomisk scenario. Prosentvis endring fra foregående år 
dersom ikke annet fremgår. (referansebane1) i parentes)

2009  2010   2011  2012 

BnP for Fastlands-norge  -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 arbeidsledige2) (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 husholdninger3) 6½ (6¾)   5 (7¼)    4 (7½)   3¾ (7)

Kreditt til ikke-finansielle foretak3)  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)

         

Bankenes tap og resultater     

Problemlån husholdninger4) (prosent av utlån til sektoren) 1,0 (1,0)   0,8 (0,7)   0,9 (0,6)   1,2 (0,6)

Problemlån ikke-finansielle foretak4), (prosent av utlån til sektoren) 3,8 (3,6)   6,9 (4,0) 10,4 (4,0) 11,1 (4,0)

Problemlån totalt4) (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)   1,7 (0,9)   2,4 (0,7)   2,8 (0,5)

Utlånstap, ekskl. ekstra tap skipsfart og de baltiske landene (prosent av 
samlede utlån), 

0,6 (0,5)   1,3 (0,9)   1,8 (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 beregnings-
grunnlag)

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

1) referansebane for KPi, årslønn, oljepris, registrert arbeidsledighet og BnP for Fastlands-norge er hentet fra Pengepolitisk rapport 3/2009 
2) referansebane for registrert arbeidsledighet f.o.m Finansiell stabilitet 2/09 er ikke fullt sammenlignbar med tidligere referansebaner i 

Finansiell stabilitet , da serien tidligere ble beregnet ved å benytte samme prosentvise endring som i referansebane for AKU-ledighet
3) endring i beholdning målt ved utgangen av året
4) Misligholdte lån og andre særlig tapsutsatte lån

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






