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Siden mars 2001 har vi hatt et inflasjonsmål for penge-
politikken. Denne artikkelen forsøker å si noe om hvor-
for og hvordan vi har kommet dit. 

Flere land, blant dem Norge, har nå det laveste kort-
siktige rentenivået på mannsaldre. Synet på pengepoli-
tikk har endret seg i Norge siden sist renten var svært
lav, i perioden etter krigen og fram til midten av 1950-
tallet. Som et ledd i februartiltakene 1955 økte Norges
Bank diskontoen, som hadde vært uendret siden krigen,
fra 2,5 prosent til 3,5 prosent. I sin årstale drøftet sen-
tralbanksjef Erik Brofoss omleggingen. Han sa blant
annet:1

«På lengre sikt må oppgaven være å bringe renten
nedover igjen. Utsiktene til det bør være gode. Vi har en
høy sparing som kan suppleres med kapitaltilførsel uten-
fra. Det gir grunnlag for en lav rente om det ellers vises
moderasjon i trangen til ekspansjon.» 

Her må vi i ettertid kunne konstatere at trangen til
ekspansjon ikke ble tilstrekkelig moderat. Det tok nes-
ten 50 år før renten kom tilbake, og nå oppfatter vi en
slik rente som unormalt lav. Av kanskje større interesse
er synet på pengepolitikken som var rådende den gang.
Brofoss uttrykte det slik:

«Mange vil sikkert anse den foretatte diskontoforhøy-
else som det viktigste pengepolitiske tiltak. Renten er
imidlertid både her hjemme og i utlandet et omdiskutert
virkemiddel. Men den er likevel blitt brukt i stadig flere
land. Mer tvilsomt kan det vel være om de angivelig
gode resultater kan tilskrives rentepolitikken alene.
Virkningene hos oss kan bli noe annerledes enn i andre
land. Et land med hovedvaluta kan gjennom renten
påvirke de kortsiktige kapitalbevegelser. Det kan vi bare
i begrenset utstrekning oppnå her i landet. En betydelig
del av investeringene i næringslivet er selvfinansiert og
påvirkes ikke av renten. Det samme gjelder redernes
kontrahering i utlandet på basis av valutarisk selvfinan-
siering. Renten vil nok som omkostningsfaktor bremse
på lånefinansierte investeringer. Men spørsmålet er om
en oppnår å få vekk de lavest prioriterte. Vi er på leng-
re sikt avhengig av langsiktige investeringer. Rente-
forandringer kan derfor hos oss lettere medføre skade-
virkninger som ikke melder seg i andre land.» 

Dette står i kontrast til dagens oppfatning, slik det for
eksempel kommer til uttrykk hos Norges Banks opp-
dragsgiver:2

«Retningslinjene for den økonomiske politikken inne-
bærer samtidig at pengepolitikken har fått en klar rolle
i å stabilisere den økonomiske utviklingen. Det betyr at
en bør utnytte handlingsrommet i pengepolitikken der-
som utsiktene for økonomien endres.» 

På 1950- og 60-tallet utviklet det seg en stor tro på å
kunne styre økonomien i ønsket retning, men styrings-
optimismen fikk etter hvert skudd for baugen.
Erfaringene og lærdommene fra 1970- og 80-tallet setter
sitt preg på hvordan den økonomiske politikken er inn-
rettet i dag.3 Den økonomiske politikken den gang var
kjennetegnet ved koordinering, styring og regulering.
Viktige elementer var:

• Finanspolitikk rettet mot full sysselsetting 
• Regulering av kreditt innenfor rammer som ble fast-

lagt i et eget kredittbudsjett
• Kanalisering av lån via statsbankene og regulering

av kapitalbevegelser 
• Lavt nominelt rentenivå fastsatt av statsmyndighe-

tene
• Fast, men justerbar, krone 
• Bruk av prisregulering 
• Aktiv næringspolitikk gjennom statlig eie og statlige

støtte- og subsidieordninger

Bruken av prisreguleringer var særnorsk. Petter Jakob
Bjerve har gitt følgende beskrivelse:4

«Eit særmerke ved norsk økonomisk politikk i etter-
krigstida, jamført med politikken i andre vestlege land,
er at prisane i stor monn har vorte direkte fastlagde av
statsmaktene, medan løner og andre inntekter har vorte
fastlagte av marknaden og marknadsorganisasjonane.
Så høg sysselsetting som statsmaktene ønska å ha i
1970-åra, vart nok prisstigninga mindre med enn utan
prisregulering. Likevel synte det seg  gong på gong at
innføringa av prisstopp utan inntektsstopp ikkje kunne
hindre prisnivået å stige temmeleg sterkt. I 1978–79 fekk
vi ein demonstrasjon av kor mye mindre prisstigninga
kan bli, iallfall mellombels, når ein prisstopp blir kopla
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3 Hermod Skånland er nå i ferd med å avslutte et arbeid som han har kalt «Doktriner og økonomisk politikk», som gir en svært interessant drøfting av politikken i
etterkrigstiden. Utkommer som Norges Banks skriftserie nr 36 innen utgangen av 2004.
4 Bjerve (1981) 



saman med ein inntektsstopp. Men heller ikkje ei slik
kopling – som må bli kortvarig – kan på lengre sikt hin-
dre at prisane stig sterkt dersom gapet mellom etter-
spurnad og tilbod blir for stort. Prisutviklinga etter
1980 har demonstrert det.» 

I Norge kulminerte i realiteten arbeidet med å utvikle
en økonomi med sterk sentral koordinering og styring i
forslaget i 1973 om å opprette et inntektspolitisk råd.5

Etter forslaget skulle partene i arbeidslivet gjennom
rådet forplikte seg til å holde den avtalebestemte lønns-
økningen innenfor bestemte rammer. Det ble også lagt
til grunn at den alminnelige etterspørselspolitikken skul-
le inngå som et ledd i de inntektspolitiske bestrebelsene. 

Forslaget om å etablere et inntektspolitisk råd fikk
ikke tilslutning. Det ble tross alt for mye styring, sam-
ordning og koordinering. Det er nå, bare 30 år senere,
ikke mye igjen av styringssystemet. Byggverket var
ikke solid nok. Vi har erfart at finanspolitikken ikke
alene kan sikre høy sysselsetting. Strukturene i arbeids-
markedet og lønnsdannelsen betyr trolig mer. De direk-
te reguleringer av kreditt, rente og kapitalbevegelser
brøt sammen og ble avviklet på 1980-tallet. Kronen fly-
ter nå. Prisregulering har utspilt sin rolle som makro-
økonomisk virkemiddel. Næringspolitikken er blitt mer
generell i sitt virke. Statens eie i norsk næringsliv er
fortsatt omfattende, men forvaltningen av eierskapet er
lagt helt om etter erfaringer fra Kongsberg, Mo i Rana
og Syd-Varanger.

Den økonomiske politikken bidro til store svingnin-
ger i norsk økonomi på 1970- og 80-tallet. Den økono-
miske utviklingen ble preget av høy og variabel infla-
sjon. Inflasjonen tiltok gradvis, og det tok lang tid før
den kom ned. De store svingningene hang sammen med
at norsk økonomi manglet et nominelt anker. Med lav-
rentepolitikk og devalueringer festnet inflasjonen seg.
De nominelle rentene ble holdt nede selv om prisstig-
ningen og verdien av skattefradraget for renteutgifter
steg. Hyppige devalueringer fra 1976 kunne ikke i leng-
den hindre at industrien ble svekket. De ble tvert imot
selvforsterkende. De store svingningene kulminerte med
lånefesten midt på 1980-tallet. Den ble etterfulgt av en
dyp lavkonjunktur og stor arbeidsledighet i slutten av
1980-årene. 

Tre forhold har fått vesentlig betydning for den øko-
nomiske politikken generelt, og for pengepolitikken
spesielt. 

Det ene er at vi etter hvert lærte at aktørene i det øko-
nomiske livet ser framover når de fatter beslutninger om
forbruk og investeringer, lønninger og priser. Aktørene
ønsker å ta hensyn til den økonomiske politikken ikke
bare slik den er i dag, men også slik de forventer at den
vil være i morgen og i overmorgen. Dette er særlig
utpreget i valuta- og finans-markedene, hvor kurser og
renter påvirkes når aktørene flytter store midler basert
blant annet på sine forventninger om hvordan den øko-

nomiske politikken vil bli og om utviklingen i økonomi-
en. Finansmarkedene stiller helt andre krav til den øko-
nomiske politikken enn det som ble lagt til grunn for
20–30 år siden. Tilpasningen kan skifte fra å være svært
rasjonell til flokkadferd. Hvilke temaer som følges, og
som styrer kurs- og renteutviklingen, endrer seg. Det er
da viktig at myndighetene ikke sår tvil, men tvert i mot
opptrer langsiktig og forutsigbart. Myndighetene må
være troverdige og skape tillit. Det må være godt sam-
svar mellom det som sies om målene for politikken og
det som faktisk blir gjort for å nå dem. Her finner vi den
viktigste årsaken til at gjennomføringen av pengepoli-
tikken er delegert til sentralbanken i Norge, så vel som i
andre land vi kan sammenligne oss med. I Norge ble
ansvaret for rentebeslutningene delegert til Norges Bank
ved endringen i sentralbankloven i 1985 og tilpasning i
praktiseringen i 1986. 

På dette punktet har også den teoretiske utviklingen
hatt stor betydning. Arbeidene av jærbuen Finn Kydland
og amerikaneren Edward Prescott på slutten av 1970-
tallet om handlingsregler i den økonomiske politikken
var banebrytende.6 Denne litteraturen bygger på at aktø-
rene ikke systematisk feilvurderer hva myndighetene
har tenkt å gjøre i fremtiden. Innsikten fra denne littera-
turen gir argumenter for å sikre sentralbanken uavhen-
gighet i forholdet til politiske myndigheter, samt å avle-
de forpliktende mål i pengepolitikken. Hermod Skån-
land var særskilt opptatt av dette spørsmålet. Så tidlig
som i 1979 uttalte han:7

«Det sentralbanken derimot kan gjøre, er ut fra sine
faglige forutsetninger å føre en politikk med hensyn til
etterspørselsregulering som er i samsvar med de mer
langsiktige målsettinger og prinsipielle retningslinjer
som er trukket opp av de politiske myndigheter. Dette
forutsetter imidlertid at den også har mulighet til å mot-
sette seg ønsker og anmodninger fra de samme myndig-
heter når de tar sikte på å løse mer kortsiktige proble-
mer, men samtidig kommer i konflikt med mer langsik-
tige målsettinger.» 

Den andre erfaringen fra 1970- og 80-årene var at en
på mellomlang og lang sikt ikke kunne redusere arbeids-
ledigheten dersom en bare var villig til å akseptere noe
høyere inflasjon. Stilt overfor spørsmålet om en ville
godta at inflasjonen økte fra for eksempel 10 prosent til
12 prosent dersom økonomien ble stimulert slik at
arbeidsledigheten samtidig kunne reduseres fra for
eksempel 2 prosent til 1½ prosent, ville beslutningsta-
kerne nok være tilbøyelige til å si ja. Erfaringen var like-
vel at en slik valgmulighet ikke forelå. Et forsøk på å
øke produksjonen utover det nivået som er forenlig med
stabil inflasjon, vil over tid lede til stadig høyere infla-
sjon. Aktørene i økonomien vil etter hvert ta denne høy-
ere inflasjonen inn i sine forventninger til inflasjonen i
framtiden. Resultatet på sikt vil derfor bare bli høyere
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inflasjon, ikke høyere sysselsetting. Produksjon og sys-
selsetting vil vende tilbake til sitt potensielle nivå. 

Det tredje forholdet er de særskilte utfordringene
petroleumsinntektene stiller stabiliseringspolitikken
overfor. Norges eksportinntekter og statens inntekter
kan forventes å bli svært høye så lenge produksjonen
holder seg oppe, og så lenge verdensmarkedet tillater
produksjonslandene å hente ut høy grunnrente. Samtidig
har vi erfart at inntektene kan variere sterkt fra år til år.
Det høye nivået og svingningene i inntektene fører til at
det viktigste bidraget finanspolitikken kan gi til å stabi-
lisere norsk økonomi, er å følge en langsiktig forsvarlig
plan for bruken av oljeinntektene. Forsøk på å anvende
statsbudsjettet til å finstyre aktiviteten i økonomien kan
virke destabili-serende dersom forsøket blir oppfattet
som et brudd på den langsiktige planen for innfasing av
oljepengene. Det er nødvendig å vise at budsjettpolitik-
ken anvendes symmetrisk i oppgangs- og nedgangstider.

Fra midten av 1980-tallet, under og etter kredittbob-
len, ble det erkjent at den økonomiske politikken måtte
legges vesentlig om, og at de problemene inflasjonen
skapte måtte tas på alvor. Valutakursen ble valgt som det
nominelle ankeret. Tap av konkurranseevne på grunn av
høy lønnsvekst skulle ikke lenger rettes opp ved hjelp av
devalueringer. Det ble lagt vesentlig vekt på betydnin-
gen av lønnsdannelsen for sysselsettingsutviklingen.
Det var først da lønnsveksten kom ned under nivået hos
handelspartnerne, at arbeidsledigheten slapp taket og
industrien fikk framgang. Fastkurspolitikken ble altså
ikke etablert for på kort sikt å styrke det konkurranseut-
satte næringslivet. Den var tvert imot et brudd på en
linje hvor pengepolitikk og «kurspolitikk» hadde vært
rettet mot å ta vare på disse sektorene. Fast valutakurs
var et avledet mål for å oppnå lav og stabil inflasjon.

Alternativet med inflasjonsmål var ikke utviklet i
1986, å holde fast ved den faste kurs var nok det beste
tilgjengelige alternativ. Det offentlige Steigum-utvalget,
som avla sin utredning i 1988, inneholder en svært god
drøfting av behovet for en troverdig langsiktig politikk,
men også om de utfordringer det er å gi økonomien et
nominelt anker etter en lang periode med høy inflasjon:8

«En slik konsekvent valutakurspolitikk kan gi bedre
resultater på lang sikt enn en strategi som bygger på
hyppige devalueringer eller nedjusteringer av kronekur-
sen. Det gjelder selv om en devaluering, isolert betrak-
tet, har gunstige realøkonomiske virkninger på kort sikt.
Ulempen er at devalueringer lett skaper forventninger
om nye devalueringer, og da blir det vanskelig å slutte
med denne formen for politikk. Dermed vil prisstignin-
gen bli større enn i utlandet uten at sysselsettingen eller
den økonomiske veksten blir systematisk høyere. Trolig
vil tvert i mot en høyere prisstigningstakt ha betydelige
negative realøkonomiske effekter, blant annet fordi de
uheldige virkningene av skattereglene blir større.

Imidlertid kan det i selve overgangen til en konsekvent
fastkurspolitikk påløpe betydelige realøkonomiske kost-
nader. Det kan ta tid før devalueringsforventningene er
eliminert og lønns, pris- og renteutviklingen fullt ut er
tilpasset valutakurspolitikken …Jo mindre troverdig en
fastkurspolitikk er i utgangspunktet, desto senere for-
svinner devalueringsforventningene, og desto større blir
overgangskostnadene ved en omlegging til en konse-
kvent fastkurspolitikk.»

Denne analysen viser at det på dette tidspunktet eksis-
terte en realistisk forståelse av at det var overgangskost-
nader knyttet til å fjerne inflasjonen. 

Som figuren over viser, falt inflasjonen jevnt og trutt
og kom ned på 2–3 prosent i 1991–92. Hadde vi hatt
inflasjonsmålalternativet tilgjengelig i 1986 hadde vi
kanskje nettopp valgt å ta sikte på et slikt gradvis fall i
inflasjonen. 

Det var nødvendig å forankre den økonomiske poli-
tikken bedre etter 15 år med kortsiktig finstyring. Vi
hadde ikke etablert en tilstrekkelig klar institusjonell
ramme for en mer diskresjonær pengepolitikk. Vi kunne
ikke da legge til grunn at flytende kronekurs og løpende
skjønnsutøvelse i rentesettingen kunne være tillitvek-
kende. 

Vi måtte forlate fastkurspolitikken i desember 1992.
En viktig årsak var innebygde svakheter i fastkurssyste-
met i en verden med fri flyt av kapital og dype finans-
markeder.9 Da fastkurspolitikken formelt ble oppgitt,
oppsto det en risiko for at norsk økonomi igjen kunne
miste sitt nominelle anker. Kronekursen endret seg
imidlertid lite til å begynne med og fant raskt et nytt leie. 

Valutakursen holdt seg stabil fram til høsten 1996.
Dette skyldes blant annet at lønnsveksten var lav og
samlet etterspørsel ikke bidro til press i økonomien.
Etter hvert begynte kronen å svinge mer. Erfaringen fra
siste halvdelen av 1990-årene viste at pengepolitikken
ikke kan finstyre valutakursen. Utviklingen i de interna-
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Money Credit and Banking vol. 11, s. 311–325,   Krugman, P. (1988): Exchange rate instability. MIT press, Cambridge, MA og Obstfeld, M. (1986): «Rational and Self-
fulfilling Balance of Payments Crises», American Economic Review vol. 76, s. 72–81. For en forenklet fremstilling av arbeidene til Krugman og Obstfeld, se De Grauwe,
P. (1996): International Money, Oxford University Press, Oxford. 



sjonale finansmarkedene ga grobunn for større fluktua-
sjoner. Og mer grunnleggende – utviklingen i valutakur-
sen ga ikke lenger signaler tilbake til lønnsdannelsen og
til budsjettpolitikken når presset i arbeidsmarkedet til-
tok, og inntektspolitikken sviktet. De høye oljeinntek-
tene, glidningen i budsjettpolitikken og forventninger
om økt bruk av oljeinntekter bidro til dette. Valutakursen
var derfor ikke lenger tilstrekkelig skikket som nominelt
anker. 

Norges Bank la derfor økende vekt på lav og stabil
inflasjon. Våren 2001 fikk vi et formelt inflasjonsmål
for pengepolitikken. Mandatet for gjennomføringen av
pengepolitikken er gitt av Finansdepartementet i for-
skrift av 29. mars 2001. Det operative målet som
Regjeringen har fastsatt for pengepolitikken, er en infla-
sjon som over tid er nær 2,5 prosent. Ideen til et infla-
sjonsmål for pengepolitikken var ikke ny. Et slikt alter-
nativ for Norge ble drøftet i 1997 på initiativ fra Norges
Bank.10 Mange land hadde da allerede rukket å vinne
mange års erfaring med inflasjonsstyring. New Zealand
var først ute mot slutten av 1980-tallet. Canada fulgte
kort etter. 

I New Zealand kom omleggingen til et inflasjonsmål
som et ledd i en omfattende offentlig reform, hvor opp-
merksomheten var rettet mot å løse insentivproblemer i
den økonomiske politikken. 

Canada, som er et av de industrialiserte landene med
størst erfaring med flytende valutakurs, hadde lenge
søkt etter et nominelt anker. Mot slutten av 1980-tallet
ble sentralbankens kommunikasjon mer og mer preget
av prisstabilitet som mål for pengepolitikken. Et formelt
inflasjonsmål kom etter initiativ fra finansdepartementet
og i en felles uttalelse fra sentralbanken og finansdepar-
tementet.11

Sverige innførte et inflasjonsmål i desember 1992,
inspirert blant annet av erfaringene i Canada og New
Zealand. Etter den dype økonomiske krisen på begyn-
nelsen av 1990-tallet ble det ikke vurdert som realistisk
å gjeninnføre fastkurspolitikken. Her må det også legges
til at Riksbanken, når den utover på 1990-tallet skulle
motivere og befeste inflasjonsstyringen, kunne trekke på
landets egne historiske erfaringer fra 1930-åra. Sverige
hadde i årene 1931–37 riktignok ikke et inflasjonsmål,
men et prismål for pengepolitikken. Tanken den gang
var inspirert av arbeidene til Knut Wicksell 30 år tidli-
gere. Allerede i 1898 presenterte Wicksell sitt syn om at
prisstabilitet burde være sentralbankens mål.12

Etter sammenbruddet i ERM i 1992 skjedde det i
Storbritannia en gradvis utvikling mot det systemet som
er nå, og som fant sin form ved finansminister Gordon
Browns beslutning om å overføre kompetansen til å
sette renten fra finansministeren til en egen pengepoli-
tisk komité i Bank of England i 1997.

Inflasjonsstyring er nå det normale i små og mellom-
store åpne økonomier. Danmark er et viktig unntak. De

har helt siden midten av 1980-tallet ført en svært disi-
plinert finans- og lønnspolitikk. Sammen med ERM II-
medlemskapet har det ført til at de har kunnet opprett-
holde en troverdig og vellykket fastkurspolitikk. 

Det nye systemet for pengepolitikken, som har vunnet
stor internasjonal tilslutning, er i hovedsak blitt utviklet
i et samvirke mellom finansdepartement og sentralban-
ker, og gjennom erfaringer og praksis. Inflasjonsstyring
er ikke et statisk system, men et system som utfordres av
både virkeligheten og akademia. Det har etter hvert
kommet en faglitteratur som tar opp tråden fra Knut
Wicksell, som dels underbygger og dels stiller spørsmål
ved sentralbankenes politikk. 

Nyere teori for pengepolitikken tar ofte utgangspunkt
i en såkalt tapsfunksjon, eller preferansefunksjon, hvor
eksplisitte mål for både inflasjonen og produksjonen
inngår. Stabilisering av produksjonen inngår og tar hen-
syn til at pengepolitikken har realøkonomiske virknin-
ger på kort til mellomlang sikt. Det er sentralbankens
oppgave å velge en bane for renten som over tid best
mulig balanserer målene om lav og stabil inflasjon og en
stabil utvikling i produksjon og sysselsetting. 

Ragnar Frisch var inne på liknende tanker. Frisch
ønsket å lage en kvantitativ formulering av en preferan-
sefunksjon til bruk i praktisk politikk. Frisch gikk rela-
tivt grundig til verks. Blant annet brukte han mye tid på
å intervjue politikere for å avdekke den «sanne» vel-
ferdsfunksjonen. Han så for seg å dele prosessen i tre
faser. Om første fase sa Frisch:13

«..økonometrikeren bruker sitt alminnelige kjennskap
til den politiske atmosfæren i landet… Derved vil han
kunne skaffe seg en foreløpig oppfatning av hvorledes
preferansefunksjonen kvantitativt bør se ut.» 

I neste fase skulle preferansene avdekkes. Dette skul-
le gjøres ved hjelp av et system av intervjuspørsmål til
politikerne:

«Dette systemet av intervjuspørsmål må være bygget
opp på en slik måte at man av resultatene av disse inter-
vjuene, uten at politikerne selv behøver å forstå det, kan
trekke visse slutninger om den numeriske karakter av
preferansefunksjonen.»

I den tredje og siste fasen skulle de innsamlede inter-
vjuopplysningene kombineres med data om strukturen i
økonomien og den utformede preferansefunksjonen. 

«Derav vil det komme ut en løsning i form av en opti-
mal utviklingsvei for økonomien og de sosiale forhold.»

Professor Lars Svensson, en av dagens mest fremtre-
dende akademikere innenfor pengepolitikk, gir uttrykk
for om lag de samme tanker som Frisch hadde. Svensson
har gitt følgende anbefaling:14
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11 Se Crow (2002) 
12 Se Berg og Jonung (1998) 
13 Frisch (1971)
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«…inflation targeting central banks should announce
(an) explicit loss function with numerical weights on
output-gap stabilization…. Simple voting procedures for
forming the Monetary Policy Committee’s aggregate
loss function…are suggested.»

En praktisk tilnærming som en trolig finner i de fleste
sentralbanker, er å lage fremskrivninger for økonomien
basert på ulike mulige baner for renten. Beslutnings-
takerne kan så gjøre avveininger mellom de ulike hen-
synene og treffe beslutninger basert på disse fremskriv-
ningene.15

Både formuleringen av et presist inflasjonsmål og
ønsket om å avveie stabilitet i produksjonen og inflasjo-
nen kan kanskje invitere til gjentak av tidligere tiders
forsøk på å finstyre. Her er det imidlertid viktig å holde
fast ved lærdommene fra 1970- og 80-tallet. Vi må ikke
undervurdere den usikkerheten som beslutninger treffes
under. Det er usikkerhet om tilstanden til økonomien i
dag, om hvilke krefter som akkurat nå driver utviklin-
gen og om økonomiens virkemåte, herunder hvordan
forventninger blir til og hvordan pengepolitikken virker. 

Avslutning

Pengepolitikken i dag bygger på erfaringene i Norge og
andre land særlig de siste 30 årene, og på resultater fra
bred makroøkonomisk forskning. Viktige lærdommer
er:
• Inflasjon er et monetært fenomen. Et land med egen

valuta kan velge sitt eget nivå på inflasjonen over tid.
Inflasjonen i et land er ikke noe som kommer drivende
på en fjøl utenfra.

• Skal pengepolitikken virke godt, kreves institusjonel-
le ordninger som skaper tillit til at langsiktige hensyn
tillegges avgjørende vekt. 

De institusjonelle rammer og retningslinjer for penge-
politikken i Norge er preget av utviklingen i andre land.
Det er i seg selv svært viktig for et lite land, fordi inter-
nasjonale aktører i så stor grad påvirker vår utvikling.

Regler kan forankre forventningene, men de må være
troverdige og tåle forstyrrelsene i internasjonale og
nasjonale konjunkturer. Inflasjonsstyring er i praksis en
fleksibel regel som kan stabilisere forventningene og
samtidig åpne for løpende tilpasninger i forhold til de
brå kast økonomien vår blir utsatt for. 
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1 Innledning
Banker er gjenstand for særlig tilsyn og regulering fra
myndighetene fordi finansielle kriser i banksektoren kan
ha store negative realøkonomiske ringvirkninger.
Likevel kan kriser oppstå. Ansvaret for å løse en finan-
siell krise i en bank ligger primært hos banken selv.
Eiere og ledelsen har ansvaret for at banken ikke havner
i en presset situasjon, samt hovedansvaret for å håndtere
en eventuell krise. Erfaringene fra tidligere bankkriser
viser imidlertid at myndighetene også må ha beredskap
for å håndtere kriser.

Fremveksten av store grensekryssende banker repre-
senterer nye utfordringer. Ved en alvorlig finansiell krise
i en stor grensekryssende bank vil sentralbanker, til-
synsmyndigheter, innskuddssikringsfond og politiske
myndigheter i flere land være involverte. I dag er imid-
lertid ikke fordelingen av roller og ansvar mellom myn-
dighetene tilpasset grensekryssende banker som har
betydelig virksomhet i et vertsland, enten det er
gjennom datterbank eller filial.2 Interessekonflikter kan
derfor oppstå mellom myndighetene i ulike land.

I denne artikkelen gir vi først en kort oversikt over
utviklingen i banksektoren i Europa. I kapittel 3 fokuse-
rer vi på utfordringer myndighetene står overfor ved
håndtering av finansielle kriser i grensekryssende ban-
ker, herunder interessekonflikter. I kapittel 4 omtaler vi
det internasjonale arbeidet som har vært gjort med å
avklare fordeling av ansvar og roller i tilsyn og krise-
håndtering av grensekryssende banker. Før vi oppsum-
merer, beskriver vi i kapittel 5 noen forslag til løsninger
som har vært lansert på de interessekonflikter som kan
oppstå i en krisesituasjon. Et sentralt spørsmål er
omfang og innhold av hjemlandets ansvar for krise-
håndteringen. I en grensekryssende bank organisert i
filialstruktur ligger ansvaret i hjemlandet. Ved datter-
bankstruktur ligger det formelle ansvaret hos vertslan-
dets myndigheter. Det er imidlertid flere forhold som til-
sier at også ved en slik struktur bør ansvaret for krise-

håndteringen ligge i morbankens hjemland. Uansett
hvordan ansvaret fordeles, bør myndighetene legge stor
vekt på å unngå kriser, styrke markedsdisiplinen og påse
at bankene selv tar ansvar for å løse finansielle kriser.

2   Utviklingen mot grensekryssende
banker i Europa3

Regelverket for finansmarkeder og finansinstitusjoner i
EU er utformet med sikte på å fremme et felles marked.
Innføringen av en felles valuta har utvidet grunnlaget for
et felles finansielt marked i Europa. Integrasjonen er
kommet lengst i valuta-, kapital- og pengemarkedene, jf.
ECB (2004). Integrasjonen er ikke kommet fullt så langt
på banksiden, særlig gjelder dette for produkter rettet
mot husholdninger, se EU (2004). Det har vært en kraf-
tig konsolidering innenfor banksektoren, i første rekke
ved etablering av store nasjonale enheter.

Tendensen til etableringer av grensekryssende bank-
konsern i Europa er imidlertid økende. Flere studier har
vist at det er betydelige effektivitetsfordeler knyttet til
etableringen av utenlandske banker, se Clarke, Cull,
Peria og Sánchez (2001). I EU er det sterkt politisk press
for å legge forholdene til rette for flere grensekryssende
etableringer også innen finansiell sektor. Blant annet vil
nye regler for etablering av europeiske selskaper
(Societas Europaea) gjøre det enklere å fusjonere og å
flytte hovedkontor over landegrenser i EØS-området. I
Norden, Baltikum og Benelux-landene er store grense-
kryssende banker allerede etablert.

I reguleringen av grensekryssende banker er det et
viktig skille mellom datterbanker og filialer. Dette skil-
let legger viktige føringer for hvordan man kan forebyg-
ge og håndtere problemer i grensekryssende banker.
Datterbanker er egne selvstendige juridiske enheter og
er under tilsyn i de land de er etablert i – på lik linje med
andre nasjonale banker. Morbanken er tilsvarende under
tilsyn i sitt hjemland, som også har ansvar for konsoli-

H å n d t e r i n g  a v  f i n a n s i e l l e  k r i s e r  i  g r e n s e -
k r y s s e n d e  b a n k e r

Henrik Borchgrevink, konsulent i Avdeling for finansinstitusjoner og Thorvald Grung Moe, spesialrådgiver i Området for finansiell stabilitet1

Den finansielle integrasjonen i Europa er økende. Fremveksten av store grensekryssende banker represen-
terer nye utfordringer for myndighetene. Håndtering av finansielle kriser i slike banker vil berøre flere myn-
digheter i mange land. Interessekonflikter mellom myndighetene i ulike land kan hindre effektive kriseløs-
ninger. Avtaler om krisehåndtering mellom tilsynsmyndigheter og sentralbanker tar sikte på å klargjøre ans-
varsforhold og legge forholdene til rette for utveksling av relevant informasjon. De nordiske sentralbanksje-
fene undertegnet en avtale i 2003. Denne artikkelen gir en oversikt over utviklingen og drøfter utfordringer
for myndighetene.

1 Takk til Arild Lund og Charlotte Østergaard for nyttige kommentarer.
2 Utenlandske banker kan tilby banktjenester til norske kunder enten via filial eller datterbank etablert i Norge, eller som grensekryssende tjenester fra utlandet, for eksem-
pel via internett eller via salgs- eller representasjonskontor i Norge. I denne artikkelen benytter vi grensekryssende banker om banker som tilbyr tjenester i andre land via
etablering av datterbank eller filial.
3 For en bred drøfting av strukturutviklingen i europeisk banknæring, se Øverli (2003).
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dert tilsyn av konsernet.4 Filialer er ikke selvstendige
juridiske enheter. Filial og morbank er en og samme
juridiske enhet. Tilsynsmyndighetene i vertslandet har
derfor et begrenset tilsynsansvar for utenlandske filialer.
Ansvaret for å løse en finansiell krise i banken vil ligge
hos myndighetene i morbanklandet.

Selv om bankreguleringen i EU legger til rette for
grensekryssende etableringer med filialer, er det frem-
deles datterbankstrukturen som dominerer. Dermine
(2003) peker på flere grunner til dette:

• Morbanken begrenser sin eksponering overfor datter-
banken.

• Datterbanken kan lettere opprettholde en lokal tilknyt-
ning.

• Banken kan opprettholde medlemskap i den lokale
innskuddssikringsordningen.

• Det kan være skattemessige grunner for å oppretthol-
de en datterbankstruktur.

Samtidig skjer det en stadig økende grad av sentrali-
sering i slike grensekryssende banker. Så til tross for at
datterbanker formelt opprettholdes som selvstendige
selskaper, blir styringen i slike banker ofte sentralisert,
med globale forretningsområder og global risikostyring
og -kontroll, se Basel-komiteen (1999).

3 Hvilke myndigheter har ansvar
for grensekryssende banker?
En hovedutfordring for myndighetene er at arbeidsde-
lingen mellom myndighetene i ulike land for datterban-
ker og filialer av utenlandske banker ikke nødvendigvis
er tilpasset utviklingen mot grensekryssende banker.5

Tabell 1 gir en oversikt over den «tradisjonelle» oppfat-
ningen av arbeidsdelingen mellom myndighetene ved en
finansiell krise i en grensekryssende bank.6

Den tradisjonelle oppfatningen er at myndighetene i

vertslandet har ansvaret for datterbanker, mens filial-
ansvaret er delt mellom myndigheter i vertsland og
hjemland. For et globalt konsern med datterbanker eller
filialer i flere land er det imidlertid blitt pekt på at det vil
være naturlig om hjemlandets myndigheter tar et bre-
dere ansvar for konsernet, også på områder som tradi-
sjonelt har vært vurdert å være vertslandets ansvar.
Mange vil for eksempel mene at ekstraordinær likvidi-
tetsstøtte til en heleid utenlandskeid datterbank eller fili-
al ikke bør være vertslandets sentralbanks ansvar. På den
annen side vil vertslandets sentralbank ha et overordnet
ansvar for finansiell stabilitet i eget land og vil av den
grunn være opptatt av krisehåndteringen i en slik gren-
sekryssende bank.

I dag er ingen myndigheter forpliktet til å ta hensyn til
effektene i andre land hvis det oppstår en krise i en stor
bank. Vertslandet vil ikke ha kontroll med krisehåndte-
ringen av filialer av utenlandske banker, mens hjemlan-
det normalt vil fokusere på problemer i hjemmemarke-
det uten å ta hensyn til skadevirkningene i vertslandene
av en eventuell konkurs. Hvis banken derimot er organi-
sert i en datterbankstruktur, vil vertslandene ha kontroll
over krisehåndteringen av egne datterbanker, og de kan
tenkes å søke å isolere datterbankene i sitt land fra resten
av konsernet, såkalt «ring-fencing». Dette kan hindre en
felles løsning som kunne vært bedre samlet sett.

Tabell 2 gir en enkel, skjematisk oversikt over hjem-
lands og vertslands syn på støtte ved en finansiell krise
i en grensekryssende bank – avhengig av bankens stør-
relse i landene.

4 Hjemlandstilsyn utøves av myndighet i det land banken er etablert med hovedkontor. Vertslandstilsyn utøves av myndighet i det land banken er etablert ved filial.
Begrepet benyttes også ofte om vertslandets tilsyn med datterbanker. Vi følger denne konvensjonen i det følgende.
5 Se for eksempel Lastra (2003) og Herring (2004).
6 Se Huizinga (2003) for en mer utfyllende drøfting. Tabellen gir en forenklet oversikt. Vertslandet har i EØS-området for eksempel et begrenset likviditetstilsyn for uten-
landske filialer, se § 8 i Forskrift om filial av banker o.a. kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innen EØS m.m

Tabell 1  Tradisjonell oppfatning av vertslandsansvaret for uten-
landskeide filialer og datterbanker

Myndighetene i vertslandet Datterbanker Filialer
har ansvar for: 

Solvensvurdering (Tilsynsmyndighet) x

Likviditetsstøtte (Sentralbank) x x

Egenkapitalstøtte (Politiske 

myndigheter/Finansdepartement) x

Innskuddssikring (Sikringsfond) x (x)1

1 I EØS-området har filialer av kredittinstitusjon fra annen EØS-stat rett til å kjøpe
tilleggsdekning i vertslandets innskuddssikringsfond, dersom vertslandets
innskuddsgarantiordning er bedre enn hjemlandets ordning som filialen er
medlem av.

Tabell 2  Hjemlands og vertslands syn på støtte ved en finansiell
krise i en grensekryssende bank

Banken er stor Banken er liten 

i vertslandet i vertslandet

Morbanken er stor i hjemlandet 1: Felles interesse 2: Ulike syn 

i støtte på støtte

Morbanken er liten i hjemlandet 3: Ulike syn 4: Ingen støtte

på støtte

Nordea
Nordea er en nordisk bank med datterbankstruktur
grunnlagt på de fire tidligere selvstendige nordiske
bankene Merita Bank, Nordbanken, Unibank og
Christiania Bank og Kreditkasse, fra henholdsvis
Finland, Sverige, Danmark og Norge. Bankkonser-
net har markedsandeler på mellom 10 og 40 prosent
i de fire landene. I dag drives banken i større grad
etter en konsernmodell hvor forretningsområder og
risikokontroll styres på tvers av juridisk struktur og
landegrenser. Nordea planlegger å omdanne dagens
datterbanker til filialer og ønsker samtidig å etablere
seg som et europeisk selskap. Den fusjonerte banken
vil ha hovedsete i Sverige.



P e n g e r  o g  K r e d i t t  3 / 0 4

137

Hvis banken er stor i både hjemland og vertsland (1),
vil begge lands myndigheter være interessert i å begren-
se skadevirkningene av en eventuell krise. Det kan gjøre
det enklere å finne en felles løsning på krisehåndtering-
en.7 Hvis banken derimot er liten i det ene landet og stor
i det andre landet (2 og 3), kan det være vanskeligere å
bli enige om hvem som skal bidra med eventuell likvi-
ditetsstøtte eller egenkapital i en krise. Hvis morbanken
er svært stor i forhold til hjemlandets bankmarked og
økonomi, vil myndighetene i hjemlandet være spesielt
interesserte i å finne frem til en samordnet løsning –
fordi de alene ikke vil være i stand til å reise midler til
fortsatt drift av banken.

3.1 Datterbanker

Som vist i tabell 1 er det vanlig å anta at myndighetene
i vertslandet har «hjemlandsansvar» for alle banker eta-
blert i landet, herunder datterbanker av utenlandske ban-
ker. Et bankkonsern med datterbanker i flere land må
derfor forholde seg til mange ulike myndigheter. Dette
kan gi opphav til overlappende myndighetsområder og
potensielle konflikter ved krisehåndtering av en stor
grensekryssende bank. Krisehåndtering av en bank med
datterbanker i andre land kompliseres når datterbankene
ikke er selvstendig drevet, men i stor grad styres av
bankkonsernet sentralt.

Dette kan løses enten ved å påse at datterbanker i stør-
re grad drives på selvstendig basis, eller ved i større grad
å betrakte og behandle slike datterbanker som filialer,
dvs. holde morbanken ansvarlig for datterbankenes
likviditet og solvens og samtidig gi morbankens hjem-
land økt ansvar for tilsyn og krisehåndtering.

Myndighetene i New Zealand har pålagt systemvik-
tige datterbanker å drive mer selvstendig. De har blant
annet innskjerpet kravene til uavhengighet for styret i
utenlandskeide datterbanker og understreket at bankene
forventes å ha tekniske og administrative systemer som
kan fungere uavhengig av morbankens systemer, om
denne skulle få problemer, se Reserve Bank of New
Zealand (2004a og 2004b). Den nye reguleringen moti-
veres blant annet med at det er viktig å sikre at store,
systemviktige banker har eiendeler i landet som kan
være tilgjengelig ved en finansiell krise i banken, samt
at det finnes et ansvarlig styre som myndighetene kan
kommunisere direkte med. Egne kapitalkrav for datter-
banken sikrer også at det er bufferkapital i landet. En
slik struktur vil muliggjøre en rask stenging og gjenåp-
ning av banken – om den skulle få alvorlige problemer
– og vil derved redusere faren for finansiell ustabilitet i
vertslandet som følge av en finansiell krise i en grense-
kryssende bank.

Alternativt kan myndighetene akseptere utviklingen
mot mer globale, sentraliserte strukturer i grensekrys-
sende bankkonsern, men samtidig kreve at morbanken
tar et større ansvar for datterbankene (utover det begren-
sede ansvar som aksjekapitalen representerer). Mor-
banken må med andre ord forventes å bistå med finansi-
ell støtte for datterbanken. I amerikansk bankregulering
finnes det et lignende, grunnleggende prinsipp som stad-
fester at holdingselskaper som eier banker, skal være en
finansiell og administrativ støtte for sine datterbanker,
se FDIC (1987) og Ashcraft (2004).

Aksjeeieres ansvarsbegrensning gjør at det kan være
svakt legalt grunnlag for å kreve støtte fra en utenlandsk
morbank utover den egenkapitalen banken har i datter-
banken.8 Bankregulering har generelt vært innrettet mot
å skjerme bankselskap i et finanskonsern fra slike krav
fra andre selskaper i konsernet. Hvis bankkonsernet der-
imot har vært drevet som om den var en filialstruktur, vil
retten eventuelt kunne pålegge morbanken å støtte en
datterbank.9 Dette spørsmålet vil man imidlertid først få
prøvet etter en omfattende finanskrise i et grense-
kryssende bankkonsern. Det er uvisst om man kan få
større klarhet i spørsmålet uten en slik krise.

Morbanken må uansett, om den er juridisk forpliktet
eller ikke, forventes å ha en egeninteresse i å stille opp
for sine datterbanker hvis de får problemer. Renommé-
tap som følge av manglende støtte vil raskt kunne svek-
ke konsernets lånemuligheter i internasjonale kapital-
markeder. Morbanken har dessuten ofte store utlån til
datterbankene som langt overstiger aksjekapitalen. I
praksis vil derfor morbanken som regel støtte opp om
sine utenlandske datterbanker i krise.10

Med økt morbankansvar vil det være naturlig at myn-
dighetene i morbankens hjemland får et større ansvar for
bankkonsernet som helhet – inkludert økt ansvar for dat-
terbankene. Det nye kapitaldekningsregelverket (Basel
II) legger opp til en slik styrking av hjemlandstilsynet.
Tilsynsmyndighetene i morbankens hjemland vil for
eksempel få en ledende rolle («lead supervisor») i god-
kjenning av interne modeller for kredittrisiko. Bank-
næringen i Europa støtter en slik samling av tilsyns-
ansvaret, se European Financial Services Roundtable
(2004).

Ved å omdanne lite selvstendige datterbanker til filia-
ler vil man få bedre samsvar mellom faktisk styrings-
struktur og legal form for banken, samtidig som mor-
bankens og hjemlandets myndigheters ledende rolle vil
bli tydeligere – også i kriseløsninger. På den annen side
reiser en slik omdanning til filialstruktur en rekke nye
utfordringer for vertslandsmyndighetene, særlig hvis
filialenes virksomhet er betydelig i vertslandet.

7 Hvis morbanken er etablert med filial i vertslandet, vil ansvaret for støtte i utgangspunktet ligge hos myndighetene i hjemlandet. Hvis morbanken derimot er etablert med
datterbank i vertslandet, er det mindre klart hvem som har hovedansvar for støtte. Selv i en situasjon hvor begge land er interesserte i å løse krisen sammen, er det således
mulighet for konflikt.
8 For en interessant drøfting av dette spørsmålet, se Euromoney (2003), s. 90–91.
9 Se Goldberg (2003) og Hübkes (2003, s. 31).
10 Ved bankkrisen i Argentina i 2000 gikk imidlertid et par utenlandskeide datterbanker konkurs, uten at morbankene (Scotiabank og Credit Agricole) grep inn.
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3.2 Filialer
Et sentralt spørsmål er om hjemlandsmyndighetene i en
krisesituasjon vil legge vekt på virkningene i land hvor
den kriserammede banken har filialer.11 Vertslands-
myndighetene har i utgangspunktet liten innflytelse på
krisehåndteringen i filialen eller morbanken og kan såle-
des med rette ønske seg mer innflytelse og ansvar for
kriseløsninger i filialer som har betydelig virksomhet i
vertslandet.12

I New Zealand har man tatt konsekvensene av dette og
pålagt alle filialer i New Zealand med forvaltningskapi-
tal over 10 milliarder NZ dollar å etablere seg som dat-
terbanker, se Reserve Bank of New Zealand (2004a). En
tilsvarende løsning er neppe aktuell for Europa. Her er
det lagt opp til fri etableringsadgang og hjemlandskon-
troll med banker. Spørsmålet blir da hvordan man skal få
ivaretatt hensynet til finansiell stabilitet i en filialstruk-
tur, særlig når filialen er stor i vertslandet.

Danmarks Nationalbank (2004) legger vekt på til-
gangen til informasjon om bankkonsernet for å lette
vertslandsmyndighetenes situasjon (s. 74): «... det er
afgørende for værtslandenes centralbanker at have fuld
og lige adgang til information om både filialens og ban-
kens globale finansielle stilling og risici. Det kræver, at
værtslandenes tilsynsmyndigheder indgår i et forplig-
tende samarbejde med hjemlandets tilsynsmyndighed.
Hjemlandet bør ikke have en informationsfordel.»

Informasjonstilgang vil imidlertid neppe kunne endre
interessemotsetningene som vil kunne foreligge mellom
hjemlands og vertslands myndigheter, jf. tabell 2.

3.3 Innskuddssikring

Vanlige innskudd i banker dekkes i de fleste land av
banksikringsfond hvis banken skulle få problemer. I EU
er dette et hjemlandsansvar. Hvis en stor felleseuropeisk
bank velger å legge hovedkontoret til et lite land, kan
dette ansvaret bli tungt å bære for hjemlandets sikrings-
fond, og i ytterste konsekvens for hjemlandets skattebe-
talere, dersom staten må dekke garanterte innskudd
utover det de private sikringsfondene er i stand til å
dekke.13

Innsättingsgarantinämden i Sverige (2003) har pekt på
dette problemet og foreslått «att filialverksamhet i andra
EES-länder garanteras/skyddas av värdlandets garanti-
system. Därmed skulle garantin/skyddet fortsätta att
gälla oförändrat i varje land, oberoende av att europa-
bolaget bildas.» Men prinsippet om hjemlandsansvar
står sentralt i EU-reguleringen av bankvirksomhet. Det
er derfor på kort sikt lite trolig at innskuddssikringsan-

svaret vil bli overført til vertslandene. En slik omlegging
ville også innebære at sammenhengen mellom tilsyn og
sikringsfondsansvar ville bli brutt, ettersom vertslandet
ikke vil ha tilsyn og kontroll med banken.

Hvis en datterbank omgjøres til filial, vil dagens regel-
verk innebære at sikringsfondsansvaret overføres fra
vertslandet til hjemlandet. Dette kan ha utilsiktede virk-
ninger ettersom de nasjonale sikringsfondssystemene er
ulikt utformet. EU-direktivet for innskuddssikring er et
minimumsdirektiv, og garantisystemene varierer
mellom landene, både med hensyn til størrelse og type
innskudd som er dekket. Innskudd i Sverige har for
eksempel en mindre dekning enn i de øvrige nordiske
landene.14 En filial kan imidlertid kjøpe tilleggsdekning
(«topping-up») i vertslandenes sikringsfond. Men til-
leggsdekning er i dag lite benyttet.15

Omgjøring fra datterbank til filial kan også medføre
midlertidige uheldige konkurransevridende effekter
mellom banker. Fordi banken som filialiseres går ut av
vertslandets og inn i hjemlandets sikringsfond, vil det
umiddelbart føre til underdekning i hjemlandsfondet.
Dermed vil også andre deltagende banker i fondet for en
periode måtte øke sine innbetalinger. I vertslandene vil
derimot de øvrige bankene komme bedre ut dersom den
filialiserte banken ikke får med seg sitt allerede innbe-
talte beløp i fondet.

4 Internasjonalt samarbeid så langt

Internasjonale organer har lenge vært opptatt av og ana-
lysert utviklingen mot flere og større grensekryssende
finansielle konglomerater.16 Basel-komiteen etablerte
allerede i 1996 en egen komité – Joint Forum on
Financial Conglomerates – for å følge utviklingen.17 I
1999 publiserte Joint Forum en rapport med prinsipper
for tilsynssamarbeid for finansielle konglomerater, se
Basel-komiteen (1999). G10 etablerte samtidig en egen
arbeidsgruppe for å se på virkninger for pengepolitikk
og finansiell stabilitet av den pågående konsolideringen
i finansiell sektor. Gruppen kom med en omfattende rap-
port i 2001, se G10 (2001). Innen EU har en egen
ekspertgruppe avgitt to rapporter om krisehåndtering
(Brouwer-rapportene), se EFC (2000) og EFC (2001).
De pekte særlig på behovet for klarere retningslinjer for
krisehåndtering i grensekryssende banker, og betydnin-
gen av rask og åpen kommunikasjon mellom sentral-
banker og tilsynsmyndigheter ved finansielle kriser.

For å bedre samarbeidet mellom relevante myndighe-
ter er det etablert flere avtaler mellom sentralbanker og

11 Freixas (2003) viser at hjemlandsmyndighetene ikke har insentiver til å bidra til en optimal kriseløsning i situasjoner hvor bare vertslandene er rammet.
12 Se Mayes og Vesala (1998) for en tidlig og meget instruktiv drøfting av disse spørsmålene, særlig kapittel 6: Handling of banking problems and crisis management.
13 Strengt tatt skal ikke garanterte innskudd kunne bli for store for innskuddsgarantifondet hvis deltageravgiften er riktig (aktuarisk) fastsatt.
14 Fondet dekker bare 250 000 svenske kroner, og heller ikke tidsinnskudd. I Norge dekker sikringsfondet innskudd opp til to millioner kroner.
15 I Norge har ingen filialer tilleggsdekning. Finansdepartementet sendte i juli 2004 ut på høring et forslag til forskrift som regulerer medlemskap i det norske
banksikringsfondet for utenlandske filialer i Norge.
16 Et finansielt konglomerat er et konsern der minst én av enhetene er forsikringsforetak og minst én er bank eller verdipapirforetak.
17 Joint Forum ble etablert i 1996 av Basel Committee on Banking Supervision, International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) og International
Association of Insurance Supervisors (IAIS). Gruppen består av tilsynsmyndigheter fra tretten land, samt en observatør fra EU. Basel-komiteen for banktilsyn består av
deltagere fra de største industrilandene (G10-gruppen).
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tilsynsmyndigheter, såkalte Memoranda of Under-
standing (MoU-er) (se tekstboks). De nordiske sentral-
banksjefene undertegnet en slik avtale i 2003. Tilsyns-
myndighetene i Norden har utarbeidet en tilsvarende
samarbeidsavtale.

Slike MoU-er kan avklare enkelte viktige forhold, for
eksempel håndtering av informasjon og kommunikasjon
i en krisesituasjon. Men de er ikke juridisk bindende og
innholdet er ofte ganske generelt.

I tillegg til problemstillingene drøftet i kapittel 3 er det
andre forhold som gjør det vanskelig å komme frem til
klarere retningslinjer og avtaler for krisehåndtering i
grensekryssende banker:

- Kriser er forskjellige.
- Myndighetene kan ønske å skape uklarhet om hvem

som vil få støtte i en krise, for å unngå forventning-
er om støtte.

- Myndighetene i ulike land har også ulike holdninger
til bruk av egenkapitalstøtte til banker i krise.

- Sentralbanker har dessuten ulike syn på hvilke virke-
midler som er best egnet i en krise, for eksempel
generell likviditetsstøtte til markedet eller likvidi-
tetsstøtte til (store) enkeltbanker.

- Tilsynet med banker utøves forskjellig i ulike land.
Det er ulike syn på omfang og innhold i hjemlands-
tilsynet.

- Reglene for avvikling av banker er forskjellige i
ulike land. Ikke alle land har egne regler for offent-
lig administrasjon av banker.

- Informasjonsflyten mellom relevante myndigheter,
særlig over landegrenser, kan tidvis hemmes av for-
melle regler, svake samarbeidsrelasjoner eller inter-
essekonflikter.

Selv om en MoU ikke er en garanti for god informa-
sjonsflyt og effektiv krisehåndtering, er slike avtaler like
fullt et stort fremskritt i forhold til det å improvisere løs-
ninger midt i en pågående krise.

Brouwer II – Report on financial
crisis management: Anbefalinger
- Myndighetene må påse at IT-systemene til de stør-

ste bankene raskt kan gi relevant og oppdatert
informasjon om den finansielle situasjonen i en
krise.

- De største finanskonsernene bør regelmessig
gjennomføre kriseøvelser og stresstester for å teste
relevante risikofaktorer.

- Koordineringsansvaret overfor store finansgrup-
per og bankkonsern må være klart, særlig i en kri-
sesituasjon.

- Det bør etableres avtaler mellom tilsynsmyndig-
hetene for krisehåndtering, herunder prosedyrer
for utveksling av relevant informasjon.

- Tilsvarende avtaler bør også etableres mellom
sentralbanker og tilsynsmyndigheter der det er
aktuelt.

- Konkurransemyndighetene bør også trekkes inn i
arbeidet med krisehåndtering, ettersom de kan
komme til å måtte vurdere konsekvensene av en
eventuell krisestøtte.

Avtaler om krisehåndtering
(Memoranda of Understanding)
Nordisk avtale
De nordiske sentralbanksjefene undertegnet i juni
2003 en avtale om håndtering av finansielle kriser i
en nordisk bank med virksomhet i to eller flere nor-
diske land. Avtalen inneholder rutiner for samordnet
krisehåndtering mellom sentralbankene. Men avta-
len understreker like fullt at den aktuelle banken
eller konsernet selv har hovedansvaret for å håndtere
en krise. Sentrale punkter i avtalen er:
- Ved en potensiell finansiell krise oppretter sentral-

bankene en krisegruppe som besørger felles og
hurtig informasjonstilgang og -håndtering.
Avtalen spesifiserer hvilken informasjon som må
fremskaffes.

- Krisegruppen kontakter relevante myndigheter i
de forskjellige land, herunder de berørte tilsyns-
myndigheter. Dersom det er tvil om bankens sol-
vens, må landenes finansdepartementer bringes
inn.

- Dersom det etableres en MoU for en spesifikk
bank, får en av sentralbankene ansvar for å holde
en oppdatert faktabok med relevant offentlig
informasjon om denne banken.

Avtaler innen EU
Avtalen mellom de nordiske sentralbankene bygger
på en MoU som allerede er etablert innen EU, se
ECB (2003). Avtalen i EU omfatter både sentral-
banker og tilsynsmyndigheter og inneholder prinsip-
per for identifisering av de rette ansvarlige myndig-
heter ved en krise, nødvendige informasjonsstrøm-
mer mellom de berørte parter, og praktiske hensyn
ved utlevering av informasjonen. ECBs MoU om
betalingssystemer (2001) legger grunnlaget for sam-
arbeid og informasjonsdeling ikke bare i krisesitua-
sjoner. Målet med avtalen er å begrense systemrisi-
koen knyttet til sentrale betalingssystemer ved å
sørge for et effektivt samarbeid mellom dem som
overvåker systemene og dem som har tilsyn med
institusjonene som deltar i betalingssystemene.
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5 Videre samarbeid og løsnings-
tiltak fremover

I Norden fortsetter myndighetene sitt samarbeid om til-
syn og krisehåndtering av grensekryssende banker. De
nordiske sentralbankene vil arbeide med å utvide samar-
beidet med utgangspunkt i den undertegnede MoU-en.
Internasjonalt arbeides det videre med problemstilling-
ene i ulike fora, blant annet har ECB en egen Task force
on crisis management. I det følgende diskuteres noen
forslag til løsninger som har vært lansert.

5.1 Nasjonal eller overnasjonal kriseløs-
ning?

En mulig vei å gå kan være å overføre noe av ansvaret
for kriseløsninger til overnasjonale institusjoner. Disse
institusjonene må i så fall ha tilgang på informasjon for
å kunne vurdere kredittrisikoen ved et eventuelt likvidi-
tetslån. Hittil har det imidlertid vært sterk motstand mot
å etablere en overnasjonal europeisk tilsynsmyndighet
eller å gi ECB slikt tilsynsansvar. Og hvis omfanget av
en krise er stort og det er behov for egenkapitaltilførsel,
må de politiske myndigheter uansett bringes inn. Innen
EU finnes det organer hvor de politiske myndigheter
kan drøfte slike kriser, men eventuell støtte må fremde-
les bevilges av nasjonale myndigheter.

Uten formelle overnasjonale løsninger er det ekstra
viktig å sikre et godt samarbeid mellom de berørte sen-
tralbanker og tilsynsmyndigheter. Innen EU er det nylig
etablert nye tilsynskomiteer som kan fremme et tettere
samarbeid innen EØS-området.18 I tillegg har ECB
allerede engasjert seg i arbeidet med å etablere bedre
rutiner for krisehåndtering, blant annet innen BSC
(Banking Supervision Committee).19 Ifølge Goodhart
(2004) bør ECB uansett «… oppfordres til å innta en
rolle som dommer i grensekryssende krisehåndteringer
når nasjonale myndigheter ikke kan bli enige».20

Schoenmaker (2003, s. 57) påpeker dessuten at man
innen EU tidligere har funnet frem til effektive beslut-
ningsmekanismer ved akutte kriser, for eksempel ved de
hemmelige forhandlingene (mellom sentralbanker,
finansdepartementer og Kommisjonen) som ledet frem
til nye pariteter innen EMS (European Monetary
System). Han mener at dette viser at det vil være mulig
å finne frem til hensiktsmessige beslutningsmekanismer
også for kriseløsninger i banksektoren innen EU.

Dersom en finansiell krise i en bank kan løses uten
omfattende bruk av offentlige midler, vil man kunne
unngå store deler av problemet med å fordele støtte-
bidrag til banken mellom de ulike lands myndigheter.
Mayes (2004) peker i denne forbindelse på betydningen

av et effektivt regelverk for offentlig administrasjon,
slik at store banker faktisk kan stenges uten betydelige
skadevirkninger. En internasjonal samordning av slikt
regleverk er derfor også et viktig tiltak for å kunne hånd-
tere finansielle kriser i store grensekryssende banker, jf.
Verdensbankens arbeid i Global Forum on Insolvency.21

5.2 Markedsdisiplin og private løsninger

En naturlig vei å gå for å minimere bruk av offentlige
midler og tilhørende interessekonflikter mellom myn-
digheter ved kriseløsning er å styrke markedsdisiplinen
og påse at bankene selv tar et større ansvar for å løse
finansielle kriser i store banker. Gros (2003) viser til at
det første myndighetene bør drøfte ved kriser i banker,
er hvordan man kan finne frem til gode private løsnin-
ger.22

Myndighetene kan for eksempel legge til rette for og
bidra til å forhandle frem at private aktører kjøper hele
eller deler av en kriserammet bank. Eller myndighetene
kan pålegge bankene selv å etablere et eget krisefond (se
tekstboks). Sikringsfondet i Norge kan for eksempel yte
egenkapitalstøtte til en kriserammet bank.

Som ledd i styrking av markedsdisiplinen er det viktig
å fjerne inntrykket av at noen banker er så store og vik-
tige at de uansett vil bli støttet hvis de kommer i finan-
sielle vanskeligheter («too big to fail»). Forventninger
om støtte kan gjøre at banker tar uønsket stor risiko og
at bankenes kreditorer ikke følger opp deres disposisjo-
ner – såkalte moralsk hasard-problemer. Kane (2000)

18 Ifølge Lamfalussy-prosessen er det etablert tilsynskomiteer for hhv. forsikring, verdipapirmarkedet og banker; her deltar representanter for sentralbanker og tilsynsmyn-
digheter. Norges Bank er, sammen med Kredittilsynet, observatør i bankkomiteen CEBS (Committee of European Banking Supervisors), se http://www.c-ebs.org/.
19 BSC har også deltakere fra tilsynsmyndigheter og sentralbanker. Det er nylig vedtatt at BSC og CEBS skal samarbeide tett når det gjelder det fremtidige arbeide med
kriseløsninger innen EU/EØS.
20 Egen oversettelse fra engelsk.
21 Se også Report of the Contact group on the legal and institutional underpinnings of the international financial system, G10 (2002).
22 Bini-Smaghi and Gros (2000) viser til det tyske Liquidity Consortium som en modell for økt privat ansvar. Private, godt fonderte innskuddssikringsfond vil kunne ha en
tilsvarende rolle.

Bankene i England etablerer et
krisefond
Sentralbanken i England (Bank of England) har bedt
de 14 største bankene, inkludert HBOS, Barclays,
Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB, HSBC og
Abbey National, om å etablere et felles fond på to
milliarder pund (om lag 25 milliarder kroner) som
kan fungere som et sikkerhetsnett i tilfelle alvorlige
problemer i betalingssystemet. Hver bank vil skyte
inn beløp varierende fra førti til fire hundre millio-
ner pund. Sentralbanken understreker at selv om
sannsynligheten for en alvorlig krise er svært liten,
etableres dette fondet for å unngå at sentralbanken
må bidra med støtte til en systemviktig bank i krise.
En slik krise vil være svært alvorlig for betalings-
systemet og vil i verste fall kunne stoppe alle kunde-
betalinger og derved true Londons plass som et
finansielt sentrum, jf. Bank of England (2003, s.
98–99) for nærmere omtale.
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hevder at bankene konsoliderer for å bli så store at de
«må» støttes hvis de kommer i en alvorlig finansiell
krise. Å nekte etablering av store banker er ikke et alter-
nativ i EØS-området, da det vil være i strid med EUs
prinsipper om etableringsfrihet. Imidlertid kan forvent-
ninger om automatisk støtte reduseres dersom myndig-
hetene troverdig kan signalisere at en finansiell krise i
en stor grensekryssende bank vil bli løst uten offentlige
støttemidler. Det bør derfor legges særlig vekt på å ut-
forme regler og rammeverk som sikrer en effektiv krise-
håndtering uten bidrag fra det offentlige.

I Sveits har man søkt å redusere risikoen for at offent-
lige midler må benyttes i en kriseløsning ved å endre
bankreguleringen, slik at staten ikke så lett kan yte støt-
te til selskaper i økonomiske vanskeligheter. I tillegg
krever sveitsiske tilsynsmyndigheter at de store interna-
sjonale bankene i landet har en kapitaldekning som langt
overstiger de minimumskrav som Basel-regelverket
pålegger (se tabell 3). Ifølge tilsynsmyndighetene i
Sveits er ikke bankene der overkapitalisert, selv med en
kapitaldekning som ligger 20–50 prosent over Basel-
kravene, se Zuberbühler (2004).

6 Oppsummering

Etableringen av Nordea har aktualisert spørsmålet for
nordiske myndigheter om håndtering av finansielle kri-
ser i grensekryssende banker, særlig i situasjoner hvor
banker har store datterbanker eller filialer i vertslandene.

Ansvaret for å løse en finansiell krise i en bank ligger
selvsagt først og fremst hos eierne og ledelsen i banken
selv. Men erfaringene fra tidligere bankkriser viser at
myndighetene også må ha en beredskap i å håndtere
slike kriser. For å sikre effektiv krisehåndtering er det
viktig at roller og ansvar er klarlagt på forhånd.

Ved finansiell krise i en grensekryssende bank som er
etablert i en filialstruktur, ligger hovedansvaret for å
løse den finansielle krisen hos myndighetene i morban-
kens hjemland. Også ved datterbankstruktur er det argu-
menter for at myndighetene i hjemlandet bør ha et
hovedansvar. Dette vil redusere antall myndigheter som
bankene må forholde seg til, også i en krise, og sam-
svare bedre med utviklingen på banksiden der grense-

kryssende banker organisert i datterbankstruktur i
økende grad styres sentralt.

Samtidig er det viktig å ta hensyn til vertslandenes
interesser. Dette forutsetter et tett samarbeid på myndig-
hetssiden, for eksempel ved egne avtaler (MoU-er).
Disse kan imidlertid ikke forventes å løse de grunnleg-
gende interessekonflikter som kan forekomme i en
krise, og fordelingen av eventuell likviditets- eller soli-
ditetsstøtte må derfor løses på andre måter.

Først og fremst bør man søke å unngå kriser ved gode
«early warning»-systemer og hensiktsmessig ramme-
verk for finansinstitusjoner. Et mulig tiltak kan være å
sette kravet til egenkapitaldekning for store grense-
kryssende banker godt over minimumskravet.

Innenfor EU/EØS-området kan konsultasjonsproses-
sen styrkes innenfor eksisterende organer, særlig i den
nye tilsynsstrukturen for banksektoren, hvor også sen-
tralbankene deltar. ECB vil uansett ha en aktiv rolle ved
en eventuell krise i en stor grensekryssende bank. På
lengre sikt kan det tenkes at man innen EU vil se frem-
vekst av mer sentraliserte strukturer for banktilsyn og
kriseløsninger.
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H v o r  g o d t  t r e f f e r  k r e d i t t r i s i k o m o d e l l e r  f o r
n o r s k e  f o r e t a k ?
Bjørne Dyre H. Syversten, rådgiver i Avdeling for finansinstitusjoner*

Erfaringsmessig har soliditetsproblemer i banker ofte skyldtes tap på utlån til foretak. Kredittrisikoen over-
for foretak er derfor viktig i Norges Banks vurderinger av stabiliteten i det finansielle systemet. I analysene
benyttes to ulike kredittrisikomodeller, Norges Banks SEBRA-modell og Moody’s KMV-modell for ikke-
børsnoterte selskaper. I denne artikkelen sammenlignes kvaliteten til prediksjonene ved disse to modellene.
Analysen viser at begge modellene er gode til å peke ut konkurskandidater blant norske foretak og at
SEBRA-modellen treffer noe bedre enn modellen til Moody’s KMV.

1 Innledning
Det er klare metodiske forskjeller mellom de to kreditt-
risikomodellene Norges Bank benytter. SEBRA-model-
len, som er utviklet i Norges Bank, predikerer konkurs-
sannsynligheter basert på årsregnskapstall fra norske
aksjeselskaper. Den modellen vi benytter fra Moody’s
KMV predikerer misligholdssannsynligheter for store
ikke-børsnoterte selskaper, i første rekke basert på mar-
kedsinformasjon. SEBRA er således en regnskapsbasert
modell, mens KMV kan karakteriseres som en markeds-
basert modell. I denne artikkelen sammenlignes kvalite-
ten til prediksjonene ved disse to modellene basert på
prediksjoner for norske foretak etter regnskapsårene
1998–2001 og konkursdata for perioden 1998–2003.

Kapittel 2 gir en kort presentasjon av de to modellene
og kommenterer enkelte metodiske ulikheter. I kapittel 3
presenteres datagrunnlaget for analysen, mens kapittel 4
presenterer resultatene. Næringsmessige forskjeller
mellom de to modellene behandles i kapittel 5.
Hovedpunktene i artikkelen oppsummeres i kapittel 6.

2 Kredittrisikomodellene
2.1 Norges Banks SEBRA-modell
SEBRA-modellen predikerer konkursrisiko ved hjelp av
12 forklaringsvariabler knyttet til størrelser fra årsregn-
skapet og enkelte andre foretakskarakteristika.
Modellen inneholder variabler for inntjening, likviditet,
finansiell styrke, næring, størrelse og alder.1 SEBRA-
modellen er basert på en database med alle norske aksje-
selskaper. For regnskapsåret 2002 er det data for om lag
140 000 selskaper i basen. Den store majoriteten av sel-
skapene er små. SEBRA-versjonen per 2001 («SEBRA
01»), som er estimert på regnskapsdata fra perioden
1990–1996, og SEBRA-versjonen per 2003 («SEBRA
03»), som er estimert på regnskapsdata fra perioden
1990–2000, er basert på alle selskapene i basen. Ved en
tidligere sammenligning av SEBRA og KMV ble det
med basis i SEBRA 01 utarbeidet en SEBRA-versjon
(«SEBRA store») basert på selskaper med en årlig
omsetning på mer enn 40 millioner NOK. De tre

SEBRA-versjonene er relativt like, da det kun er små
forskjeller i koeffisientverdiene for de ulike variablene.

Ulemper ved SEBRA-modellen er at ny informasjon
kun tilflyter én gang i året, og at det er en tidsforsinkelse
på 9 måneder mellom regnskapsårets avslutning og det
tidspunktet de fleste regnskapene er tilgjengelige i data-
basen. Eksempelvis måtte konkursprediksjoner per juni
2004 basere seg på regnskapsinformasjon fra 2002.

2.2 Moody’s KMV-modell for ikke-
børsnoterte selskaper

Moody’s KMV-modell for ikke-børsnoterte selskaper,
«private firm»-modellen, er en avlegger av Moody’s
KMV-modell for børsnoterte selskaper. I resten av artik-
kelen benyttes KMV som forkortelse for Moody’s KMV
ved omtalen av disse modellene. Den grunnleggende
ideen i KMV-modellen for børsnoterte selskaper er at et
foretak vil misligholde sine gjeldsforpliktelser dersom
markedsverdien av dets eiendeler blir for lav i forhold til
verdien av dets gjeld. Nivået hvor foretaket antas å ville
misligholde sine gjeldsforpliktelser kalles «default
point» (misligholdsnivå). Basert på studier av mislig-
holdsstatistikk velger KMV å beregne dette nivået som
verdien av foretakets kortsiktige gjeld pluss en andel av
dets langsiktige gjeld. Misligholdsnivået antas således å
være noe lavere enn verdien av all gjelden. Beregningen
av misligholdsnivået er basert på finansregnskapets opp-
lysninger om foretakets finansielle stilling. For å esti-
mere markedsverdien av foretakets eiendeler benyttes
markedsdata. Basert på aksjekursen til det aktuelle fore-
taket og volatiliteten til aksjekursen benyttes opsjonspri-
singsteori til å estimere markedsverdien av foretakets
eiendeler. En nøkkelstørrelse i KMV-modellen er «dis-
tance to default» (avstand til mislighold), som viser
avstanden mellom markedsverdien av eiendelene og
misligholdsnivået uttrykt i standardavvik. Basert på
databasen til KMV over faktisk mislighold konverteres
til slutt avstanden til mislighold til forventet mislig-
holdssannsynlighet. Dess større avstanden til mislighold
er, dess lavere blir forventet misligholdssannsynlighet.

* Takk til Kjell Bjørn Nordal, Knut Sandal, Bent Vale og Hans Petter Wilse for nyttige kommentarer.
1 SEBRA-modellen er grundigere beskrevet i Eklund, Larsen og Bernhardsen (2001).
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2 Denne misligholdssannsynligheten kan relativt enkelt konverteres til en periode på mer enn ett år.
3 Mer nøyaktig, estimert konkurssannsynlighet etter år t er sannsynligheten for at årsregnskapet for år t er det siste selskapet leverer og at det er åpnet konkurs i selskapet i
løpet av de tre etterfølgende årene.
4 Eksempelvis hadde 86 prosent av foretakene i undersøkelsen en konkurssannsynlighet på 1 prosent eller mindre etter regnskapsåret 2001.

Som standard oppgir KMV-modellen sannsynligheten
for at det aktuelle foretaket vil misligholde sine gjelds-
forpliktelser i løpet av de nærmeste 12 månedene.2

For ikke-børsnoterte selskaper er det vanligvis ingen
aksjekurs å forholde seg til. Det betyr at markedsverdi-
en av et foretaks eiendeler må bestemmes på en annen
måte. KMV-modellen for ikke-børsnoterte selskaper
estimerer markedsverdien av foretakets eiendeler som
foretakets driftsresultat før avskrivninger multiplisert
med en faktor som er en funksjon av kursutviklingen for
børsnoterte selskaper i samme bransje, kursutviklingen
for børsnoterte selskaper i samme land og det aktuelle
foretakets størrelse. Deretter benyttes samme metodikk
som i KMV-modellen for børsnoterte selskaper for å
beregne forventet misligholdssannsynlighet.

Man vil forvente at KMV-modellen for børsnoterte
selskaper, som baserer seg på markedets løpende prising
av egenkapitalen i hvert enkelt selskap, er bedre til å
predikere mislighold enn KMV-modellen for ikke-børs-
noterte selskaper. Svakheten ved sistnevnte modell er at
estimatet for markedsverdien av foretakets eiendeler er
basert på gjennomsnittsstørrelser for delvis tilsvarende
selskaper og ikke på markedets løpende prising av sel-
skapsspesifikke risikoforhold. Årsaken til at prediksjo-
nene ved SEBRA-modellen sammenlignes med KMV-
modellen for ikke-børsnoterte selskaper er at det lave
antallet børsnoterte selskaper i Norge gjør det lite hen-
siktsmessig å sammenligne med KMV-modellen for
børsnoterte selskaper.

Moody’s KMV har også utviklet en regnskapsbasert
kredittrisikomodell for ikke-børsnoterte foretak,
Moody’s KMV RiskCalc. Vi har ikke testet SEBRAs
prediksjoner mot denne modellen da et viktig formål
med testen er å sammenligne SEBRA med en markeds-
basert kredittrisikomodell.

2.3 Forskjeller mellom SEBRA og KMV

En viktig forskjell mellom SEBRA og KMV er at
SEBRA predikerer sannsynligheten for konkurs i løpet
av de 3 neste regnskapsårene,3 mens KMV predikerer
sannsynligheten for at gjeldsforpliktelser vil bli mislig-
holdt i løpet av de neste 12 månedene. Det er en viss for-
skjell på disse sannsynlighetene, da et foretak som mis-
ligholder sine gjeldsforpliktelser ikke nødvendigvis
ender opp med å bli slått konkurs. Eksempelvis kan kre-
ditor ved mislighold finne det formålstjenlig å avtale en
ny tilbakebetalingsordning eller å konvertere gjeld til
egenkapital fremfor å slå foretaket konkurs. Mislig-
holdssannsynligheten for et foretak vil derfor aldri være
lavere enn konkurssannsynligheten gitt samme tidshori-
sont for de respektive sannsynlighetene. I praksis er mis-
ligholdssannsynligheten fra KMV vesentlig høyere enn
konkurssannsynligheten fra SEBRA. Både konkurs- og
misligholdssannsynligheter er indikatorer på risikout-
sattheten ved kreditt til foretakene. Det er derfor god

grunn til å anta at plassrangeringer av foretak basert på
henholdsvis konkurs- og misligholdssannsynligheter er
tilnærmelsesvis de samme. I denne artikkelens sammen-
ligninger av kredittrisikomodellene spiller plassrange-
ringer av foretakene etter risikoutsatthet en viktig rolle.

En svakhet ved plassrangeringer er at de kun tar hen-
syn til en del av den informasjonen som ligger i de kvan-
titative størrelsene til de predikerte konkurs- og mislig-
holdssannsynlighetene. I SEBRA har en meget høy
andel av foretakene en lav konkurssannsynlighet.4 Det
innebærer at en plassrangering av disse foretakene lett
kan bli ganske tilfeldig, da det skiller svært lite i kon-
kurssannsynlighet mellom mange foretak. For de mest
risikoutsatte foretakene er det normalt sett større for-
skjeller i konkurssannsynlighet, slik at plassrangering
her bør gi et brukbart bilde av risikoforskjellen. I KMV-
modellen kuttes sannsynlighetene ved at alle mislig-
holdssannsynligheter høyere enn 20 prosent settes til 20
prosent, mens alle misligholdssannsynligheter lavere
enn 0,02 prosent settes til 0,02 prosent. De predikerte
misligholdssannsynlighetene er dermed spredt over
intervallet fra 0,02 til 20 prosent. Det er gjennomgående
noe større forskjeller mellom misligholdssannsynlighe-
tene til forskjellige foretak enn det er mellom konkurs-
sannsynlighetene.

I tillegg til markedsdata benytter KMV også et
begrenset utvalg av regnskapsdata. Mens SEBRA base-
rer seg på selskapsregnskapsdata, benytter KMV kon-
sernregnskapsdata. Denne forskjellen mellom SEBRA
og KMV er sannsynligvis ikke så viktig i praksis, da
KMV benytter så vidt få regnskapsdata.

3 Datagrunnlag

Datagrunnlaget for sammenligningen av SEBRA og
KMV er prediksjoner ved de to modellene på ulike tids-
punkter. Treffsikkerheten til disse prediksjonene måles
opp mot faktiske konkurser. Årsaken til at kun konkur-
ser brukes som målestokk, er at Norges Bank ikke har
opplysninger om mislighold. Det at målestokken for
sammenligningen er konkurser, til tross for at KMV-
modellen predikerer misligholdssannsynligheter, er med
på å favorisere SEBRA-modellen.

3.1 Sammenligningsgrunnlag

Sammenligningen av SEBRA og KMV er basert på nor-
ske ikke-finansielle foretak utenom olje- og gassnærin-
gen som finnes i databasen til både KMVs modell for
ikke-børsnoterte selskaper og SEBRA-modellen. KMVs
database begrenser seg til foretak med en årlig omset-
ning på mer enn 70 millioner NOK. I KMV-databasen
finnes det månedlige observasjoner av forventede mis-
ligholdssannsynligheter inntil 5 år (60 måneder) tilbake
i tid, mens det i SEBRA-databasen finnes årsregnskaps-
data og estimerte konkurssannsynligheter for stort sett
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alle norske aksjeselskaper fra og med regnskapsåret
1988.

Prediksjoner med alle tre SEBRA-versjonene er med i
sammenligningen med KMV. Mens det for hver
SEBRA-versjon kun foreligger én prediksjon (konkurs-
sannsynlighet) per foretak per regnskapsår, finnes det 12
prediksjoner (misligholdssannsynligheter) per foretak
per år fra KMV. Man må derfor bestemme seg for hvil-
ke prediksjoner fra KMV som skal tas med i sammen-
ligningen. Fordi SEBRA-prediksjonene for de aller fles-
te foretakene først foreligger i september, 9 måneder
etter regnskapsårets slutt, er KMVs misligholdsanslag
per september måned valgt ut til å delta i sammenlig-
ningen. På dette tidspunktet har også KMV fått med seg
regnskapsdataene for foregående regnskapsår.5 For å
vurdere KMVs evne til å trekke ut informasjon av mar-
kedsdataene er også KMV-prediksjonen per mars tatt
med i sammenligningen. KMVs septemberprediksjon (9
måneder etter regnskapsårets slutt) og marsprediksjon
(15 måneder etter regnskapsårets slutt) baserer seg på
samme regnskapsdata, men marsprediksjonen har til-
gang til nyere markedsdata.

Sammenligningen av SEBRA og KMV er basert på
prediksjonene etter regnskapsårene 1998–2001 og kon-
kurser i de tre etterfølgende årene.6 Eksempelvis benyt-
tes konkursene i årene 1999–2001 til å vurdere kvalite-
ten av prediksjonene etter regnskapsåret 1998. I hvert av
de aktuelle regnskapsårene er det noe over 3000 ikke-
finansielle selskaper utenom olje- og gassnæringen som
finnes i databasene til både SEBRA og KMV, se tabell
1. Det finnes ikke marsprediksjoner for alle selskapene
KMV har septemberprediksjoner for. Frafallet er størst
etter regnskapsåret 2000, det vil si fra september 2001 til
mars 2002, se tabell 1. Ved beregningen av nøkkeltall
for KMVs marsprediksjoner justeres det for effekten av
foretakene som har falt fra.

Tabell 1 viser også hvor mange av selskapene som
gikk konkurs i de etterfølgende årene. På grunn av kon-
junkturnedgang var antall konkurser i 2002 og 2003 en
god del høyere enn i de foregående årene. Nedgangen i
antall konkurser i 2002 fra raden for regnskapsåret 2000
til raden for regnskapsåret 2001 betyr at mange av sel-
skapene som gikk konkurs i 2002 og var til stede i begge

databasene i september 2001, hadde falt fra i én eller
begge databasene i perioden frem til september 2002.

4 Sammenligning av kvaliteten til
prediksjonene
Vi baserer vår sammenligning av kvaliteten til predik-
sjonene på styrkekurver («power curves») og treffande-
ler («accuracy ratios»). Styrkekurver og treffandeler er
mye brukte metoder ved sammenligninger av treffsik-
kerheten til kredittrisikomodeller, se Sobehart, Keenan
og Stein (2000) og Engelmann, Hayden og Tasche
(2003). De to metodene er nært beslektede og baserer
seg på plassrangering av foretakene etter risikoutsatthet.

4.1 Styrkekurve og treffandel

En styrkekurve konstrueres på følgende vis: Foretakene
rangeres fra det mest risikoutsatte foretaket til det minst
risikoutsatte foretaket basert på det aktuelle målet på
risikoutsatthet. Styrkekurven ved utplukk av konkurs-
kandidater fremkommer ved å fremstille andel konkurs-
foretak korrekt utplukket som en funksjon av andel fore-
tak (i rangert rekkefølge), se figur 1. Eksempelvis viser
punkt A i figuren at blant de 10 prosent mest risikout-

5 KMV får levert sine regnskapsdata fra Bureau Van Dijk. KMV opplyser at denne leveringen skjer i juni måned året etter regnskapsåret.
6 Kun i de to etterfølgende årene etter regnskapsåret 2001.

Regnskapsår Antall selskaper Antall konkursselskaper
(KMV mars i parentes hvis forskjellig)

SEBRA og KMV (september) KMV (mars) 1999 2000 2001 2002 2003

1998 3 414 3 399 3 12 18 37 30
1999 3 482 3 439 0 6 18 39 31
2000 3 502 3 055 0 0 8 (6) 44 (39) 32 (26)
2001 3 182 2 931 0 0 0 20 (16) 26 (24)

Tabell 1. Antall felles selskaper for SEBRA og KMV etter de ulike regnskapsårene og antallet av disse selskapene som gikk
konkurs i etterfølgende år
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7 Aksjekursutviklingen har betydning for hvordan de forventede misligholdssannsynlighetene utvikler seg. I periodene oktober 1999–mars 2000 og oktober 2001–mars
2002 gikk aksjemarkedet markert opp, mens det gikk ned i perioden oktober 2000–mars 2001.

satte foretakene som modellen plukker ut finnes om lag
23 prosent av foretakene som i ettertid viste seg å gå
konkurs. Forventet resultat av et tilfeldig utplukk vil
være 45-graderslinjen, mens det best oppnåelige utpluk-
ket er at samtlige konkursforetak er rangert foran alle
andre foretak. Det betyr at dersom 1 prosent av foreta-
kene går konkurs, vil styrkekurven for det perfekte
utplukket ha med 100 prosent av konkursene etter å ha
gått gjennom 1 prosent av listen med alle foretakene.

Forholdstallet kalt treffandel er et kvantitativt mål på
hvor god modellen er til å plukke ut konkurskandidater.
Treffandelen er definert som:

Av definisjonen følger det at et perfekt utplukk har en
treffandel på 100 prosent, mens et utplukk med kvalitet
på linje med et tilfeldig utplukk har en treffandel på 0
prosent. Selv om det ikke er slik i figur 1, er det fullt
mulig at styrkekurven for det faktiske utplukket kan
ligge helt eller delvis under styrkekurven for det tilfel-
dige utplukket. Dersom treffandelen skulle være negativ
har prediksjonsmetoden truffet dårligere enn det man
kunne forventet med et tilfeldig utplukk. Man må kunne
forvente at enhver metode som titulerer seg kredittrisi-
komodell treffer en god del bedre enn et tilfeldig
utplukk.

4.2 Resultater

Etter hvert regnskapsår er det gjort totalt 5 prediksjoner,
3 med ulike versjoner av SEBRA-modellen (SEBRA
01, SEBRA 03 og SEBRA store) og 2 med KMV (sep-
tember- og marsprediksjonen). Basert på styrkekurvene
etter de ulike regnskapsårene er treffandelene beregnet,
se tabell 2.

Tabellen viser at prediksjonene med begge kredittrisi-
komodellene er vesentlig bedre enn et tilfeldig utplukk.
Fordi SEBRA store ble utarbeidet for store foretak, skul-
le man forvente seg at den traff bedre enn de andre
SEBRA-versjonene på det aktuelle utvalget. Over-
raskende nok er kvaliteten til prediksjonene med

SEBRA store dårligere enn for de to andre SEBRA-ver-
sjonene i både 1998 og 1999. Treffandelene for alle
SEBRA-versjonene er spesielt høye etter regnskapsåret
2001. Det tyder på at nøkkeltallene SEBRA baserer seg
på er mer utsagnskraftige når økonomien står foran en
konjunkturnedgang enn ellers.

Basert på treffandelene treffer SEBRA 01 bedre enn
septemberprediksjonen fra KMV alle årene. Forskjellen
er liten i 1998, men svært stor i 2001. Dette kan også
leses ut av styrkekurvene for disse to årene, se figur 2 og
3. Ved vurderingen av disse resultatene må man ha i
bakhodet at målestokken for sammenligningen er kon-
kurser, noe som er fordelaktig for SEBRA-modellen, da
KMV-modellen predikerer mislighold.

På grunn av nyere markedsinformasjon, og gitt samme
regnskapsinformasjon, vil man forvente at marspredik-
sjonene til KMV er bedre enn septemberprediksjonene.
Dette er tilfellet etter regnskapsårene 2000 og 2001,
mens marsprediksjonene faktisk er litt dårligere enn sep-
temberprediksjonene etter regnskapsårene 1998 og
1999.7

Treffandel = 

Areal under styrkekurven
for faktisk utplukk 

Areal under styrkekurven
for tilfeldig utplukk 

–

Areal under styrkekurven
for perfekt utplukk

Areal under styrkekurven
for tilfeldig utplukk

–

Tabell 2. Treffandeler for kredittrisikomodellene etter de ulike 
regnskapsårene

Regnskaps- SEBRA SEBRA SEBRA KMV KMV
år 01 03 store september mars

1998 55,2 % 55,8 % 50,9 % 53,2 % 51,8 %

1999 57,2 % 58,5 % 55,2 % 50,2 % 49,4 %

2000 54,1 % 54,6 % 54,6 % 40,7 % 49,1 %

2001 74,7 % 75,3 % 78,3 % 40,9 % 46,2 %
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5 Næringsmessige forskjeller 
mellom modellene

Siden treffandelene til SEBRA og KMV er ulike, er det
av interesse å studere for hvilke næringer modellenes
vurderinger av risikoutsatthet divergerer. Nedenfor ana-
lyseres næringsmessige forskjeller mellom KMVs sep-
temberprediksjoner og prediksjonene ved SEBRA 01.
Vi deler foretakene inn i totalt 18 næringer. Varehandel,
med om lag 39 prosent av foretakene, og industri, med
om lag 26 prosent av foretakene, er de klart største
næringene. Fem av næringene har hver mindre enn 1
prosent av foretakene. Analysene er begrenset til
næringer med et minimum antall utplukkede foretak
over perioden 1998–2001. Om lag ti næringer oppfyller
dette kravet i hver av analysene nedenfor.

Analysene av næringsmessige forskjeller er basert på
plassrangeringene av foretakene som ble benyttet ved
utarbeidelsen av styrkekurvene. For hvert foretak
sammenstilles plassnumrene ved KMV og SEBRA som
et verdipar. Verdiparene for samtlige foretak avtegnes
deretter som punkter i et todimensjonalt diagram, se
figur 4. Dersom de to modellene hadde vært helt sam-
stemte i sine risikovurderinger, ville verdiparene formet
en rett linje fra det sørvestre hjørnet opp til det nord-
østre hjørnet, lik den gule linjen i figuren. Dess lenger
vekk fra den gule linjen et verdipar ligger, dess større
sprik er det mellom de to modellenes vurderinger. Den
største tettheten av verdipar er i det sørvestre hjørnet.
Det betyr at de to modellene er relativt samstemte i sine
vurderinger av hvilke foretak som er mest risikoutsatte.

5.1 Analyse av foretak hvor modellene er
sterkt uenige

En måte å utnytte plassrangeringene i figur 4 på, er å
studere foretak hvor det er meget stor uenighet om
plassrangeringene. Dette vil være foretak hvor absolutt-
verdien av differansen mellom plassrangeringen ved
SEBRA og plassrangeringen ved KMV er større enn en
forhåndsbestemt grense. Vi velger å sette grensen ved
tallet som tilsvarer 50 prosent av totalt antall foretak.
Foretak hvor differansen er høyere enn denne grensen
kan betraktes som utliggere. Uenigheten mellom
SEBRA og KMV kan manifestere seg på to måter. KMV
kan vurdere et foretak som vesentlig mer risikoutsatt
enn SEBRA, eller det motsatte kan være tilfellet. Disse
to tilfellene er representert med henholdsvis observasjo-
ner i det nordvestre hjørnet (over den røde linjen) og i
det sørøstre hjørnet (under den grønne linjen) i figur 4.
Andelen av foretakene som kvalifiserer for betegnelsen
utligger gitt den valgte grensen er lavest i 1998 og rela-
tivt stabil de andre årene, se tabell 3. Andelene utliggere
i de to aktuelle hjørnene er relativt like.

Det mest interessante med disse utliggerne er å se om
det er noen næringsmessige forskjeller mellom de to

hjørnene. Av den grunn har vi for hver næring beregnet
andelen utliggere i ett hjørne i forhold til totalt antall
utliggere for næringen. Andelen utliggere i det sørøstre
hjørnet er meget høy (79 prosent eller høyere) for
næringene hotell- og restaurantdrift, bygg og anlegg
samt reiselivsvirksomhet. Dette tyder på at KMV
betrakter foretak i disse næringene som mindre risikout-
satte enn det SEBRA gjør. Andelen utliggere i det nord-
vestre hjørnet er meget høy (77 prosent) for næringen
eiendomsdrift. Dette tyder på at SEBRA betrakter fore-
tak i denne næringen som mindre risikoutsatte enn det
KMV gjør. Sammenligningen for eiendomsforetak er
imidlertid haltende, da utvalget av slike foretak i den fel-
les databasen er svært begrenset.8

5.2 Analyser av de 10 prosent mest risiko-
utsatte foretakene

Analysene i dette delkapittelet er basert på utplukket av
de 10 prosent mest risikoutsatte foretakene ifølge de to
modellene.9 Dette utplukket består av alle verdipar som
ligger under den gule linjen og/eller til venstre for den
grønne linjen i figur 5. For verdiparene som både ligger
under den gule linjen og til venstre for den grønne linjen
er begge modellene enige om at de aktuelle foretakene
er meget risikoutsatte. For de verdiparene som enten lig-
ger under den gule linjen eller til venstre for den grønne
linjen, men ikke begge deler, vurderer kun én av model-
lene de aktuelle foretakene som meget risikoutsatte. I

Tabell 3. Andel av foretakene klassifisert som utliggere
Regnskapsår Sørøstre hjørne Nordvestre hjørne Sum

KMV: Lav risiko KMV: Høy risiko
SEBRA: Høy risiko SEBRA: Lav risiko

1998 2,5 % 2,3 % 4,8 %

1999 3,8 % 3,9 % 7,8 %

2000 3,8 % 4,6 % 8,4 %

2001 3,9 % 4,0 % 7,9 %

8 KMV plasserer flesteparten av eiendomsforetakene i en annen database enn den som er med i sammenligningen.
9 Det er selvsagt mulig med andre grenser. Med den valgte grensen på 10 prosent kan foretakene som plukkes ut karakteriseres som «meget risikoutsatte».



den første analysen sammenlignes næringssammenset-
ningen til de utplukkede foretakene. Den andre analysen
vurderer utplukket av risikoutsatte foretak opp mot fak-
tiske konkurser.

Det er størst enighet om utplukket av meget risiko-
utsatte foretak innen telekom, og minst enighet innen
verftsindustri, shipping og forretningsmessig tjeneste-
yting. Med unntak av forretningsmessig tjenesteyting, er
imidlertid dette næringer med heller få selskaper repre-
sentert i undersøkelsen. Samlet over alle år og alle
næringer er modellene enige i kategoriseringen meget
risikoutsatt for om lag 48 prosent av de utplukkede fore-
takene.10 Til sammenligning ville man ved en helt tilfel-
dig fordeling av verdipar forventet å finne kun 1 prosent
(10 prosent multiplisert med 10 prosent) av observasjo-
nene i dette området.

I forlengelsen av analysen ovenfor studeres nærings-
messige skjevheter blant utplukkene hvor modellene er
uenige. Dersom kun én av de to modellene har plukket
ut et foretak som meget risikoutsatt, benevnes dette
«eneutplukk». De to næringene med størst skjevhet i
eneutplukkene er telekom, hvor KMV står for nærmere
tre fjerdedeler av eneutplukkene, og hotell- og restau-
rantdrift, hvor KMV står for under én tredjedel av eneut-

plukkene. Det er næringene med relativt få foretak som
har størst avvik fra gjennomsnittet både når det gjelder
enighet og skjevhet. Resultatene for disse næringene
kan derfor delvis skyldes tilfeldigheter.

Det er også interessant å studere hvordan utplukket av
de 10 prosent mest risikoutsatte foretakene harmonerer
med foretakene som faktisk gikk konkurs. Merk at ande-
len konkursforetak blant de 10 prosent mest risikout-
satte foretakene kan leses direkte ut av styrkekurvene.
Analysen her går derfor ut på å vurdere i hvilken grad
kredittrisikomodellene bommet i sine prediksjoner. Til
dette formål benyttes fortsatt figur 5, som viser alle ver-
dipar av plassrangeringer, samt hvilke av disse foreta-
kene som gikk konkurs i de tre etterfølgende årene. I
analysen fokuserer vi på de tilfellene hvor enten SEBRA
eller KMV vurderer et foretak som lite risikoutsatt,
mens den andre modellen vurderer det aktuelle foretaket
som meget risikoutsatt, og foretaket går konkurs. Dette
er en lite hyggelig kategori for den kredittrisikomodel-
len som mente at foretaket hadde lav kredittrisiko. Vi
har valgt å kalle et foretak for lite risikoutsatt dersom det
er rangert blant de 50 prosent minst risikoutsatte foreta-
kene. Analysen viser at KMV bommet langt flere gang-
er enn SEBRA, se tabell 4. Det var totalt 9 foretak som
gikk konkurs blant de foretakene som KMV vurderte
som lite risikoutsatte og SEBRA vurderte som meget
risikoutsatte. Det eneste tilfellet av konkurs blant de
foretakene som SEBRA vurderte som lite risikoutsatte
og KMV vurderte som meget risikoutsatte, inntraff etter
regnskapsåret 2000 (foretaket finnes i det nordvestre
hjørnet i figur 5).

Ideelt sett burde alle konkursforetakene befunnet seg i
kategorien av foretak som både SEBRA og KMV anså
som meget risikoutsatte. Etter de fire aktuelle regn-
skapsårene havner mellom 13 og 24 prosent av kon-
kursforetakene i denne kategorien.

Den klareste konklusjonen man kan trekke basert på
analysene i dette kapittelet, er at SEBRA anser foretak
innen hotell- og restaurantdrift for å være mer risikout-
satte enn det KMV gjør. I motsetning til SEBRA er ikke
KMV utviklet spesielt for Norge. En mulig forklaring på
resultatene man ser for hotell- og restaurantdrift, kan
derfor skyldes særnorske forhold for denne næringen.
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10
Beregnet som: 

Antall foretak begge modellene har plukket ut som meget risikoutsatte

0,1 x Totalt antall foretak

Tabell 4. Konkursforetak innenfor utvalgte risikoklassifiseringer etter de ulike regnskapsårene. Antall og andel av totalt antall konkursforetak

Regnskapsår Risikoklassifiseringer Totalt

SEBRA: Meget risikoutsatt SEBRA: Meget risikoutsatt SEBRA: Lite risikoutsatt

KMV: Meget risikoutsatt KMV: Lite risikoutsatt KMV: Meget risikoutsatt

1998 5 15 % 0 0 % 0 0 % 33 100 %

1999 8 13 % 1 2 % 0 0 % 63 100 %

2000 14 17 % 4 5 % 1 1 % 84 100 %

2001 11 24 % 4 9 % 0 0 % 46 100 %



P e n g e r  o g  K r e d i t t  3 / 0 4

150

6 Oppsummering
Sammenligningen av SEBRA og KMV viser at begge
modellene er gode til å peke ut konkurskandidater blant
store ikke-børsnoterte norske aksjeselskaper. Basert på
treffandelene er prediksjonene til SEBRA-modellen noe
bedre enn prediksjonene til KMV. Det betyr at SEBRAs
bruk av langt flere regnskapsvariabler mer enn kompen-
serer for den fordelen KMV har i form av oppdatert mar-
kedsinformasjon. En ytterligere utvikling av SEBRA-
modellen kan være å inkludere enkelte markedsindika-
torer. De næringsmessige sammenligningene viser
enkelte forskjeller i de to modellenes vurderinger. Den
mest fremtredende er at SEBRA anser hotell- og restau-
rantdrift som langt mer risikoutsatt enn det KMV gjør.

Det at den regnskapsbaserte modellen SEBRA totalt
sett gir bedre prediksjoner enn KMVs modell for ikke-
børsnoterte selskaper, betyr ikke nødvendigvis at mar-
kedsbaserte kredittrisikomodeller er dårligere enn regn-
skapsbaserte kredittrisikomodeller. Årsaken til forskjel-
len i kvaliteten på prediksjonene kan være at den mar-
kedsbaserte modelltypen forsøkes anvendt på et område
(ikke-børsnoterte selskaper) hvor den har svakheter på
grunn av manglende markedspriser. Ved vurderingen av
resultatene av sammenligningen må man også være
oppmerksom på at man betrakter en begrenset tidsperio-
de, og at begivenheten modellene måles mot – konkur-
ser – er med på å favorisere SEBRA-modellen.
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O m  l a n g s i k t i g e  r e f e r a n s e r e n t e r  i  d e t  n o r s k e
o b l i g a s j o n s m a r k e d e t

Ketil Johan Rakkestad, rådgiver i Avdelingen for verdipapirmarkeder, og Jesper Bull Hein, konsulent i Markedsoperasjons- og analyse-

avdelingen*

Tradisjonelt har statspapirer vært anvendt som referanse for langsiktige renter. I dag anvendes også
markedet for renteswapper (rentebytteavtaler). Differansen mellom rentene i statspapir- og renteswap-
markedet, den såkalte swapspreaden, kan gi informasjon om hvilke egenskaper disse markedene har som
referansemarked. I artikkelen ser vi på faktorer som kan ha betydning for variasjoner i swapspreaden i
Norge. En økonometrisk analyse viser at swapspreaden i perioden 1997–2003 varierte med utviklingen i dif-
feransen mellom kortsiktige pengemarkeds- og statsrenter, kursutviklingen i aksjemarkedet og emisjoner av
eurokroneobligasjoner. Resultatene gir støtte til bruk av swapmarkedet som referansemarked ved prising av
private obligasjoner.

* Takk til Guttorm Egge, Tom Bernhardsen, Per Atle Aronsen, Johannes Skjeltorp, Dag Henning Jacobsen, Sindre Weme og kolleger i Markedsoperasjons- og analyse-
avdelingen for nyttige kommentarer. 
1 Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før alle kontantstrømmer (rentekuponger og hovedstol) forfaller til betaling. For en mer utfyllende
forklaring av durasjon, se for eksempel Norges Banks hjemmesider. (http://www.norges-bank.no/ord_og_uttrykk.html)
2 Et alternativ kunne være private obligasjoner med lav kredittrisiko, som for eksempel særskilt sikre obligasjoner eller verdipapiriserte pantelån. Imidlertid er det kort tid
siden slike papirer ble tillatt utstedt i Norge, og det eksisterer ikke noe likvid marked for slike obligasjoner per i dag.
3 Vi ser her bort fra øvrige premier som følge av for eksempel likviditetsrisiko mv.
4 For en diskusjon av statsobligasjonsmarkedet som referanse for realavkastningskrav og inflasjonsforventninger, se for eksempel Hein (2003).
5 I tillegg må det korrigeres for eventuelle forskjeller i likviditetspremier mellom obligasjonene.

1 Innledning
I finansmarkedene er det vanlig å prissette finansielle
instrumenter i forhold til sammenlignbare investerings-
alternativer, såkalt relativ prising. Ved prising av obliga-
sjonslån kan man ta utgangspunkt i markedsrenten på
sammenlignbare obligasjoner og prissette elementer
som er spesifikke for den enkelte obligasjon. For eksem-
pel vil effektiv rente på en privat obligasjon kunne pri-
ses som effektiv rente på en statsobligasjon med samme
durasjon1 med et påslag som svarer til kreditt- og likvi-
ditetsrisiko knyttet til den private obligasjonen. Renten
på statsobligasjonen kan da sies å være referanserente
for den private obligasjonen. 

Prissetting i forhold til en referanse bidrar til konsis-
tent prising av underliggende faktorer som er felles for
ulike obligasjoner, samtidig som det forenkler prisset-
tingen. Relativ prissetting gjør det også lettere å
sammenlikne priser på ulike obligasjoner. Velfunge-
rende og effektiv prissetting forutsetter imidlertid at det
finnes egnede referanser. I Norge er statsobligasjons-
markedet og markedet for renteswapper de mest aktuel-
le referansemarkedene for langsiktige renter og prising
av private obligasjoner.2 I artikkelen vil vi vurdere ulike
forhold av betydning for valget mellom å benytte stats-
papirer og renteswapper som langsiktige referanserenter
i Norge. Dette gjøres dels på bakgrunn av en teoretisk
diskusjon og dels gjennom en økonometrisk modell for
utviklingen i differansen mellom rentene i de to marke-
dene, den såkalte swapspreaden.

2 Om rollen som referanse

Utgangspunktet for valg av referanseinstrument er at
utviklingen i verdien av referanseinstrumentet har fun-

damentale likheter med utviklingen i verdien til instru-
mentet som skal prissettes. Referanseinstrumentet bør
dessuten inneholde få verdielementer som er spesifikke
for instrumentet. Et hensiktsmessig referanseinstrument
bør med andre ord så «rent» som mulig gjenspeile ele-
menter som er relevante for verdien av instrumentet som
skal prises. Hvis vi antar at effektiv rente på en privat
obligasjon består av et risikofritt realavkastningskrav,
inflasjonsforventninger og kompensasjon for kredittrisi-
ko,3 vil kravet til en hensiktsmessig referanserente for
obligasjonen være at referanserenten i størst mulig grad
samvarierer med disse elementene. Effektiv rente på den
private obligasjonen må korrigeres for forhold som er
særegne for den private obligasjonen og eventuelle ele-
menter i referanserenten som ikke er relevante for den
private obligasjonen.

Statspapirer som referanse

Både internasjonalt og i Norge har rentene i statsobliga-
sjonsmarkedene tradisjonelt vært anvendt som grunnleg-
gende referanserenter ved prising av private obligasjo-
ner. Stort utestående volum, lang og spredt forfallsprofil
og fravær av kredittrisiko har gjort statsobligasjoner
egnet til å gjenspeile markedets realavkastningskrav og
inflasjonsforventninger.4 Videre er statsobligasjoner
homogene instrumenter som er tilgjengelige for alle
investorgrupper, og de omsettes i transparente markeder.
Ved bruk av statsobligasjonsrenter som referanse ved
prising av private obligasjoner må man estimere et
påslag i renten for kredittrisiko knyttet til den private
obligasjonen, siden renten på statsobligasjoner ikke har
kredittrisiko.5

Det norske statspapirmarkedet er lite i internasjonal



målestokk. Dette gjelder også i forhold til makroøkono-
miske størrelser som bruttonasjonalproduktet.6 Lite stat-
lig lånebehov er årsaken til dette. Likviditeten i det nor-
ske statsobligasjonsmarkedet er blant annet derfor heller
ikke så god som i statsobligasjonsmarkeder i andre
land.7 Dårlig likviditet og lavt utestående volum av nor-
ske statsobligasjoner fører til at statsobligasjonsrentene
i stor grad kan påvirkes av variasjoner i tilbud og etter-
spørsel som ikke skyldes endring i realavkastningskrav
og inflasjonsforventninger. Det reduserer norske stats-
obligasjoners egnethet som referanse for langsiktige
renter og private obligasjoner. 

Swaprenter som alternativ til statsobliga-
sjonsrenter

Mot slutten av 1990-årene ble statsopplåningen i en
rekke land redusert på grunn av overskudd på offentlige
budsjetter.8 Dette førte til redusert likviditet i landenes
statspapirmarkeder, og markedsaktørene så seg om etter
alternative referanseinstrumenter. Blant alternativene til
statspapirer er halvstatlige og statsgaranterte obligasjo-
ner, renteswapper, private obligasjoner med høy kreditt-
verdighet og obligasjoner utstedt av overnasjonale orga-
nisasjoner9. I de fleste land har renteswapper fremstått
som det mest hensiktsmessige alternativet. 
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Renteswapper og markedet for renteswapper
En renteswap (rentebytteavtale) er en kontrakt mellom to
parter om bytte av rentebetaling. Vanligvis innebærer en
slik avtale bytte av fast rente (swaprenten) mot kort 
pengemarkedsrente (3 eller 6 måneders NIBOR-rente).
Swaprenten fastsettes slik at verdien av kontrakten er null
når avtalen inngås. Nåverdien av fasterentebetalingene er
derfor lik nåverdien av de forventede rentebetalingene
basert på den korte renten. Etter at kontrakten er inngått,
vil markedsverdien av kontrakten variere med endringer i
markedsrentene.

Betalingsstrømmene i en renteswapkontrakt er basert på
en underliggende hovedstol, men hovedstolen utveksles
ikke mellom partene i kontrakten. Kredittrisikoen forbun-
det med kontrakten er derfor begrenset til eksponeringen
som følger av utviklingen i kontraktens markedsverdi.
Kredittrisikoen kan reduseres ytterligere gjennom anven-
delse av sikkerheter, netting ved konkurs, rating triggers2

og cross default klausuler3. Siden bankene er de største aktørene i renteswapmarkedet, vil swaprentene i 
noen grad reflektere kredittrisikoen i banksektoren. Denne risikoen utgjør noe av differansen mellom stats- og
swaprentene, se figur 1.

Siden markedet for renteswapper er et derivatmarked som ikke innebærer kjøp og salg av de underliggende akti-
va, er renten i swapmarkedet vanligvis mindre påvirket av tilbuds- og etterspørselsforhold enn renten i obliga-
sjonsmarkedet, hvor utestående volum er begrenset. Variasjoner i tilbud og etterspørsel er likevel ikke uten
betydning for prisingen i swapmarkedet. Handelsstrømmene i swapmarkedet påvirker prisstillernes forvent-
ninger til renteutviklingen. Hvis for eksempel mange ønsker å motta fast rente i swapmarkedet, kan det være et
uttrykk for at mange aktører vurderer swaprenten som for høy i forhold til deres forventninger til utviklingen i
den korte renten. Som en reaksjon på slike handelsstrømmer vil prisstilleren derfor revidere egen forventning
og justere den faste renten ned. 

I et velfungerende swapmarked vil likevekt dannes slik at markedsaktørenes aggregerte informasjon og for-
ventninger er innarbeidet i rentene. Samtidig kan forskjellige forhold på kort sikt medføre at prisene ikke
avspeiler disse perfekt. For eksempel kan prisstillernes rammer for risiko påvirke rentedannelsen. Hvis en pris-
stiller inngår mange avtaler om betaling av fast rente og dette innebærer at pristillerens risikorammer overskri-
des, kan det være nødvendig å justere renten ned for å balansere risikoen. Dette kan være tilfellet selv om pris-
stillerens forventninger er uendret.

1 Ved konkurs gjøres nettoposisjonen opp mellom motpartene.
2 Swapkontrakter gjøres opp til markedsverdi i tilfelle av endringer i ratingen til motpartene.
3 Swapkontrakter gjøres opp til markedsverdi i tilfelle av motparts mislighold overfor tredjepart. 

6 I Norge utgjorde utestående volum av statspapirer 11 prosent av BNP i 2001. Gjennomsnittet for OECD-landene var i overkant av 40 prosent.
7 I et marked med god likviditet er det mulig å omsette store handelsposter uten at prisene påvirkes i særlig grad, og forskjellen mellom salgs- og kjøpspris er liten.
8 Dette gjelder for eksempel USA, Canada, Storbritannia, Belgia, Spania og Italia.
9 Som Verdensbanken og Den europeiske investeringsbanken.



10 ST4X er en indeks sammensatt av statspapirer. Durasjonen på indeksen er 3 år. 
11 NST 465 har kupong 5,75 prosent og forfaller 30/11/2004. Utestående volum er 38.750 millioner kroner.
12 Ved å anvende en swaprente med samme løpetid som NST 465 virker rentens terminstruktur inn på samme måte i begge spreader med NOKR98.
13 NOKR98 har kupong 5,85 prosent, og forfalt 16/06/2004. Utestående volum er 5.244 millioner kroner. Lånet er utstedet av Norgeskreditt as, som er en del av
Nordeakonsernet.
14 Variasjoner i kredittvurderingen av Norgeskreditt kan også ha bidratt til variasjoner i renten på NOKR98.

Informasjon fra markedsaktører tyder på at rente-
swapper i betydelig grad anvendes som referanse for
langsiktige renter og prising av private obligasjoner.
Dette gjelder både internasjonalt og i Norge. Rente-
swapmarkedene har vokst kraftig de siste årene, og i
flere land er likviditeten i disse markedene bedre enn i
statsobligasjonsmarkedene.

Prisingen av private obligasjonslån 

Det norske markedet for private obligasjoner er lite.
Sammenlignet med andre land er det få selskaper som
utsteder obligasjoner, og vanligvis er utestående beløp
relativt lavt. Omsetningen i de fleste obligasjonene er
dessuten svært lav. Det eksisterer derfor få indekser for
private obligasjoner som er egnet til å gi et kontinuerlig
og dekkende bilde av utviklingen i den private delen av
det norske obligasjonsmarkedet. Dette gjør det vanske-

lig å vurdere hvilke referanser som benyttes i det priva-
te obligasjonsmarkedet.

Bankene er de største låntakerne i det private obliga-
sjonsmarkedet. Siden bankene også er de største aktø-
rene i swapmarkedet, vil kredittrisikoelementet i den
effektive renten på obligasjoner utstedt av bankene være
nært knyttet til kredittrisikoelementet i swaprentene.
Samvariasjon mellom swaprentene og rentene på priva-
te obligasjoner kan derfor forklares både av variasjoner
i realavkastningskrav og inflasjonsforventninger, men
også av variasjon i kredittrisiko knyttet til markedsaktø-
renes risikoprofil.

Figur 2 viser utviklingen i swapspreader med 5 og 10
års løpetid og differansen mellom effektiv rente på obli-
gasjoner i BRIX-indeksen og statspapirindeksen
ST4X10 på Oslo Børs (Brixspreaden) i perioden fra
1997 til utgangen av 2003. Figuren indikerer høy grad
av samvariasjon mellom disse spreadene gjennom peri-
oden. BRIX-indeksen baserer seg på et utvalg av børs-
noterte bank-, forsikrings-, kredittforetaks- og industri-
obligasjoner. Indeksen har en durasjon på 3 år. Siden
2002 inneholder indeksen nesten utelukkende bankobli-
gasjoner. Alt annet likt vil man forvente at brixspreaden
er høyere enn swapspreaden fordi kredittrisikoelemen-
tene er større i obligasjonsmarkedet hvor også hoved-
stolen utveksles mellom kjøper og selger.

Figur 3 viser et eksempel på hvordan renten på en pri-
vat obligasjon (NOKR98) utvikler seg relativt til stats-
obligasjonen NST 46511 og swaprenten med samme
løpetid som NST 46512. Figuren viser også swapsprea-
den med tilsvarende løpetid i samme periode. Vi ser at
NOKR9813 følger swaprenten tettere enn statsobliga-
sjonsrenten størstedelen av perioden. Dette avspeiles
ved at spreaden mellom NOKR98 og swaprenten endrer
seg relativt lite gjennom perioden og ved at spreaden
mellom statsrenten og henholdsvis NOKR98 og swa-
prenten i stor grad følger hverandre. Dette er også tilfel-
let i perioden da swapspreaden økte markert høsten
2002. Swapspreaden økte i denne perioden blant annet
på grunn av stor etterspørsel etter korte obligasjoner i
norske kroner. Denne effekten på prisingen av NST 465
høsten 2002 er et eksempel på statsobligasjonsmarke-
dets varierende kvalitet som referanse. Renten på obli-
gasjonslånet NOKR98 fulgte swaprentene tett i denne
perioden og gjenspeilte tilsynelatende ikke den sterke
etterspørselen etter rentebærende plasseringer i norske
kroner14 som kom til uttrykk i statsobligasjonsmarkedet.

Mens renten på en obligasjon utstedt av en bank kan
antas å følge renten i swapmarkedet på grunn av under-
liggende likheter i kredittrisiko, er det for en industri-
obligasjon ikke noen direkte kobling til kredittrisikoen i
swapmarkedet. Imidlertid avhenger kredittrisikoen i
banksektoren av bankenes tapsrisiko, som igjen avheng-
er av risikoen i de engasjementer som bankene har over-
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for bedrifter og husholdninger. Økt kredittrisiko i for
eksempel industriselskaper vil derfor normalt forplante
seg til banksektoren. Det er derfor rimelig å forvente
samvariasjon mellom swapspreader og industriobliga-
sjonsspreader, selv om industriobligasjonene ikke prises
relativt til swaprentene. Markedsprisingen av bank- eller
industriobligasjoner gir derfor ikke tilstrekkelig grunn-
lag for å avgjøre hvilket marked som anvendes som
referanse for inflasjonsforventninger og realavkast-
ningskrav ved prising av private obligasjoner. Ifølge
markedsaktører er imidlertid swaprentene den foretruk-
ne referanse. Dette reiser spørsmålet om hvilke faktorer
som bestemmer forskjellen mellom swaprenten og ele-
mentene realavkastningskrav og inflasjonsforventnin-
ger. Swapspreaden gir et uttrykk for denne forskjellen,
siden statsrentene gjerne antas å gjenspeile realavkast-
ningskrav og inflasjonsforventninger. Hvis swaprentene
benyttes som referanse, er det ønskelig å vite om fakto-
rene som bestemmer swapspreaden har relevans for pri-
singen av private obligasjoner. I de følgende avsnittene
vil vi fokusere på hvilke faktorer som bestemmer utvik-
lingen i swapspreaden.

3 Swapspreadens bestanddeler

Ut fra et arbitrasjeargument kan swapspreaden bestem-
mes analytisk ved å betrakte følgende portefølje:

• Kortsalg (shortsalg) av 10-års statsobligasjoner
• Plassering av inntektene fra salget i 6 måneders stats-

kasseveksler som rulleres fortløpende
• Inngåelse av en 10 års renteswapkontrakt hvor man

mottar fast rente og betaler flytende 6 måneders
pengemarkedsrente (niborrente) på en hovedstol lik
inntektene fra salget av statsobligasjonene

Verdien av denne porteføljen er null ved etablering, og
betalingsstrømmene de etterfølgende 10 årene er som
følger: Man betaler årlig 10-års statsobligasjonsrente og
mottar 10-års swaprente, samtidig som man mottar 6
måneders statskassevekselrente og betaler 6 måneders
niborrente. Det vil si at man årlig mottar 10-årig swap-
spread mot at man betaler niborspread hvert halvår.
Siden porteføljen har verdi null i utgangspunktet, kan
man etablere en teoretisk sammenheng mellom stør-
relsen på swapspreaden og forventningene til størrelsen
på niborspreadene gjennom swapkontraktens løpetid.
Swapspreaden kan således betraktes som en serie av
niborspreader. Det er derfor rimelig å forvente at
endringer i niborspreaden samvarierer med endringer i
swapspreaden.

Niborspreaden henger sammen med forskjellen i kre-
dittrisiko ved plassering i korte statspapirer (veksler) og
i interbankmarkedet. Det vil si at kredittrisikoen som
inngår i swapspreaden også henger sammen med kre-
dittrisikoen i interbankmarkedet. 

Andre faktorer som kan ha innvirkning på
swapspreaden

I det følgende setter vi opp ulike faktorer som kan virke
inn på swapspreaden. Enkelte av faktorene relaterer seg
til handelsstrømmene i swap- og statsobligasjonsmarke-
dene via ulike markedsmekanismer som omtalt i tekst-
boksen foran. Diskusjonen er i hovedsak en partiell vur-
dering av hvordan de ulike faktorene virker inn på swap-
spreaden. 

Aksjemarkedet
Utviklingen i aksjemarkedene kan påvirke statsrenter og
swaprenter og dermed swapspreaden via flere kanaler. 

Porteføljeallokering mellom aktivaklassene aksjer og
obligasjoner påvirkes av aksjemarkedsutviklingen.
Vanligvis vil et fall i aksjemarkedene gi økt etterspørsel
etter rentebærende aktiva og derigjennom rentefall. Til-
svarende kan oppgang i aksjemarkedene motivere kapi-
talstrømmer fra rente- til aksjemarkedene og gi rente-
oppgang. I perioder observerer man derfor høy grad av
samvariasjon mellom utviklingen i aksjemarkedet og
langsiktige renter. Siden swapmarkedet ikke er et plas-
seringsmarked er det rimelig å forvente at utviklingen i
aksjemarkedene har en begrenset virkning på swapren-
tene gjennom effekten på porteføljeallokering. Oppgang
i aksjemarkedene kan derfor ventes å gi en reduksjon i
swapspreaden, og omvendt.

Stigende aksjekurser vil ofte være et resultat av bedre-
de konjunkturutsikter. Oppgang i aksjemarkedene kan
derfor indikere at utsiktene for selskapenes inntjening er
bedret og at kredittrisikoen er redusert. Kredittrisiko-
elementet i swaprentene kan derfor tenkes å bli redusert
i takt med oppgang i aksjemarkedene, noe som kan bidra
til at swapspreaden blir mindre. 

Utviklingen i aksjemarkedene kan også påvirke inves-
torenes vilje eller evne til å bære risiko. Oppgang i
aksjemarkedene vil derigjennom kunne gi utgang av
kapital fra statsobligasjonsmarkedene og dermed økning
i statsobligasjonsrentene. Siden slike effekter kan ventes
å påvirke swaprentene i mindre grad, vil swapspreaden
reduseres. I mindre likvide statsobligasjonsmarkeder,
som det norske, kan slike handelsstrømmer tenkes å ha
særlig stor betydning for statsobligasjonsrentene og der-
for for swapspreaden.

Rentekurvens helning
Forskjellen mellom kortsiktige og langsiktige renter kan
ventes å ha betydning for tilbud og etterspørsel i rente-
swapmarkedet. Positiv helning på rentekurven (langsik-
tige renter er høyere enn kortsiktige) innebærer at den
faste swaprenten med tiden forventes å være lavere enn
den flytende – siden verdien av swapkontrakten er null
ved inngåelsestidspunktet. Når en låntakers forventning-
er ikke avviker fra markedsrentene, bør låntakere såle-
des være indifferente i forhold til om de foretrekker lang
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15 Effekten vil være sterkere desto brattere helningen er på rentekurven.
16 Vi ser her bort fra periodisering av rentebetalingene gjennom året. 
17 Hvis rentekurven er invertert (langsiktige renter lavere enn kortsiktige) vil mottaker av fast rente påta seg kredittrisikoen først i kontraktsperioden. Kompensasjonen for
dette vil komme til uttrykk i krav om høyere fast rente i swappen, og dermed bidra til høyere swaprenter og en utvidelse av swapspreaden.

eller kort rentebinding. Imidlertid ser man ofte når ren-
tekurven blir brattere, økt ønske om å motta fast rente i
swapmarkedet. En brattere rentekurve kan dermed bidra
til lavere swaprenter, og lavere swapspread.15

Hvis helningen på rentekurven er positiv, vil nettobe-
talingsstrømmene i første del av swapkontraktens løpe-
tid gå fra mottaker av flytende rente til mottaker av fast
rente og forventes å gå motsatt vei mot slutten av
kontraktsperioden.16 I et marked med positiv helning på
rentekurven vil derfor mottaker av flytende rente nor-
malt forvente å påta seg kredittrisiko tidlig i swapkon-
traktens løpetid. Det kan gi redusert fastrente i swap-
markedet på grunn av at det kreves kompensasjon for
denne risikoen, og dermed lavere swapspread.17

Kurvens helning gir samtidig informasjon om den
økonomiske utviklingen. En avtakende (invertert) rente-
kurve vil normalt indikere forventninger om svakere
utvikling i økonomien. Dette bidrar til en generell
økning i kredittrisiko og således økning i swapspreaden.
Tilsvarende er brattere rentekurve vanligvis et uttrykk
for bedre vekstutsikter og lavere kredittrisiko, og der-
med lavere swapspreader.

Rentedifferansen mot utlandet
Etterspørselen etter obligasjoner denominert i norske
kroner avhenger blant annet av rentedifferansen mot
utlandet. Høy rentedifferanse øker vanligvis etterspørse-
len etter obligasjoner i norske kroner. Det bidrar isolert
sett til lavere obligasjonsrenter. På grunn av mulig
knapphet på statsobligasjoner kan rentefallet bli sterkere
enn det som avspeiler endringer i realavkastningskrav
og inflasjonsforventninger.  Swaprentene forventes å bli
mindre påvirket av rentedifferansen siden dette er et
marked for endring av renteeksponering og ikke et mar-
ked for plassering av likviditet. Økt rentedifferanse ven-
tes derfor å bidra til økning i swapspreaden.

Usikkerheten / volatiliteten i markedet
Økt volatilitet i markedsrentene gjenspeiler ofte økt usik-
kerhet med hensyn til renteutviklingen. Endring i usik-
kerhet blant markedsaktørene kan endre balansen mellom
tilbud og etterspørsel etter fast rentebinding. Større usik-
kerhet kan gi seg uttrykk i at flere låntakere ønsker å beta-
le fast rente og sikre seg mot ufordelaktige renteøkninger.
Økt etterspørsel etter fast rente i swapmarkedet bidrar til
at swaprentene stiger og at swapspreaden øker. 

Emisjoner av statspapirer
Utestående volum i det norske statsobligasjonsmarkedet
er relativt lavt, og likviditeten i markedet er begrenset.
Lavt tilbud av statspapirer kan medføre lavere renter enn
det som følger av realavkastningskrav og inflasjonsfor-
ventninger. Det er derfor grunn til å tro at emisjoner av
statsobligasjoner på kort sikt bidrar til å øke statsrentene
og derigjennom redusere swapspreaden. 

Emisjoner av eurokroneobligasjoner
Gjennom 2001 og 2002 var det betydelig utstedelse av
såkalte eurokroneobligasjoner. Eurokroneobligasjoner
er obligasjoner utstedt i norske kroner i utlandet. Høy
etterspørsel etter plassering i norske kroner, blant annet
på grunn av høy rentedifferanse, gjorde det lønnsomt å
utstede eurokroneobligasjoner fremfor å låne direkte i
utstedernes hjemmemarkeder. Utstederne hadde i de
fleste tilfellene ikke behov for likviditet eller ekspone-
ring i norske kroner. De benyttet derfor renteswapper for
å endre eksponeringen fra fast til flytende rentebetaling.
Deretter inngikk de valutaswapper og mottok dollar
eller euro mot betaling av norske kroner. Utstederne
konverterte dermed fastrentelån i norske kroner til lån
med flytende rente i dollar eller euro. Dette bidro til
ensidig høy etterspørsel etter å motta fast rente i rente-
swapmarkedet. Det er derfor rimelig å forvente at emi-
sjoner av eurokroneobligasjoner bidrar til økning i
swapspreaden.

Figur 4 viser omfanget av utstedelser av eurokrone-
obligasjoner i perioden 1997 til 2003. Størstedelen av
eurokroneobligasjonene hadde en løpetid på 4–6 år, og
effektene på swapspreaden forventes å ha vært størst i
dette løpetidssegmentet. Samtidig som presset i swap-
markedet bidro til lavere swaprenter, kan emisjonsakti-
viteten også ha redusert etterspørselen etter norske stats-
papirer. Dette kan ha gitt høyere statsobligasjonsrenter
og bidratt ytterligere til å redusere swapspreaden.

4 Økonometrisk modell for swap-
spreaden 
Betydningen hver av faktorene har på endringene i
swapspreaden kan estimeres gjennom en økonometrisk
modell for endringen i swapspreaden. 

Siden private obligasjoner ifølge markedsaktører pri-
ses med swaprentene som referanse, inkluderer vi ikke
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18 For månedene november 1998 og februar 1999.

kredittspread som forklaringsfaktor i modellen. Dette
betyr at utviklingen i kredittrisiko i hovedsak inngår i
modellen via niborspreaden og mer indirekte via aksje-
markedsutviklingen, jf diskusjonen over. 

Vi inkluderer to dummyvariabler18 relatert til mar-
kedsuroen høsten 1998, siden dette kan betraktes som
eksogene sjokk til markedet. For å redusere effekter av
eventuelle autokorrelerte forklaringsvariable har vi også
inkludert den laggede verdien av endringen i swap-
spreaden. 

Omverdenen er bare inkludert indirekte i modellen
gjennom rentedifferansen. Dette reduserer trolig forkla-
ringskraften til modellen, siden swapspreadene i det
norske markedet viser en klar samvariasjon med swap-
spreadene i andre land, se figur 5. Dersom samvariasjo-
nen er forårsaket av at internasjonale swaprenter tjener
som referanserenter for norske swaprenter, vil faktorer i
utlandet virke inn på den norske swapspreaden. For
eksempel kan endringer i rentekurvens helning i andre
land ha innvirkning på swapspreadene i disse landene og
derigjennom påvirke swapspreadene i det norske marke-
det. 

Det er trolig også en direkte sammenheng mellom
swapspreadene i ulike land på grunn av at finansmarke-
dene er sterkt integrerte. Mange banker deltar i fastset-
telsen av den flytende renten i renteswapper i flere land.
I Norden vil dette for eksempel være tilfelle med
Nordea, som deltar i rentefastsettelsen i alle de nordiske
landene. Det er derfor rimelig å forvente at man obser-
verer høy samvariasjon mellom swapspreaden i det nor-
ske markedet og i de øvrige nordiske markedene, slik
det vises i figur 5. 

Som det fremgår av tabell 1, er forklaringsvariablene
enten strømningsstørrelser eller beholdningsstørrelser
på endringsform. Vi estimerer to forskjellige modeller.
Begge modellene som benyttes, er enkle lineære regre-
sjonsmodeller som tilfredsstiller vanlige statistiske kri-

terier. I den første modellen (modell 1) inkluderer vi alle
ex-ante relevante forklaringsvariable, uten laggede ver-
dier. Denne modellen kan gi et grunnleggende inntrykk
av variablenes forklaringsverdi, og kan a priori tenkes å
gjelde dersom det finner sted en rask tilpasning i marke-
det. Deretter presenterer vi en redusert modell (modell
2), som fremkommer ved en såkalt «general-to-speci-
fic» reduksjonsmetode. Etter hver estimering av modell
2 fjernes insignifikante forklaringsvariable inntil bare
signifikante forklaringsvariable gjenstår. I estimeringen
av modell 2 har vi tatt med tre laggede verdier av for-
klaringsvariablene. Regresjonen som gjennomføres er
vanlig minste kvadraters metode. Variablene som inngår
i modellene er definert i tabell 1.

Data

I estimeringen benytter vi gjennomsnittlige månedsdata
hentet fra Oslo Børs, Reuters, Bloomberg, EcoWin og
Norges Bank. Dataene dekker perioden fra januar 1997
til og med desember 2003, det vil si i alt 84 måneder.
Denne perioden innbefatter perioder med betydelige
variasjoner i swapspreadene, blant annet i forbindelse
med uroen i finansmarkedene i 1998. Utviklingen i peri-
oden innebar en betydelig økning i swapspreadene i de
fleste land. Høsten 1998 økte norske 5- og 10-års swap-
spreader i løpet av få måneder fra 30 basispunkter til
henholdsvis 60 og 85 basispunkter. Spreaden holdt seg
høy i flere år etter dette. Siden sommeren 2002 har
swapspreaden vært større i 5- enn i 10-årssegmentet, se
figur 2. 
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Tabell 1. Oppsummering av faktorer som forventes å påvirke
endringer i swapspreaden

Variabel Forklaring Forventet 
effekt

Statspapiremisjon Verdien av emittert månedlig volum –
10Y av 10-årige norske statsobligasjoner.
Statspapiremisjon Verdien av emittert månedlig volum –
5Y av 5-årige norske statsobligasjoner
∆Helning 2–10Y Endring i differansen mellom 10-årige –

og 2-årige swaprenter fra renteswap-
kontrakter kvotert på Reuters.

∆Rentedifferanse Endring i differansen mellom effektiv +
til Tyskland 10Y rente på 10-årige norske og tyske 

statsobligasjoner.
∆OSEBX Månedlig avkastning på hoved- –

indeksen på Oslo Børs
Volatilitet 2Y Likevektet glidende månedlig +

standardavvik av 2-årige swaprenter
Eurobonds Emittert volum i norske kroner av –
emisjoner eurokroneobligasjoner. Eurokrone-

obligasjoner er her definert som 
obligasjoner utstedt av utlendinger 
i norske kroner

∆Nibor6m-ST2X Endring i differanse mellom +
6-måneders pengemarkedsrente 
(NIBOR) og effektiv rente på stats-
papirer i indeksen ST2X ved Oslo Børs. 
ST2X-indeksen har en durasjon på 
6 måneder



Resultater 
Ved estimering av månedlige endringer i 5- og 10-årig
swapspread i henhold til modell 1 er det få signifikante
forklaringsvariable. Størstedelen av forklaringskraften
stammer fra dummyvariablene, som har relativt høye
partielle R2 . Det kan være flere årsaker til at forkla-
ringskraften til variablene er lav, blant annet kan det
være utelatte variable. Modellen er dessuten statisk, slik
at den ikke fanger opp endringer i relasjonene mellom
forklaringsvariablene og swapspreaden. Swapmarkedets
funksjonsmåte har gjennomgått en betydelig utvikling i
perioden vi ser på. Dette kan ha bidratt til at sammen-
hengene modellen skal forklare, ikke har vært statiske.
Virkningen av utviklingen internasjonalt inkluderes
dessuten kun indirekte i modellens forklaringsvariable. 

I tillegg er det trolig lag-effekter i sammenhengene
mellom forklaringsvariablene og swapspreadene. Dette
kan skyldes at det tar tid fra markedsaktørene identifise-
rer arbitrasjemuligheter til de er fullt uttømte, eller even-
tuelle andre tregheter i markedene. Dette kan for eksem-
pel tenkes å gjelde aktiviteten i eurokronemarkedet. For
å fange opp slike sammenhenger inkluderer vi laggede
variable i den reduserte modellen (modell 2). 

Tabell 2 viser hvilke forklaringsvariable og koeffisi-
enter som inngår i de reduserte modellene for endringer
i henholdsvis 5- og 10-års swapspread.

De reduserte modellene inneholder langt færre forkla-
ringsvariable enn vi tok utgangspunkt i. Nå inngår ver-
ken emisjoner av statspapirer, endringer i helningen på
rentekurven, endringer i rentedifferansen til Tyskland
eller volatiliteten i rentemarkedet. Modellen for
endringer i 5-års swapspread gir kun signifikant forkla-
ringskraft fra avkastningen i aksjemarkedet, den lagge-
de variabelen for endringen i swapspreaden og dummy-
variablene. I modellen for endringer i 10-årsspreaden er
i tillegg endringer i niborspreaden og emisjoner av euro-
kroneobligasjoner signifikante forklaringsvariable. 

Med unntak av avkastningen i aksjemarkedet i 10-års-

modellen inngår de signifikante variablene i modellene
på lagget form. Dette kan skyldes tilfeldigheter, men det
kan også indikere at det tar tid før de ulike faktorene
som påvirker swapspreaden får gjennomslag. Denne
dynamikken kan dessuten variere mellom ulike løpeti-
der i swapmarkedet. Lag-strukturen i modellen kan også
være påvirket av at vi benytter månedsgjennomsnitt for
forklaringsvariablene. Alle forklaringsvariablene har i
modellen samme fortegn som det vi forventet.  

5 Betydningen av swapspreadens
bestanddeler for valg av referanse
Den kvalitative forskjellen mellom å anvende statsobli-
gasjoner og renteswapper som referanse for langsiktige
renter er avhengig av om faktorene som bestemmer
utviklingen i swapspreaden, er relevante for den aktuel-
le anvendelse av referanserenten. Variasjoner i realav-
kastningskrav og inflasjonsforventninger bør i teorien
virke inn på samme måte i statsobligasjons- og rente-
swapmarkedene. Avvikende utvikling i disse rentene må
derfor kunne henføres til enten variasjon i andre ele-
menter som inngår i swaprenten eller imperfeksjoner i
prisdannelsen i ett eller begge markeder.

I perioden 1997 til 2003 indikerer modellen at fakto-
rene som bestemmer swapspreaden, er utviklingen i
aksjemarkedene, niborspreaden og emisjoner av euro-
kroneobligasjoner. Forklaringsvariablene kan virke inn
på swapspreaden både gjennom variasjoner i elementer
i swapspreaden og gjennom imperfeksjoner i marke-
dene. I de reduserte modellene er det en negativ
sammenheng mellom utviklingen i aksjemarkedet og
endringene i swapspreaden. Det er vanskelig å fastslå
om det er effekten av porteføljeallokering mellom aksje-
markedet og rentemarkedene, eller effekten av endrin-
ger i forventet og faktisk kredittrisiko som bidrar mest
til endringen i swapspreaden, siden begge påvirker
swapspreaden i samme retning. Hvis endringen i swap-
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Tabell 2. Testresultater for modell 2

∆5YSwapspread ∆10YSwapspread

Koeffisient  (t-verdi) Partiell R2 Koeffisient  (t-verdi) Partiell R2

Konstant 0,0011        (0,24) 0,0007 0,0142         (2,06) 0,0528

∆5YSwapspreadt-1 0,2176        (2,23) 0,0607

∆10YSwapspreadt-1 0,1951         (2,17) 0,0586

∆OSEBX –0,2356        (2,58) 0,0806

∆OSEBXt-1 –0,1622       (–2,02) 0,0501

∆Nibor6m-ST2Xt-1 0,2272         (2,62) 0,0830

Eurobondt-1 –0,0009         (–2,41) 0,0713

Dummy1 –0,1434       (–3,18) 0,1163 –0,2261         (–4,55) 0,2144

Dummy 2 0,1886       (4,16) 0,1836

N 82 82

R2/Adj. R2 0,3151 / 0,2795 0,4116 / 0,3729

Σ 0,0440  0,0483  

DW  2,06 1,96



spreaden skyldes imperfeksjoner i statsobligasjonsmar-
kedet, vil swaprentene være en bedre referanse for real-
renter og inflasjonsforventninger enn statsobligasjons-
rentene. Endringer i swapspreaden som følge av
endringer i kredittrisiko er mer problematiske. Økning i
swapspreaden som følge av økt kredittrisiko i banksek-
toren vil ikke nødvendigvis være relevant for prisingen
av en privat obligasjon. Samlet sett bidrar den estimerte
sammenhengen mellom utviklingen i aksjemarkedet og
endringer i swapspreaden til å styrke swapmarkedet som
referansemarked for prising av private obligasjoner.

Som forventet virker emisjoner av eurokroneobliga-
sjoner negativt inn på swapspreaden. I motsetning til
hva vi ventet, er forklaringskraften signifikant i 10-års-
segmentet, mens dette ikke er tilfellet i 5-årssegmen-
tet.19 Det kan avspeile at likviditeten i statsobligasjons-
markedet trolig var mindre i 10-års enn i 5-årssegmen-
tet. Som nevnt ovenfor virket eurokroneemisjonene inn
på swapspreaden via to kanaler. Dels via økt ønske om å
motta fast rente i swapkontrakten, dels via reduksjon av
eventuelle knapphetselementer i prisingen av statsobli-
gasjonene.  Lavere swaprenter som følge av ensidig
press i swapmarkedet bidrar til å gjøre swaprentene min-
dre egnet som referanse ved prising av private obliga-
sjoner. Komponenten som vedrører redusert knapphet
på statsobligasjoner, bør i utgangspunktet ikke være
relevant for prisingen av private obligasjoner. 

Niborspreaden inngår som signifikant forklaringsvari-
abel i modellen for endringer i 10-års swapspreaden.
Siden niborspreaden kan tas som uttrykk for risikoen i
banksektoren/systemet, er den relevant for prisingen av
obligasjoner hvis risikoprofil henger sammen med risi-
koen i denne sektoren. For andre obligasjoner kan dette
elementet i swapspreaden være irrelevant for prisingen. 

6 Avslutning

I Norge er swapmarkedet det mest aktuelle alternativet
til statsobligasjonsmarkedet som referansemarked.
Hensikten med denne artikkelen er å belyse forskjeller
mellom å anvende disse markedene som referanse i det
norske obligasjonsmarkedet. Differansen mellom ren-
tene i swapmarkedet og statsobligasjonsmarkedet, den
såkalte swapspreaden, kan si noe om den kvalitative for-
skjellen mellom å anvende disse to markedene som refe-
ranse for utviklingen i langsiktige renter. I perioden
1997 til 2003 indikerer vår modell at differansen
mellom statsobligasjonsrenter og swaprenter varierte
med utviklingen i niborspreaden, aksjemarkedene og
emisjoner av eurokroneobligasjoner. Resultatene viser
at swapmarkedet kan være velegnet som referansemar-
ked for private obligasjoner, selv om enkelte av elemen-
tene som forklarer endringer i swapspreaden er mindre
relevante for prisingen av noen typer av private obliga-
sjonslån.
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19 Vi forventet at swapspreaden ville være mer påvirket i 5- enn i 10-års løpetidssegmentet, siden emisjonsaktiviteten i eurokronemarkedet var størst i løpetidene 4–6 år.
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Norges Bank ga 23. september ut myntsett nummer to i serien av gull- og sølvmynter som markerer 
hundreårsjubileet for unionsoppløsningen i 1905. Hundreårsmarkeringen – Norge 2005 AS har ansvaret 
for markedsføring og salg .

N y e  m i n n e m y n t e r  i  f o r b i n d e l s e  m e d  
h u n d r e å r s m a r k e r i n g e n  19 0 5  –  2 0 0 5

I 2005 er det hundre år siden unionen mellom Norge og
Sverige ble oppløst.  Med hjemmel i sentralbanklovens
bestemmelser om jubileums- og minnemynter utgir
Norges Bank en serie minnemynter for å markere denne
begivenheten.

Myntserien består av tre gull- og tre sølvmynter.
Utgivelsen skjer i samarbeid med Hundreårsmarke-
ringen – Norge 2005 AS, som forestår det offisielle pro-
grammet.  Norge 2005 har ansvaret for markedsføring
og salg av myntene og har inngått avtale med
Samlerhuset om å forestå salget. I den forbindelse er
«Det offisielle salgskontoret for Hundreårsmyntene»
etablert.

Det første myntparet ble utgitt 27. november 2003, i
anledning av kong Haakon VIIs edsavleggelse i
Stortinget på denne dagen i 1905. Det andre paret ble
utgitt 23. september 2004, som er dagen for inngåelse av

forliket i Karlstad i 1905.  Det siste paret kommer 7. juni
2005, hundreårsdagen for Stortingsvedtaket som førte til
oppløsning av unionen.

Gullmyntene har pålydende verdi på 1.500 kroner og
utgis med et opplag på maksimalt 10.000 stk.
Sølvmyntene får pålydende verdi 100 kroner og utgis
med et opplag på maksimalt 65.000 stk.  Myntene pro-
duseres ved Det Norske Myntverket AS.

Myntenes adversmotiv (forside) er utformet av tidli-
gere myntgravør Øivind Hansen.  Adversmotivet er fel-
les på alle myntene og består av et trippelportrett av våre
tre konger i perioden.  Gullmyntenes reversmotiv (bak-
side) er utformet av billedhoggeren Tomasz B.
Ozdowski og sølvmyntenes reversmotiv av Danuta
Haremska. Reversmotivene speiler Norge gjennom for-
andringens hundreår fra et jordbrukssamfunn til olje-
virksomhet og IT-samfunn.

Gullmynten:

Diameter: 27 mm
Vekt: 16,96 g
Legering: 917/1000 Au, rest Ag, dvs. 15,55 g 

fintgull (1/2 unse)
Rand: Glatt.

Preg

Advers: Trippelportrett av våre tre konger i 100-års-
perioden: H.M. Kong Harald V, kong Olav V
og kong Haakon VII i profil sett fra venstre.
Under trippelportrettene kongenes felles valg-
språk: ALT FOR NORGE. Til høyre under
portrettene kunstneren Øivind Hansens signa-
tur: ØH, og årstallet 2004.

Revers: Oljedråper. Siste halvdel av 100-årsperioden
har vært preget av de rike oljefunnene i
Nordsjøen. Omskriften over motivet: 1905-
2005. Til venstre for denne myntdirektør
Magne Flågans merke: MF, og til høyre Det
Norske Myntverkets merke: hammer og
bergsjern. Under dråpene omskriften 1500
KRONER. Til høyre for motivet kunstneren
Tomasz B. Ozdowskis signatur: TB.

Myntenes data
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Sølvmynten:

Diameter: 39 mm
Vekt: 33,8 g
Legering: 925/1000 Ag (Sterling sølv) dvs. 31,1 g 

fintsølv (1 unse)
Rand: Glatt.

Preg

Advers: Trippelportrett av Norges tre konger i 100-års-
perioden: H.M. Kong Harald V, kong Olav V
og kong Haakon VII i profil sett fra venstre.
Under trippelportrettene kongenes felles valg-
språk: ALT FOR NORGE. Til høyre under
portrettene kunstneren Øivind Hansens signa-
tur: ØH, og årstallet 2004.

Revers: Oljerigg som et symbol på norsk oljevirksom-
het. Et bredt horisontalt felt under riggen illus-
trerer at virksomheten foregår til havs. Under
motivet innskriften: 1905-2005 og 100 KR.
Til høyre for innskriften myntdirektør Magne
Flågans merke: MF. Til venstre kunstneren
Danuta Haremskas signatur: HD. Under inn-
skriften Det Norske Myntverkets merke: ham-
mer og bergsjern. 
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Dokumenter mv. lagt ut på Norges Banks web-sider (www.norges-bank.no) i tiden fra forrige nummer av Penger og
Kreditt fram til 28. september 2004:

Rapporter/Publikasjoner
Hovedstyrets strateginotat 1/2004 (1. juli 2004)
Inflasjonsrapport 2/2004 (1. juli 2004)
Oppsummeringer fra Norges Banks regionale nettverk, juni 2004 (2. juli 2004)
Penger og Kreditt 2/2004 (2. juli 2004)
Economic Bulletin 2/2004 (5. juli 2004)
Norges Banks skriftserie 34: «Norske finansmarkeder – pengepolitikk og finansiell stabilitet». (9. juli 2004)
Forvaltning av Statens petroleumsfond. Rapport for andre kvartal 2004 (23. august 2004)
Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2004. Resultater fra en undersøkelse i samarbeid med

Bank for International Settlements (BIS). (28. september 2004)

Taler og foredrag
Pengepolitikken og kronekursen. Sentralbanksjef Svein Gjedrem (ACI Norge - The Financial Markets Association

26. august.2004) 
Gjennomføringen av pengepolitikken. Sentralbanksjef Svein Gjedrem. Innledning til høring i Stortingets finans-

komité 28. september 2004. 

Brev og uttalelser avgitt av Norges Bank
Høring - tilskudd fra arbeidstaker i pensjonsordning etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. (Norges Banks

brev av 23. juni 2004 til Finansdepartementet) 
Høring – utkast til forskrift om flytting av individuelle pensjonsavtaler. (Norges Banks brev av 7. juli 2004 til

Finansdepartementet) 
Høring – forskrift til lov om foretakspensjon § 3-3 – medlemskap i foretakspensjonsordning.  (Norges Banks brev

av 5. august 2004 til Finansdepartementet) 
Høring – gjennomføring av nytt prospektdirektiv med tilhørende forordning. (Norges Banks brev av 13. september

2004 til Finansdepartementet) 
Høring – forslag om å innføre rapporteringsplikt for revisorer. (Norges Banks brev av 16. september 2004 til

Finansdepartementet)

Pressemeldinger
Penge- og kredittstatistikk (30. juni 2004)
Norges Bank gjenopptar kjøp av valuta til Statens petroleumsfond fra juli 2004 (30. juni 2004)
Norges Bank holder renten uendret på 1,75 prosent (1. juli 2004)
Penger og Kreditt nummer 2/2004 (2. juli 2004)
Penge- og kredittstatistikk (2. august 2004)
Norges Bank holder renten uendret på 1,75 prosent (11. august 2004)
Avkastning -0,2 prosent på Petroleumsfondet i andre kvartal (23. august 2004)
Penge- og kredittstatistikk (31. august 2004) 
Norges Banks valutakjøp til Statens petroleumsfond i september 2004 (31. august 2004)
Norges Bank holder renten uendret på 1,75 prosent (22. september 2004)

Videooverføringer
Rentemøte. Pressekonferanse (1. juli 2004)
Rentemøte. Pressekonferanse (11. august 2004)
Statens petroleumsfond. Rapport for andre kvartal 2004. Pressekonferanse (23. august 2004)
Rentemøte. Pressekonferanse (22. september 2004)

N y t t  p å  n e t t  f r a  N o r g e s  B a n k
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Working Papers, Reprints og Staff Memo
Working Paper 9/2004. Christopher Bowdler og Eilev S. Jansen: Testing for a time-varying price-cost markup in the

Euro area inflation process.
Working Paper 10/2004. Eilev S. Jansen. Modelling inflation in the Euro Area. 
Working Paper 11/2004: Claudia M. Buch, John C. Driscoll, and Charlotte Østergaard: Cross-Border Diversification

in Bank Asset Portfolios
Working Paper 12/2004: Tommy Sveen and Lutz Weinke: Firm-Specific Investment, Sticky Prices, and the Taylor

Principle

Annet
Figurer til hovedstyrets rentemøte 1. juli 2004
Figurer til hovedstyrets rentemøte 11. august 2004
Ny statistikk: Rentebindingstid på utlån og innskudd (31. august 2004)
Forventningsundersøkelse 3. kvartal 2004 (8. september 2004)
Avvikling av Norges Banks utenlandsbetalingsstatistikk (20. september 2004)
Figurer til hovedstyrets rentemøte 22. september 2004
Nye minnemynter i forbindelse med hundreårsmarkeringen 1905–2005 (27. september 2004)
Sterk omsetningsvekst i det norske derivatmarkedet. (27. september 2004)
Hvordan virker renten på inflasjonen (animasjon). <http://www.norges-bank.no/pengepolitikk/rentevirkninger

/index.html>
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Overs ikt  over  v i rkemiddelbruk overfor  bankene
Oppstillingen under gir en oversikt over bankenes lån og innskudd i Norges Bank den nærmeste foregående perio-
den. I tillegg refereres det til de siste endringene i relevante forskrifter. All praktisk anvendelse av bestemmelsene
bør skje på grunnlag av rundskrivene fra Norges Bank. Listen er ajourført pr. 27. september 2004.

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

D-lån F-lån F-innskudd Folioinnskudd
Periode mrd.kr.1 mrd.kr.1 nominell rente2 mrd.kr.1 nominell rente2 mrd.kr.1

2003

Januar - - - 37,1 6,43 22,4
Februar - - - 39,1 6,07 19,2
Mars - - - 38,8 5,64 23,1
April - - - - - 22,5
Mai - 1,3 5,07 - - 20,1
Juni - - - - - 24,4
Juli - - - - - 38,4
August - - - - - 33,5
September - - - - - 38,1
Oktober 0,1 8,1 2,61 - - 14,3
November 0,1 10,9 2,56 - - 19,7
Desember - 15,0 2,43 - - 19,4

2004
Januar - 2,7 2,31 - - 24,5
Februar - - - - - 24,9
Mars - 1,9 1,78 - - 29,4
April - 40,9 1,79 - - 16,1
Mai - 49,4 1,79 - - 18,8
Juni - 44,7 1,83 - - 18,9
Juli - 15,9 1,85 - - 18,5
August - 14,4 1,81 - - 17,2

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

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

D-lånsrenten Foliorenten
Periode Nominell Effektiv Nominell Effektiv

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

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

f.o.m. 1.6.01 (Se rundskriv nr. 4/18. mai 2001 og nr. 3/26. mars 2003)
Forskriften (vedtatt 25. april 2001/19. mars 2003) gir en samlet oversikt over bankers adgang til døgnlån (D-lån) og folioinnskudd, fastrentelån
(F-lån) og fastrenteinnskudd (F-innskudd) i Norges Bank. D-lån er delt opp i lån gjennom dagen og lån over natten. D-lån eller folioinnskudd
gjennom dagen belastes eller godskrives ikke med renter.
D-lån og F-lån ytes mot sikkerhet. Følgende sikkerhet godtas:
a) Obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av stater og lokale myndigheter innenfor OECD-området.
b) Obligasjoner og sertifikater utstedt av foretak innenfor OECD-området
c) Eierandeler i verdipapirfond 
d) F-innskudd
e) Innskudd i annen sentralbank

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

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

Utenlandske banker og andre kredittinstitusjoner som driver grensekryssende virksomhet i Norge har ikke adgang til å motta F-lån eller yte
F-innskudd, og de må innfri D-lån lån trukket gjennom dagen før hovedbokavslutning om kvelden.
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Kalenderen vil i hovedsak følge opplegget som er fulgt de siste årene. Det tas sikte på å avholde 16 auksjoner av
statskasseveksler og 5 auksjoner av statsobligasjoner i 2004. I henhold til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 11 (2003-2004)
(Lånefullmakt-prop.) kan det bli aktuelt i 2004 å låne mer enn det som direkte følger av statens finansieringsbehov,
for å trekke inn deler av overskuddet på likviditet i det norske pengemarkedet.

Det tas sikte på å åpne nye statskasseveksellån, med tolv måneders løpetid, på alle IMM-datoer. I tråd med tidli-
gere praksis utvides nye lån ved påfølgende auksjon. Det vil i 2004 ikke bli emittert statskasseveksler med forfall
knyttet til skatteterminene i mai og november.

Budfristen for samtlige auksjoner i 2004 endres fra klokken 10.00 til klokken 11.00. For 2004 gjelder følgende
tidsplan for auksjoner av statspapirer:

A u k s j o n s k a l e n d e r e  o g  o p p l e g g  f o r  
s t a t s p a p i r e n e  2 0 0 4

Statskasseveksler

Offentliggjøring Auksjon Oppgjør
kl. 12.00: kl. 11.00: kl. 07.00:  

29.12.03 05.01.04 07.01.04
28.01.04 02.02.04 04.02.04
25.02.04 01.03.04 03.03.04
10.03.04 15.03.04 17.03.04
31.03.04 05.04.04 07.04.04
29.04.04 04.05.04 06.05.04
27.05.04 01.06.04 03.06.04
09.06.04 14.06.04 16.06.04
30.06.04 05.07.04 07.07.04
28.07.04 02.08.04 04.08.04
26.08.04 31.08.04 02.09.04
08.09.04 13.09.04 15.09.04
29.09.04 04.10.04 06.10.04
03.11.04 08.11.04 10.11.04
24.11.04 29.11.04 01.12.04
08.12.04 13.12.04 15.12.04

Statsobligasjoner

Offentliggjøring Auksjon Oppgjør
kl. 12.00: kl. 11.00: kl. 07.00:  

12.01.04 19.01.04 22.01.04
15.03.04 22.03.04 25.03.04
19.05.04 27.05.04 02.06.04
20.09.04 27.09.04 30.09.04
18.11.04 25.11.04 30.11.04

De annonserte auksjonene av statsobligasjoner og stats-
kasseveksler kan avlyses, eller suppleres med ad hoc
emisjoner.
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Tabeller
���������	
����
������������������
 26. Effektive renter på norske statsobligasjoner

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

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

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

33. Resultat og kapitaldekning for finansieringsselskaper

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

11. Beholdning av aksjer registrert i VPS fordelt etter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�	�������������	�������������� 43. Bankenes valutatransaksjoner med ulike sektorer
19. Kredittindikator og pengemengde
20. Innenlandsk kreditt til publikum etter kilde.

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

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

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

–   Null

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

euromarkedet

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

31.12.2003 31.05.2004 30.06.2004 31.07.2004 31.08.2004

EIENDELER

Utenlandske fordringer 250 975 249 929 278 900 292 177 275 567

Internasjonale reserver 250 941 249 892 278 865 291 893 275 528
Andre fordringer 33 37 35 283 39

Plasseringer for Statens petroleumsfond 844 587 892 475 942 016 953 981 971 708

Innenlandske fordringer og anleggsmidler 39 195 86 093 40 553 39 754 33 928

Verdipapirer 23 281 23 382 22 492 22 626 22 822
Utlån 12 552 59 498 15 508 14 488 8 497
Andre fordringer 1 901 1 775 1 119 1 209 1 202
Varige driftsmidler 1 461 1 439 1 434 1 432 1 407

Kostnader 174 151 16 513 55 632 61 446 64 479

SUM EIENDELER 1 308 907 1 245 010 1 317 100 1 347 358 1 345 682

GJELD OG EGENKAPITAL

Utenlandsk gjeld 51 963 53 602 72 809 74 022 58 183

Innskudd 256 566 586 1 019 1 055
Innlån 49 776 51 096 70 205 70 925 55 125
Annen gjeld 267 288 311 369 304
Motverdi av spesielle trekkrettigheter IMF 1 664 1 652 1 707 1 710 1 700

Innskudd Statens petroleumsfond 844 587 892 475 942 016 953 981 971 708

Innenlandsk gjeld 191 993 236 901 193 363 204 078 197 347

Sedler og mynt i omløp 46 249 43 162 43 704 43 735 43 191
Innskudd fra statskassen 108 586 172 810 125 396 124 776 116 108
Øvrige innskudd 28 343 11 961 16 327 16 324 18 434
Innlån 8 229 8 229 4 009 4 217 4 661
Annen gjeld 586 739 3927 15026 14 953

Egenkapital 46 213 46 213 46 213 46 213 43 483

Kursreguleringer 123 469 -9 295 31 892 27 025 27 544

Inntekter 50 682 25 115 30 807 42 038 47 416

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 308 907 1 245 010 1 317 100 1 347 358 1 345 682

Forpliktelser

Tildelte, ikke betalte aksjer i BIS 275 275 275 275 275
Internasjonale reserver:

Derivater og terminkontrakter solgt 53 004 114 962 111 712 114 276 96 400
Derivater og terminkontrakter kjøpt 55 485 109 807 105 385 114 659 100 589
Statens petroleumsfond:

Derivater og terminkontrakter solgt 236 920 551 139 525 164 504 782 483 176
Derivater og terminkontrakter kjøpt 248 582 553 548 511 711 503 429 495 561

Rettigheter 
1)

Internasjonale reserver:

Opsjoner solgt 646 5 083 5 336 3 400 2 744
Opsjoner kjøpt 647 6 355 4 896 4 151 3 801
Statens petroleumsfond:

Opsjoner solgt 4 324 33 001 35 644 22 755 18 362
Opsjoner kjøpt 4 331 46 515 36 879 31 896 29 545

1) Opsjoner er presentert med markedsverdi av de underliggende instrumentene fra og med desember 2003.
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31.12.2003 31.05.2004 30.06.2004 31.07.2004 31.08.2004

Gull 3 142 563 287 287 0
Spesielle trekkrettigheter i IMF 2 237 2 015 2 043 2 041 2 054
Reserveposisjon i IMF 6 641 6 213 6 339 6 089 6 166
Lån til IMF 703 673 659 629 619
Bankinnskudd - utlån utenlandske banker 92 681 108 998 135 488 133 472 105 894
Utenlandske statskasseveksler 744 168 189 158 221
Utenlandske statssertifikater 107 0 0 0 0

Utenlandske sertifikater 1 315 860 845 813 813
Utenlandske ihendehaverobligasjoner 1)

109 063 96 361 98 132 99 517 114 441
Utenlandske aksjer 33 566 45 978 49 103 50 987 51 901
Opptjente, ikke forfalte renter og kortsiktige fordringer 742 -11 938 -14 221 -2 099 -6 581

Totalt 250 941 249 891 278 864 291 894 275 528

1) Inkluderer obligasjoner underlagt gjenkjøpsavtaler.

Kilde: Norges bank

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

30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004

Kassebeholdning og bankinnskudd 2 172 2 130 2 542 2 250 2 396
Utlån i alt 190 988 191 526 191 220 189 541 189 393
Herav:
    Til publikum1)

188 726 189 323 188 541 186 850 186 607
Fordringer på Stats- og trygdeforvaltningen - - - - -
Andre eiendeler 6 736 6 699 4 844 5 885 4 700

Eiendeler i alt 199 896 200 355 198 606 197 676 196 489

Ihendehaverobligasjonslån 29 29 25 24 20
Herav:
    I norske kroner 29 29 25 24 20
    I utenlandsk valuta - - - - -
Andre lån 191 056 191 539 189 764 188 204 188 341
Herav:
    Fra stats- og trygdeforvaltningen 191 056 191 539 189 764 188 204 188 341
Annen gjeld mv. 4 494 5 844 5 455 6 081 5 064
Aksjekapital, fond mv. 4 317 2 943 3 362 3 367 3 064

Gjeld og egenkapital i alt 199 896 200 355 198 606 197 676 196 489

1) Omfatter kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger mv.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
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30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004

Kassebeholdning 4 515 4 112 4 980 4 157 4 633
Innskudd i Norges Bank 40 119 34 092 26 784 27 772 18 046
Innskudd i norske banker 29 494 25 354 19 982 23 586 32 390
Innskudd i utenlandske banker 37 061 32 315 56 636 43 252 54 376
Statssertifikater 8 866 10 469 7 288 7 170 7 280
Andre sertifikater 7 129 7 977 7 394 4 695 13 626
Statsobligasjoner mv.2)

3 702 4 561 5 529 7 070 7 300
Andre ihendehaverobligasjoner 103 103 98 869 105 734 108 253 117 941
Lån til utlandet 49 951 46 814 51 186 52 883 61 235
Utlån til publikum 1 144 220 1 163 475 1 186 076 1 212 904 1 245 328
Herav:
    I utenlandsk valuta 89 541 88 806 85 731 88 128 85 142
Utlån til finansieringsforetak og forsikring mv. 3)

107 062 107 895 108 890 120 103 125 617
Utlån til stats- og trygdeforvaltningen 528 286 139 546 706
Andre eiendeler 4)

161 368 162 731 143 010 162 244 144 833

Eiendeler i alt 1 697 118 1 698 950 1 723 628 1 774 635 1 833 311

Innskudd fra publikum 788 394 773 152 786 014 798 519 833 570
Herav:
    I utenlandsk valuta 22 286 23 892 24 001 27 405 29 771
Innskudd fra norske banker 33 835 29 953 21 756 27 284 33 702
Innskudd fra finansieringsforetak og forsikring mv. 2)

46 820 44 247 47 767 50 318 51 924
Innskudd fra stats- og trygdeforvaltn. og statlige låneinst. 7 341 7 770 10 090 8 423 8 305
Innlån i form av banksertifikater 66 344 66 759 70 673 71 972 73 819
Lån og innskudd fra Norges Bank 7 436 7 224 19 995 6 816 18 745
Lån og innskudd fra utlandet 215 315 199 767 220 247 235 694 246 764
Annen gjeld 423 870 459 640 435 074 463 036 449 293
Aksje-/grunnfondskapital 28 553 28 667 28 530 31 276 29 316
Avsetninger, fond mv. 75 228 75 351 76 999 77 681 79 480
Nettoinntekt 3 982 6 420 6 483 3 616 8 393

Gjeld og egenkapital i alt 1 697 118 1 698 950 1 723 628 1 774 635 1 833 311

Spesifikasjoner:
Fordringer overfor utlandet 160 569 154 257 193 506 186 196 206 036
Gjeld overfor utlandet 431 702 434 835 467 134 501 660 504 770

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

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004

Utlån til:
Kommuneforv., inkl.kommuneforetak 8 759 7 965 8 095 9 304 9 234
Ikke-finansielle foretak3)

371 478 364 038 356 454 358 150 360 523
Husholdninger4)

763 983 791 472 821 527 845 450 875 570

Utlån til publikum i alt 1 144 220 1 163 475 1 186 076 1 212 904 1 245 328

Innskudd fra:
Kommuneforv., inkl.kommuneforetak 40 540 39 051 38 459 41 849 43 031
Ikke-finansielle foretak3)

221 815 220 971 234 273 233 651 234 836
Husholdninger4)

526 038 513 129 513 282 523 019 555 704

Innskudd fra publikum i alt 788 394 773 152 786 014 798 519 833 570

1) Omfatter forretnings- og sparebanker.
2) Omfatter kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger mv.
3) Omfatter private selskap med begrenset ansvar mv. og statlig eide foretak.
4) Omfatter personlige foretak, personlig næringsdrivende og lønnstakere mv.

����������	�
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30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004

Kassebeholdning og bankinnskudd 5 730 3 613 2 926 3 519 3 084
Sertifikater 5 926 2 626 970 852 2 166
Statsobligasjoner mv.1)

941 665 1 296 680 1 122
Andre ihendehaverobligasjoner 57 401 56 802 53 979 58 051 60 538
Utlån til:
  Finansielle foretak 31 018 33 764 36 617 41 048 41 311
  Publikum2)

193 656 198 596 210 435 216 425 222 139
  Andre sektorer 9 941 9 760 9 195 9 224 9 443
Andre eiendeler3)

5 089 4 833 6 180 9 462 7 623

Eiendeler i alt 309 702 310 659 321 598 339 261 347 426

Sertifikater 37 832 28 173 32 440 32 757 26 303
Ihendehaverobligasjonslån i norske kroner 4)

59 131 58 227 57 544 56 761 53 665
Ihendehaverobligasjonslån i utenlandsk valuta 4)

104 622 110 587 110 490 122 970 135 009
Andre innlån 91 765 96 326 103 000 108 981 115 930
Egenkapital 12 709 13 002 12 273 12 571 12 889
Annen gjeld 3 643 4 344 5 851 5 221 3 630

Sum gjeld og egenkapital 309 702 310 659 321 598 339 261 347 426

1) Inkl. statsobligasjoner og obligasjoner utstedt av statlige låneinstitutter.
2) Omfatter kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger mv.
3) Kursdifferenser ved swapper føres netto på denne posten. Dette kan medføre negative tall i enkelte perioder.
4) Egne oppkjøpte ihendehaverobligasjoner er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
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30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004

Kassebeholdning og bankinnskudd 2 277 2 471 1 947 2 380 2 365
Sertifikater 125 99 103 141 129
Ihendehaverobligasjoner 0 0 0 0 0
Utlån1) (brutto) 91 124 91 840 92 956 98 070 102 425
Herav:
    Utlån til publikum2) (netto) 87 747 88 363 89 102 93 313 96 677
    Utlån til andre sektorer (netto) 3 237 3 311 3 683 4 540 5 517
Andre eiendeler3)

2 440 2 210 2 606 2 679 3 018

Eiendeler i alt 95 966 96 620 97 612 103 270 107 937

Sertifikater 0 0 0 0 0
Ihendehaverobligasjonslån 533 533 533 533 533
Lån fra andre enn banker 11 939 11 628 11 172 12 461 12 734
Lån fra banker 70 413 70 372 71 648 74 688 78 005
Annen gjeld mv. 4 944 5 619 6 029 6 722 7 174
Kapital, fond mv. 8 137 8 468 8 230 8 866 9 491

Gjeld og egenkapital i alt 95 966 96 620 97 612 103 270 107 937

1) Inkl. ansvarlig lånekapital og leiefinansiering.
2) Omfatter kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger mv.
3) Omfatter spes. og upes. tapsavsetninger (negative tall). 

Kilde: Norges Bank
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30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004

Kassebeholdning og bankinnskudd 15 204 13 998 21 557 21 252 20 000
Norske sertifikater 29 537 32 025 29 484 16 743 22 731
Utenlandske staskasseveksler og sertifikater 9 133 5 071 7 473 5 872 2 555
Norske ihendehaverobligasjoner 139 788 144 077 140 295 146 591 147 247
Utenlandske ihendehaverobligasjoner 104 317 104 633 108 540 123 189 130 335
Norske aksjer, andeler, grunnfondsbevis, eierinteresser 35 454 39 559 47 853 55 122 49 816
Utenlandske aksjer, andeler, grunnfondbevis, eierinteresser 40 229 41 861 50 052 54 704 61 560
Utlån til publikum1)

23 660 23 599 20 628 20 263 19 737
Utlån til andre sektorer 665 692 676 711 685
Andre spesifiserte eiendeler 54 847 55 798 53 731 54 719 52 958

Eiendeler i alt 452 834 461 313 480 289 499 166 507 624

1) Omfatter kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger mv.

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004

Kassebeholdning og bankinnskudd 7 220 6 722 7 583 7 095 8 179
Norske sertifikater 12 330 13 681 12 465 11 423 12 539
Utenlandske sertifikater 951 1 193 1 072 654 1 260
Norske ihendehaverobligasjoner 14 679 14 862 16 764 19 776 18 730
Utenlandske ihendehaverobligasjoner 14 765 12 475 11 403 12 179 12 750
Norske aksjer, andeler, grunnfondsbevis, eierinteresser 7 153 7 301 7 863 8 653 8 734
Utenlandske aksjer, andeler, grunnfondbevis, eierinteresser 5 529 6 139 6 471 7 104 7 757
Utlån til publikum 1)

1 129 1 173 1 285 1 308 1 287
Utlån til andre sektorer 278 264 206 203 207
Andre spesifiserte eiendeler 45 414 44 944 41 615 47 425 43 496

Eiendeler i alt 109 448 108 754 106 727 115 820 114 939

1) Omfatter kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger mv.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

����������	�
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30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004

Bankinnskudd 5 737 4 602 5 992 6 312 7 132
Statssertifikater mv.1)

5 292 5 855 4 158 4 772 4 131
Andre norske sertifikater 21 373 22 491 25 185 21 817 21 218
Utenlandske sertifikater 388 469 614 232 236
Statsobligasjoner mv.2)

4 121 4 080 4 469 4 974 5 435
Andre norske obligasjoner 26 972 25 806 26 715 28 824 30 379
Utenlandske obligasjoner 4 313 5 180 6 752 6 859 6 950
Norske aksjer 20 731 23 326 28 871 32 242 32 627
Utenlandske aksjer 32 583 36 195 43 581 51 975 53 674
Andre eiendeler 3 082 3 394 3 718 4 038 4 157

Eiendeler i alt 124 593 131 399 150 056 162 044 165 937

1) Inkl. statssertifikater og sertifikater utstedt av statlige låneinstitutter.
2) Inkl. statsobligasjoner og obligasjoner utstedt av statlige låneinstitutter.

Kilde: Norges Bank og Verdipapirsentralen



P e n g e r  o g  K r e d i t t  3 / 0 4

171

30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004

Banker 27 512 29 983 30 146
Sparebanker 11 422 11 511
Forretningsbanker 15 845 15 845
Forsikringsselskaper 2 525 2 528 2 530 2 700 1 584
Kredittforetak 2 194 2 194 2 194 2 194 2 244
Finansieringsselskaper 5 5 5 5 5
Andre finansielle foretak 20 114 20 092 16 861 17 120 17 069
Kommuneforvaltning og -foretak 2 2 2 197 197
Statsforetak 18 268 18 268 18 273 18 277 18 277
Andre private foretak 49 646 45 814 45 220 45 511 45 588
Utlandet 5 631 5 422 5 224 6 296 7 206
Ufordelt 0 4 0 0 0

I alt 125 652 121 684 117 821 122 284 122 317

Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank
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30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004

Stats- og trygdeforvaltningen 691 704 726 982 1 169
Banker 2 209 1 645 1 844 684 676
Andre finansforetak 14 658 16 204 25 921 26 364 27 048
Kommuneforvaltning og -foretak 10 497 10 775 12 944 11 998 12 413
Andre foretak 22 903 23 607 27 869 27 436 28 161
Husholdninger 66 344 70 372 72 793 83 969 85 247
Utlandet 4 642 5 094 4 605 7 266 7 880

Andelskapital i alt 121 943 128 402 146 702 158 699 162 593

Kilde: Norges Bank og Verdipapirsentralen
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Verdipapirstatistikk

Eiersektorer 30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004

Stats- og trygdeforvaltningen 230 564 228 580 279 981 312 837 313 479
Norges Bank 2 2 3 3 3
Statlige låneinstitutter 14 18 20 21 20
Banker 12 980 24 336 24 831
Sparebanker 3 176 3 350
Forretningsbanker 18 521 10 731
Forsikringsselskaper 21 053 23 254 27 214 29 197 29 701
Kredittforetak 32 30 7 7 7
Finansieringsselskaper 2 2 2 3 2
Verdipapirfond 23 310 26 280 31 769 34 870 35 122
Andre finansielle foretak 48 594 48 764 49 070 37 883 35 501
Kommuneforvaltning og -foretak 3 805 3 890 4 765 4 977 4 726
Statsforetak 6 354 6 677 6 755 8 282 8 731
Andre private foretak 137 008 143 478 145 887 156 172 162 929
Lønnstakere mv. 44 307 47 553 47 000 52 080 50 028
Andre husholdninger 2 005 1 981 2 234 2 445 2 365
Utlandet 193 777 209 647 228 064 250 851 271 278
Ufordelt 487 720 543 526 502

I alt 733 011 754 955 836 296 914 490 939 225

Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank
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2. kvartal 2004

Stats- 
og 

trygde-
forv.

Norges
Bank

Statl.
låne-
inst. Banker

For.
sikr.-
selsk.

Kre-
ditt-

foret.
Fin.-

selsk.

Verdi-
papir-

fond

Andre 
finans. 
foretak

Komm.-
forv.

og
 -foretak

Stats-
foret.

Andre
private
foretak

Lønns-
tak.mv

Andre
hush.

Ut-
landet

Ufor-
delt I alt 2)

Utstedersektorer

Banker 0 0 0 171 -56 0 0 -170 79 -16 -1 -58 43 -3 30 0 17

Forsikringsselsk. 0 0 0 0 -3 0 0 2 0 -10 0 7 4 0 1 0 0

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

Finansieringsselsk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle 
foretak 1 613 0 0 1 041 138 0 0 -327 34 -51 -1 -134 -377 -1 -1 410 -5 521
Kommuneforv.
og -foretak 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -15 -1 -3 8 0 10 1 0

Statsforetak -7 748 0 0 4 550 -6 0 0 -127 -209 -61 1 105 -477 -622 -111 3 864 -3 155

Andre priv. foretak 5 123 0 -4 6 553 240 0 0 841 -1 676 -48 -187 -2 799 64 -81 8 761 15 16 800

Utlandet -684 0 0 7 300 -880 0 0 -1 136 -454 -36 0 -491 -645 73 -1 101 -5 1 940

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

I alt -1 697 0 -4 19 615 -569 0 0 -917 -2 227 -237 915 -3 954 -1 525 -124 10 154 3 19 434

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

Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank

Kjøper -/selgersektorer

���������	�
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30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004

Stats- og trygdeforvaltningen 25 942 27 183 28 630 28 173 28 049
Norges Bank 3 863 8 275 6 549 8 884 7 571
Statlige låneinstitutter 145 141 126 122 105
Banker 83 504 82 415 90 254
Sparebanker 37 036 34 638
Forretningsbanker 49 945 45 872
Forsikringsselskaper 204 979 208 000 213 906 224 418 221 806
Kredittforetak 17 522 16 348 16 912 16 983 16 630
Finansieringsselskaper 58 63 61 127 110
Verdipapirfond 31 639 30 387 30 897 34 734 37 329
Andre finansielle foretak 7 993 8 245 5 231 5 877 8 042
Kommuneforvaltning og -foretak 22 568 22 801 23 283 22 187 22 943
Statsforetak 2 976 2 813 6 087 2 585 2 756
Andre private foretak 25 578 23 075 24 451 24 968 25 201
Lønnstakere mv. 17 232 18 125 20 134 21 269 22 390
Andre husholdninger 6 341 6 436 6 933 6 990 7 448
Utlandet 71 333 74 887 78 992 78 628 77 176
Ufordelt 216 270 216 213 228

I alt 525 366 527 559 545 910 558 573 568 038

Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank
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2. kvartal 2004

Stats- 
og 

trygde-
forv.

Norges
Bank

Statl.
låne-
inst. Banker

For-
sikr.-
selsk.

Kre-
ditt-

foret.
Fin.-

selsk.

Verdi-
papir-

fond

Andre 
finans. 
foretak

Komm.-
forv. og

-foret.
Stats-
foret.

Andre
private
foretak

Lønns-
tak.mv

Andre
hush.

Ut-
landet

Ufor-
delt I alt 2)

Utstedersektorer
Stats- og 
trygdeforvaltningen -1 085 1 080 0 1 741 2 729 -322 -3 1 320 -101 -171 -45 324 10 340 -1 185 2 4 632

Statlige låneinstitutter 0 0 -21 -3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25

Banker -15 0 0 2 162 6 902 484 22 3 259 806 -94 -19 -120 1 594 181 701 14 15 875

Forsikringsselskaper 0 0 0 -20 10 0 0 10 0 0 0 5 0 0 -5 0 0

Kredittforetak -59 0 0 -528 -2 103 -391 -1 -352 33 -265 29 -446 -55 -63 915 -1 -3 287

Finansieringsselsk. 0 0 0 -30 -43 0 0 26 0 -1 0 0 0 0 47 0 0
Andre finansielle 
foretak 0 0 0 -233 -354 0 0 -55 1 073 -75 0 -6 0 -55 -26 0 269
Kommuneforv.
og -foretak 281 0 0 702 -1 401 -3 -6 428 412 136 0 -210 9 -30 -152 1 168

Statsforetak 436 0 0 2 158 1 292 53 0 221 210 -190 -3 191 28 15 163 -812 1 384

Andre private foretak -376 0 0 1 316 955 0 0 735 209 90 -8 1 118 36 -9 -864 -1 3 202

Husholdninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0

Utlandet 3 0 0 -85 1 292 0 39 1 011 165 97 4 285 500 27 -40 6 3 304

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

I alt -814 1 080 -21 7 179 9 278 -179 50 6 603 2 809 -474 -3 230 979 2 107 555 -1 420 21 24 523

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

Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank

Kjøper -/selgersektorer
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30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004

Stats- og trygdeforvaltningen 144 841 149 395 152 392 157 946 157 012
Statlige låneinstitutter 173 169 148 144 123
Banker 159 244 163 638 174 496
Sparebanker 90 704 88 407
Forretningsbanker 68 764 70 132
Forsikringsselskaper 435 317 317 252 252
Kredittforetak 64 573 62 856 62 854 62 996 58 968
Finansieringsselskaper 500 500 500 500 500
Andre finansielle foretak 2 667 2 617 2 619 2 619 2 699
Kommuneforvaltning og -foretak 48 600 48 661 51 652 57 326 58 505
Statsforetak 33 024 32 415 32 721 29 215 33 107
Andre private foretak 41 156 38 999 40 220 34 085 36 035
Husholdninger 196 196 213 213 213
Utlandet 14 230 16 397 17 792 19 156 21 096
Ufordelt 239 0 0 0 0

I alt 510 101 511 059 520 673 528 090 543 006

Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank
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30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004

Stats- og trygdeforvaltningen 11 198 9 257 1 443 1 744 1 379
Norges Bank 3 513 10 288 7 471 6 689 10 232
Statlige låneinstitutter 0 0 0 0 0
Banker 16 439 13 355 19 510
Sparebanker 3 890 3 924
Forretningsbanker 9 589 12 333
Forsikringsselskaper 50 388 58 291 53 719 44 357 46 338
Kredittforetak 5 014 3 247 1 778 2 139 2 710
Finansieringsselskaper 41 36 41 17 17
Verdipapirfond 27 000 28 802 29 881 26 993 25 364
Andre finansielle foretak 2 758 3 695 3 286 4 264 5 411
Kommuneforvaltning og -foretak 3 543 2 296 2 031 2 146 1 826
Statsforetak 6 696 4 293 6 473 5 284 2 563
Andre private foretak 3 786 3 676 3 761 5 049 2 064
Lønnstakere mv 258 237 160 41 37
Andre husholdninger 1 376 1 152 1 293 889 852
Utlandet 8 838 9 249 10 423 10 058 9 192
Ufordelt 5 0 0 0 0

I alt 137 893 150 775 138 200 123 024 127 495

Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank
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30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004

Stats- og trygdeforvaltningen 64 500 79 784 68 013 62 332 66 426
Fylkeskommuner 502 334 404 574 694
Kommuner 4 814 4 913 5 468 5 531 5 251
Statlige låneinstitutter 0 0 0 0 0
Banker 38 223 38 832 42 602 38 203 44 251
Forretningsbanker 8 090 6 010 7 713 . .
Sparebanker 30 133 32 822 34 889 . .
Kredittforetak 6 767 3 568 5 843 3 260 1 317
Finansieringsselskaper 0 0 0 0 0
Andre finansielle foretak 0 0 19 19 19
Statsforetak 2 960 3 280 2 860 2 510 2 310
Kommuneforetak 6 751 6 621 6 276 6 326 5 681
Private foretak 7 674 8 065 6 674 6 299 8 062
Utlandet 4 220 4 090 3 493 3 723 2 000

I alt 136 411 149 487 141 652 128 777 136 011

Kilde: Norges Bank

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

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

desember 1995 936,0 1 120,2 530,3 4,9 4,7 6,0 5,4 1,3
desember 1996 992,5 1 212,9 564,4 6,0 5,6 6,4 7,8 4,6
desember 1997 1 099,1 1 362,2 578,5 10,2 10,1 1,8 10,1 3,0
desember 1998 1 192,8 1 520,9 605,3 8,3 12,3 4,4 6,4 5,4
desember 1999 1 295,0 1 699,5 670,1 8,4 8,2 10,5 9,9 8,4
desember 2000 1 460,9 1 923,1 731,8 12,3 10,6 8,8 12,0 7,3
desember 2001 1 608,2 2 096,3 795,4 9,7 7,1 9,3 9,0 10,5
desember 2002 1 724,9 2 187,9 855,3 8,9 6,5 8,3 9,8 9,0

april 2003 1 765,6 2 250,2 844,5 8,1 5,8 5,9 6,8 2,0
mai 2003 1 779,7 2 250,5 850,7 8,3 6,0 5,8 7,0 3,1
juni 2003 1 795,7 2 286,9 871,0 7,6 5,5 2,9 7,5 3,2
juli 2003 1 797,5 2 282,4 870,9 7,5 5,3 3,9 6,7 3,0
august 2003 1 811,2 2 304,2 867,2 7,5 5,3 4,6 6,6 2,6
september 2003 1 817,4 2 286,7 855,3 7,6 5,1 4,1 6,8 2,5
oktober 2003 1 829,2 2 309,0 868,9 7,6 5,2 2,8 7,5 1,8
november 2003 1 842,0 2 305,0 856,9 7,0 4,5 3,3 7,3 2,9
desember 2003 1 847,2 2 295,0 873,1 6,9 4,1 1,9 7,0 1,8
januar 2004 1 864,0 2 318,1 880,3 6,9 3,9 1,3 6,6 0,8
februar 2004 1 874,8 2 329,0 877,2 7,1 3,9 2,0 7,0 1,2
mars 2004 1 883,1 2 327,3 886,7 7,1 3,9 3,7 7,2 6,6
april 2004 1 895,2 2 348,9 883,8 7,2 3,9 4,6 7,7 12,1
mai 2004 1 910,1 2 356,4 889,6 7,1 3,9 4,6 8,3 13,4
juni 2004 1 931,5 919,0 7,6 5,6 9,1 9,0
juli 2004 1 938,6 912,6 7,8 4,8

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

Kilde : Norges Bank

3-måneders vekst, årlig rate

Prosent4)
Beholdningstall ved utgangen av perioden

Milliarder kroner
Vekst siste 12 måneder

Prosent

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

Beløp % Beløp % Beløp % Beløp %

Private banker 1 030 694 9,6 1 097 144 8,2 1 185 722 7,8 1 257 599 9,1
Statlige låneinstitutter 176 494 5,1 185 932 5,3 188 593 1,4 185 821 -0,9
Kredittforetak 167 698 15,6 182 006 10,9 210 326 15,3 223 520 13,9
Finansieringsselskaper 79 474 14,6 83 234 9,9 89 257 7,0 91 116 9,6
Livsforsikringsselskaper 24 482 0,2 23 124 -5,5 20 628 -10,8 20 270 -14,3
Pensjonskasser og -fond 3 742 7,1 3 936 5,2 3 936 0,0 3 936 0,0
Skadeforsikringsselskaper 934 -43,4 919 -1,6 1 285 39,8 1 310 14,9
Obligasjonsgjeld2)

89 671 8,2 107 399 19,8 114 147 6,3 122 096 8,5
Sertifikatgjeld 23 752 -2,1 26 145 10,1 19 614 -25,0 20 492 -8,6
Andre kilder 11 227 69,8 15 036 33,1 13 646 -9,2 12 432 -17,8

Sum innenlandsk kreditt (K2)3)
1 608 168 9,7 1 724 875 8,9 1 847 154 6,9 1 938 593 7,8

1) Omfatter kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger.
2) Korrigert for utlendingers beholdning av norske publikumsobligasjoner utstedt i Norge.
3) Svarer til Norges Banks kredittindikator (K2).

Kilde: Norges Bank
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desember 1995 42 069 178 653 217 727 296 799 15 731 530 257 28 952
desember 1996 43 324 208 073 247 938 294 741 21 686 564 365 34 108
desember 1997 46 014 227 382 269 597 278 741 30 200 578 538 14 173
desember 1998 46 070 237 047 279 189 292 820 33 322 605 331 26 793
desember 1999 48 020 300 128 343 494 295 820 30 802 670 116 64 785
desember 2000 46 952 328 816 371 339 326 350 34 152 731 841 61 725
desember 2001 46 633 344 110 386 148 370 171 39 048 795 367 63 526
desember 2002 44 955 360 341 400 623 409 704 45 001 855 328 59 961

april 2003 40 151 354 819 391 090 417 290 36 141 844 521 44 388
mai 2003 41 244 360 530 397 834 416 160 36 736 850 730 45 022
juni 2003 41 253 386 637 423 926 414 995 32 107 871 028 26 544
juli 2003 41 101 380 559 417 465 421 656 31 773 870 894 33 809
august 2003 40 724 374 424 411 388 425 179 30 603 867 170 40 809
september 2003 40 262 375 762 412 349 411 515 31 433 855 297 34 594
oktober 2003 40 816 384 107 421 197 416 966 30 757 868 920 24 249
november 2003 41 806 379 363 417 288 407 412 32 234 856 934 27 769
desember 2003 46 249 387 309 428 996 407 337 36 806 873 139 17 811
januar 2004 42 801 388 505 427 385 419 593 33 284 880 262 13 670
februar 2004 42 224 393 706 432 244 415 276 29 726 877 246 18 479
mars 2004 41 872 398 672 436 799 416 023 33 895 886 717 32 407
april 2004 42 057 391 151 429 453 428 562 25 775 883 790 39 269
mai 2004 43 162 393 995 432 802 425 358 31 404 889 564 38 834
juni 2004 43 704 428 318 467 918 418 672 32 459 919 049 48 021
juli 2004 43 735 422 138 461 641 419 277 31 643 912 561 41 667

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

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

Kilde: Norges Bank

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

Endring siste
 12 mndr. i M2

i alt

Faktiske beholdningstall
ved utgangen
av perioden

Sedler 
og

mynt

Innskudd 
på

transaksj.
konti (M1)1)

Andre 

innskudd 2)
Bank-

sertifikater (M2)3)

2001 2002 2003 2003 2004 2001 2002 2003 2003 2004

Sedler mv og bankinnskudd 34,5 48,3 25,2 4,4 6,4 481,4 529,9 556,5 534,6 563,1
Sertifikater og obligasjoner 6,7 1,9 2,8 1,4 0,1 21,6 23,0 27,9 24,5 28,3
Aksjer og grunnfondsbevis 3,9 16,3 21,5 5,1 5,9 152,4 158,9 188,1 162,7 197,8
Verdipapirfondsandeler 1,9 -2,1 4,2 -0,1 2,1 76,9 59,8 84,3 61,6 90,1
Forsikringstekniske reserver 40,1 32,0 42,6 11,4 13,9 490,0 506,3 558,8 517,4 577,0
Utlån og andre fordringer1)

6,4 19,3 18,6 10,9 5,4 148,2 168,1 186,7 179,0 192,2

Fordringer i alt 93,5 115,7 115,0 33,1 33,7 1 370,4 1 446,0 1 602,3 1 479,7 1 648,4

Lån i banker (inkl. Norges Bank) 67,3 72,0 92,2 12,2 22,9 660,4 727,8 822,1 741,8 845,9
Lån i statlige låneinstitutter 7,7 7,5 2,5 3,0 -0,1 148,5 156,0 158,5 159,1 158,4
Lån i kredittforetak og fin.selskaper 14,1 13,8 15,9 3,9 3,5 67,7 80,5 96,2 84,6 99,8
Lån i forsikringsselskaper -0,6 0,4 -1,7 0,5 0,1 16,1 16,5 14,7 17,0 14,8
Annen gjeld2)

7,2 5,7 -0,5 -4,7 -6,0 118,7 123,2 122,8 118,8 116,9

Gjeld i alt 95,7 99,4 108,4 15,0 20,4 1 011,4 1 104,0 1 214,2 1 121,2 1 235,8

Nettofinansinvestering / nettofordringer -2,2 16,3 6,6 18,1 13,3 358,9 342,0 388,1 358,5 412,6

1) Utlån, påløpte, ikke utbetalte renter, feriepengekrav og skattefordringer mv.
2) Andre lån, obligasjons- og sertifikatgjeld og påløpte, ikke betalte renter mv.

Kilde: Norges Bank

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

Beholdninger

    Året

Finansinvesteringer 

1.kvartal      Året per 31.03
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Rentestatistikk
���������	�
����������������������������������	�����������������������	�	�

NIDR NIBOR NIDR NIBOR NIDR NIBOR

april 2003 5,6 5,4 5,5 5,3 5,2 5,0 7,5 5,5
mai 2003 5,3 5,2 5,1 4,9 4,7 4,5 7,0 5,0
juni 2003 4,7 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 6,8 4,8
juli 2003 4,1 4,0 3,6 3,5 3,4 3,2 6,0 4,0
august 2003 3,5 3,3 3,3 3,1 3,4 3,2 5,4 3,4
september 2003 3,0 2,9 3,0 2,8 3,2 3,0 4,8 2,8
oktober 2003 2,9 2,8 3,0 2,9 3,2 3,1 4,5 2,5
november 2003 2,9 2,8 3,1 2,9 3,2 3,1 4,5 2,5
desember 2003 2,9 2,8 2,8 2,6 2,9 2,8 4,4 2,4
januar 2004 2,5 2,3 2,4 2,3 2,5 2,3 4,2 2,2
februar 2004 2,3 2,1 2,1 2,0 2,2 2,1 4,0 2,0
mars 2004 2,1 1,9 2,0 1,8 2,1 1,9 3,8 1,8
april 2004 2,1 2,0 2,1 2,0 2,3 2,2 3,8 1,8
mai 2004 2,1 2,0 2,1 2,0 2,4 2,3 3,8 1,8
juni 2004 2,2 2,0 2,2 2,0 2,5 2,4 3,8 1,8
juli 2004 2,1 2,0 2,1 2,0 2,3 2,2 3,8 1,8
august 2004 2,1 2,0 2,2 2,0 2,4 2,2 3,8 1,8

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

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

Kilde: Norges Bank

Renter
på bankenes

dagslån i 
Norges Bank

Renter på 
bankenes

folioinnskudd i 
Norges Bank

1 måned 3 måneder 12 måneder

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

2002 2003 2003 2004

Staten og andre offentlige konti (ekskl. statspapirer) 5 950 -13 408 6 710 -14 341
Statspapirer -13 598 -41 322 -42 668 -4 178
Kjøp av valuta til Statens petroleumsfond 56 545 14 620 14 620 9 600
Andre valutatransaksjoner 421 0 0 75
Beholdning av sedler og mynt 1) (anslag) 1 741 -1 337 4 131 2 871
D-lån 0 0 0 0
F-lån -15 140 12 000 0 -4 000
Annen sentralbankfinansiering -18 700 18 716 18 755 189

Reserver i alt 17 219 -10 731 1 548 -9 784

Herav:
Folioinnskudd i Norges Bank 17 219 -10 731 1 548 -9 784
Statskasseveksler 0 0 0 0
Øvrige reserver (anslag) 0 0 0 0

Kilde: Norges Bank

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

          1/1-31/12          1/1-31/8
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   Rentedifferanse

DKK GBP JPY SEK USD EURO NOK/EURO

april 2003 2,6 3,6 0,0 3,5 1,3 2,5 2,6
mai 2003 2,5 3,6 0,0 3,3 1,2 2,4 2,4
juni 2003 2,2 3,6 0,0 2,9 1,1 2,1 1,8
juli 2003 2,1 3,4 0,0 2,8 1,1 2,1 1,2
august 2003 2,1 3,5 -0,1 2,8 1,1 2,1 0,9
september 2003 2,1 3,6 0,0 2,8 1,1 2,1 0,6
oktober 2003 2,1 3,8 0,0 2,8 1,1 2,1 0,6
november 2003 2,2 3,9 -0,1 2,8 1,1 2,1 0,6
desember 2003 2,2 4,0 0,0 2,8 1,1 2,1 0,4
januar 2004 2,1 4,0 0,0 2,7 1,1 2,1 0,1
februar 2004 2,1 4,1 0,0 2,5 1,1 2,1 -0,2
mars 2004 2,1 4,3 0,0 2,3 1,1 2,0 -0,3
april 2004 2,1 4,3 0,0 2,1 1,1 2,0 -0,2
mai 2004 2,2 4,5 0,0 2,1 1,2 2,1 -0,2
juni 2004 2,2 4,7 0,0 2,1 1,5 2,1 -0,2
juli 2004 2,2 4,8 0,0 2,1 1,6 2,1 -0,2
august 2004 2,1 4,9 0,0 2,1 1,7 2,1 -0,2

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

Kilde: OECD og Norges Bank
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3 år 5 år 10 år

april 2003 4,9 5,0 5,3
mai 2003 4,4 4,6 5,0
juni 2003 3,7 4,0 4,5
juli 2003 3,8 4,3 4,9
august 2003 3,9 4,4 5,0
september 2003 3,7 4,3 4,9
oktober 2003 3,9 4,4 4,9
november 2003 3,9 4,4 5,0
desember 2003 3,5 4,1 4,8
januar 2004 3,2 3,7 4,5
februar 2004 2,8 3,4 4,3
mars 2004 2,7 3,3 4,1
april 2004 3,1 3,9 4,7
mai 2004 3,3 4,1 4,9
juni 2004 3,3 4,1 4,7
juli 2004 3,1 3,8 4,5
august 2004 3,0 3,6 4,3

Kilde: Norges Bank

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

            I alt

Kommune- 
forvalt-

ning

Hus-
hold-

ninger

Kassekr.
m.v. og 

byggelån

Utlån 
med 

pant i
bolig

   Andre
    utlån

2.kvartal 2003
   Forretningsbanker 6,60 6,43 5,39 6,61 6,60 8,33 6,42 6,39
   Sparebanker 7,09 5,40 6,88 7,54 6,97 9,33 6,69 7,50
   Sum banker 6,85 6,01 5,78 6,98 6,81 8,79 6,58 6,87

3.kvartal 2003
   Forretningsbanker 5,00 4,29 4,09 5,19 4,92 6,84 4,70 5,04
   Sparebanker 5,44 4,02 4,24 6,14 5,27 8,11 4,96 6,06
   Sum banker 5,23 4,16 4,14 5,57 5,12 7,42 4,85 5,48

4.kvartal 2003
   Forretningsbanker 4,48 4,41 3,50 4,59 4,44 6,51 4,20 4,51
   Sparebanker 4,96 3,35 3,85 5,61 4,81 7,59 4,51 5,56
   Sum banker 4,73 3,89 3,64 4,99 4,65 7,03 4,37 4,96

1.kvartal 2004
   Banker 4,35 2,98 3,14 4,59 4,29 6,76 4,01 4,56

2.kvartal 2004
   Banker 4,03 2,84 2,88 4,32 3,95 6,50 3,67 4,28

Kilde: Norges Bank
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Nedbetalingslån

Utlån ekskl. nullstilte lån

Ikke-
finan-
sielle 

offentlige 
foretak

Ikke-
finan-
sielle 

private 
foretak

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

Rentedifferanse

Tyskland Sverige Frankrike Storbritania Japan USA NOK/DEM2)

april 2003 4,2 4,8 4,2 4,4 0,7 4,0 1,1
mai 2003 3,9 4,4 3,9 4,1 0,6 3,5 1,1
juni 2003 3,7 4,2 3,7 4,0 0,6 3,3 0,8
juli 2003 4,1 4,4 4,0 4,3 1,0 4,0 0,8
august 2003 4,2 4,7 4,2 4,5 1,1 4,4 0,8
september 2003 4,3 4,8 4,2 4,6 1,4 4,3 0,7
oktober 2003 4,3 4,9 4,3 4,9 1,4 4,2 0,6
november 2003 4,5 5,0 4,4 5,0 1,3 4,3 0,5
desember 2003 4,4 4,9 4,3 4,9 1,4 4,3 0,4
januar 2004 4,3 4,7 4,2 4,8 1,3 4,1 0,3
februar 2004 4,2 4,6 4,1 4,8 1,2 4,1 0,1
mars 2004 4,0 4,4 4,0 4,7 1,4 3,8 0,1
april 2004 4,2 4,6 4,2 4,9 1,5 4,3 0,5
mai 2004 4,3 4,7 4,3 5,1 1,5 4,7 0,6
juni 2004 4,4 4,8 4,4 5,2 1,8 4,8 0,3
juli 2004 4,3 4,6 4,3 5,1 1,8 4,5 0,2
august 2004 4,2 4,5 4,1 5,0 1,6 4,3 0,1

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

Kilde: OECD og Norges Bank
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I alt

Hus-
hold-

ninger
Andre
innsk.

2.kvartal 2003
   Forretningsbanker 3,92 4,24 3,89 3,70 4,02 3,18 4,77
   Sparebanker 3,84 4,51 4,28 3,92 3,76 2,64 4,56
   Sum banker 3,88 4,42 4,03 3,78 3,87 2,95 4,65

3.kvartal 2003
   Forretningsbanker 2,26 2,82 2,55 2,12 2,29 1,88 2,69
   Sparebanker 2,27 2,97 2,76 2,36 2,19 1,58 2,66
   Sum banker 2,27 2,91 2,60 2,21 2,23 1,76 2,67

4.kvartal 2003
   Forretningsbanker 1,81 2,48 2,16 1,81 1,77 1,63 2,03
   Sparebanker 1,87 2,53 2,37 1,91 1,80 1,32 2,17
   Sum banker 1,84 2,51 2,25 1,84 1,79 1,50 2,12

1.kvartal 2004
   Banker 1,42 1,93 1,68 1,37 1,40 1,14 1,66

2.kvartal 2004
   Banker 1,25 1,81 1,73 1,24 1,20 1,00 1,48

Kilde: Norges Bank

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

Innsk. på
trans-

aksjons-
konti

Kommune- 
forvalt-

ning

Ikke-
finan-
sielle 

offentlige 
foretak

Ikke-
finan-
sielle 

private 
foretak

30.06.2003 5,7 6,0 5,9
30.09.2003 4,3 5,5 4,9
31.12.2003 4,1 5,3 4,7
31.03.2004 3,7 5,2 4,5
30.06.2004 3,6 5,1 4,4

Kilde: Norges Bank
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Utlån til
boligformål

Andre
utlån

Utlån
i alt

30.06.2003 6,6 6,8 6,3
30.09.2003 6,0 6,1 5,6
31.12.2003 5,5 5,7 5,2
31.03.2004 5,1 5,4 4,5
30.06.2004 4,8 4,9 4,1

Kilde: Norges Bank
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Utlån til
husholdninger

Utlån til
private foretak

Utlån
i alt
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Resultat- og kapitaldekningsdata

2002 2003 2003 2004

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

Kapitaldekning2)
12,2 12,4 11,9 12,0

Herav:
    Kjernekapital 9,6 9,7 9,3 9,4

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

Kilde: Norges Bank
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2.kvartal

2002 2003 2003 2004

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

Kapitaldekning2)
10,9 10,9 10,0 10,8

Herav:
    Kjernekapital 9,3 9,4 8,5 9,1

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

Kilde: Norges Bank
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2.kvartal

2002 2003 2003 2004

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

Kapitaldekning2)
12,7 12,2 12,5 12,3

Herav:
    Kjernekapital 10,4 9,6 10,0 9,5

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

Kilde: Norges Bank
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Valutakurser

Industriens
effektive

kronekurs1)
1

EUR
100

DKK
1

GBP
100
JPY

100
SEK

1
USD

april 2003 97,78 7,8316 105,47 11,37 6,02 85,56 7,22
mai 2003 97,10 7,8711 106,01 11,04 5,80 85,97 6,80
juni 2003 100,77 8,1622 109,93 11,63 5,91 89,51 7,00
juli 2003 102,57 8,2893 111,52 11,84 6,14 90,24 7,29
august 2003 102,40 8,2558 111,08 11,81 6,24 89,37 7,41
september 2003 102,15 8,1952 110,34 11,76 6,36 90,37 7,31
oktober 2003 102,26 8,2278 110,74 11,80 6,42 91,32 7,04
november 2003 101,95 8,1969 110,22 11,83 6,41 91,14 7,01
desember 2003 101,55 8,2414 110,74 11,74 6,22 91,34 6,71
januar 2004 105,45 8,5925 115,36 12,42 6,41 94,04 6,81
februar 2004 107,82 8,7752 117,77 12,96 6,51 95,63 6,94
mars 2004 105,34 8,5407 114,65 12,72 6,42 92,49 6,97
april 2004 103,00 8,2938 111,42 12,46 6,43 90,47 6,92
mai 2004 101,55 8,2006 110,21 12,21 6,10 89,83 6,83
juni 2004 102,74 8,2856 111,45 12,47 6,24 90,62 6,83
juli 2004 104,82 8,4751 113,98 12,73 6,32 92,16 6,91
august 2004 103,06 8,3315 112,04 12,45 6,19 90,70 6,84

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

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

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

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

Kilde: Norges Bank
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GBP/USD EUR/GBP USD/EUR EUR/JPY JPY/USD

april 2003 1,5736 0,6890 1,084 130,0741 119,97
mai 2003 1,6227 0,7130 1,157 135,6071 117,20
juni 2003 1,6612 0,7017 1,166 138,0045 118,38
juli 2003 1,6235 0,7004 1,137 134,9582 118,69
august 2003 1,5926 0,6991 1,113 132,2774 118,80
september 2003 1,6093 0,6969 1,122 128,9269 114,95
oktober 2003 1,6760 0,6976 1,169 128,1083 109,57
november 2003 1,6888 0,6927 1,170 127,8064 109,25
desember 2003 1,7496 0,7022 1,228 132,4419 107,81
januar 2004 1,8223 0,6921 1,261 134,1105 106,34
februar 2004 1,8683 0,6768 1,265 134,7664 106,57
mars 2004 1,8268 0,6712 1,226 133,0724 108,53
april 2004 1,7999 0,6655 1,198 129,0620 107,75
mai 2004 1,7872 0,6714 1,200 134,3959 112,00
juni 2004 1,8272 0,6642 1,214 132,8262 109,44
juli 2004 1,8422 0,6657 1,226 134,0781 109,32
august 2004 1,8188 0,6693 1,217 134,5203 110,50

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

2002 2003 2003 2004

Varebalansen 186 875 191 102 95 192 103 986
Tjenestebalansen 22 836 21 835 11 985 15 651
Rente- og stønadsbalansen -13 632 -11 729 -10 960 -14 427

Driftsbalansen 196 079 201 208 96 217 105 210
Fordelt på:
Oljevirksomhet 256 128 277 318 133 087 144 432
Utenriks sjøfart 19 298 18 780 8 484 12 427
Annet -79 347 -94 890 -45 354 -51 649

Netto kapitaloverføringer -431 4 724 -680 -430

Netto finansinvestering 195 648 205 932 95 537 104 780

Kapitalregnskapet \ Netto kapitalutgang 195 648 205 932 95 537 104 780
Fordelt på:

Norske investeringer i utlandet 376 845 314 167 203 621 298 268
Utenlandske investeringer i Norge 263 819 170 757 133 673 202 918
Ufordelte og statistiske avvik 82 622 62 522 25 589 9 430
Fordelt etter formål:

Direkte investeringer 27 341 2 525 -13 714 -17 482
Porteføljeinvesteringer 184 122 45 507 118 761 44 775
Andre finansinvesteringer -144 209 93 394 -24 796 65 568
Internasjonale reserver 45 772 1 984 -10 303 2 489
Ufordelte og statistiske avvik 82 622 62 522 25 589 9 430
Fordelt på sektor:

Offentlig forvaltning1)
143 422 138 747 90 121 75 742

Norges Bank 30 460 13 289 -960 3 976
Banker -73 450 -26 863 -10 083 -14 966
Forsikring 56 238 28 122 16 958 40 983
Andre finansielle foretak -28 605 -27 673 -19 255 -14 893
Ikke-finansielle foretak m.v. -15 039 17 789 -6 833 4 508
Ufordelte og statistiske avvik 82 622 62 522 25 589 9 430

1) Inklusiv petroleumsfondet

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

                 Januar-Juni
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                                     31.12.2002

Fordringer Gjeld Netto Fordringer Gjeld Netto Fordringer Gjeld Netto

Offentlig forvaltning1) 838,1 281,4 556,7 1 165,0 371,9 793,1 1 438,7 537,6 901,1

Norges Bank 226,7 64,4 162,3 254,6 62,2 192,4 263,8 65,7 198,1

Banker 125,8 371,8 -245,9 193,4 473,1 -279,7 207,1 509,9 -302,9

Forsikring 171,5 25,5 146,0 220,3 25,8 194,6 9,8 5,2 4,6

Andre finansielle foretak 110,6 176,3 -65,7 117,1 217,5 -100,5 116,5 206,9 -90,4

Ikke-finansielle foretak m.v.
 - Offentlig eide foretak 120,3 112,1 8,1 147,3 111,5 35,8 166,7 106,7 59,9

 - Private eide foretak 352,7 406,7 -54,0 338,2 412,9 -74,6 321,5 422,8 -101,2

 - Husholdninger og ideelle organisasjon 63,9 11,4 52,5 74,2 11,6 62,7 79,6 11,7 67,9

Ufordelte og statistisk avvik 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 62,5 72,0 0,0 72,0

Alle sektorer 2 009,5 1 449,5 560,0 2 572,7 1 686,5 886,2 2 675,7 1 866,6 809,0

1) Inklusiv petroleumsfondet

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

31.12.2003 30.06.2004

Beholdningstallene er beregnet i Norges Bank med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås årlige finanstelling og sektorstatistikk 
for finansielle foretak. Dette er kombinert med endringstall i form av transaksjoner og omvurderinger fra utenriksregnskapet.
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Internasjonale kapitalmarkeder
���������	�
���������������������������������������	�����������������

Utestående

2001 2002 2003 2003 2004 31.mar.04

Total 859,4 740,1 1 076,6 336,3 1 180,8 17 185,2
    Av dette vis-a-vis:
    ikke-banker 442,1 315,2 545,5 201,1 402,9 6 101,0
    banker (og ufordelt) 417,3 425,0 531,0 135,2 777,9 11 084,2

1) Med internasjonale fordringer (external positions) menes det:

utlån over landegrensene i alle valutaer
utlån til innlendinger i fremmed valuta
tilsvarende fordringer utenom utlån

Kilde: BIS

          1.kvartal

2001 2002 2003 2003 2004

Amerikanske dollar (USD) 45,2 41,9 39,4 41,3 40,1
Tyske mark (DEM) .. .. .. .. ..
Sveitsiske franc (CHF) 2,1 2,0 1,8 2,0 1,7
Japanske yen (JPY) 6,2 5,6 4,9 5,2 4,6
Britiske pund (GBP) 5,4 5,3 5,5 4,0 6,0
Franske franc (FRF) .. .. .. .. ..
Italienske lire (ITL) .. .. .. .. ..
ECU/EURO1)

28,9 33,6 37,6 34,8 36,9
Ufordelt2)

12,2 11,6 10,8 12,7 10,7

Totalt i mrd. USD 11 625,6 13 370,5 15 979,1 13 991,6 17 185,2

Kilde: BIS

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

1) Fra januar 1999
2) Inkluderer andre valutaer enn de som er med i tabellen, og også fordringer hos banker i andre land enn 
hjemlandene til de syv valutaene som er spesifiserte.

        Desember     1.kvartal
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Valutahandel

Sentral-

myndig.2)

Andre

finansinst.3) Publikum Utlandet Sum Publikum Utlandet Publikum Utlandet

juli 2003 0,1 16,3 30,6 117,4 164,4 60,1 573,6 29,5 456,2

august 2003 0,1 14,5 35,9 118,2 168,7 62,1 591,8 26,2 473,6

september 2003 0,1 18,6 32,7 131,1 182,5 64,2 631,2 31,5 500,1

oktober 2003 0,1 -10,8 31,6 17,4 38,3 63,7 570,4 32,1 553,0

november 2003 0,1 -26,6 30,7 118,4 122,6 63,3 547,4 32,6 429,0

desember 2003 0,1 -19,2 42,9 118,2 142,0 74,5 514,1 31,6 395,9

januar 2004 0,0 -9,9 52,4 103,7 146,2 83,2 485,1 30,8 381,4

februar 2004 0,0 -1,8 52,3 81,3 131,8 92,2 440,9 39,9 359,6

mars 2004 0,0 10,8 47,1 133,4 191,3 87,9 475,5 40,8 342,1

april 2004 0,0 26,4 39,0 124,1 189,5 78,0 455,8 39,0 331,7

mai 2004 0,0 20,3 39,3 130,7 190,3 78,6 452,1 39,3 321,4

juni 2004 0,0 18,8 48,0 134,5 201,3 81,9 428,1 33,9 293,6

juli 2004 0,0 15,6 49,8 116,2 181,6 81,6 359,5 31,8 243,3

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

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

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

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

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

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

30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.06.2004

Valutaaktiva, spot 241 242 223 877 249 446 243 887 265 472

Valutapassiva, spot 388 607 392 606 418 306 460 346 459 173

1. Spotbalanse, netto -147 365 -168 729 -168 860 -216 459 -193 701

2. Terminbalanse, netto 97 941 189 974 124 179 201 952 193 924

Kilde: Norges Bank
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