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Finansiell stabilitet 2018
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Innhold i rapporten

1. Utsiktene for finansiell stabilitet

2. Bankenes lønnsomhet, soliditet og finansiering

3. Stresstest av banksektoren

4. Tema: Foretakenes gjeld og koblingen til eiendomsmarkedet



FORETAKENES GJELD OG KOBLINGEN 

TIL EIENDOMSMARKEDET
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Norske foretak er ikke særlig forgjeldet
Kreditt som andel av BNP (Norge=Fastlands-Norge). Prosent

40

80

120

160

40

80

120

160

mar.95 mar.98 mar.01 mar.04 mar.07 mar.10 mar.13 mar.16

Danmark Sverige

Tyskland Spania

Storbritannia USA

K3 Fastlands-Norge



Eiendomsrelaterte utlån er betydelige
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Bankenes utlån til næringsmarkedet fordelt etter næringer. Per 30. juni 2018

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank



1 prosentenhet høyere rente gir størst utslag i 

eiendomsrelaterte næringer
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Netto økning i rentekostnader som andel av omsetning. Prosent

Kilder: Bisnode og Norges Bank
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TAPSRISIKO I BANKENE



Lavere tap i oljerelaterte næringer siste to år
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Bankenes1 utlånstap til foretak som andel av totale utlån til foretak. Bidrag fra hver næring

1) Alle banker i Norge unntatt filialer av utenlandske banker. Nordea er filial av utenlandsk bank f.o.m. 2017, men er likevel inkl. i 2017

2) Enkeltnæringer er omklassifisert for å skille ut oljerelaterte næringer.   

Kilde: Norges Bank



…men fortsatt mulighet for nye 

restruktureringsrunder i oljerelatert næring
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Gjeldsbetjeningsevne1) i oljeleverandørnæringen. Prosent. 

1) Driftsresultat før av- og nedskrivinger (EBITDA) siste fire kvartaler i prosent av netto rentebærende gjeld. 

Kilder: Bloomberg og Norges Bank 
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Lav kredittrisiko i andre næringer
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1) Estimert konkursutsatt bankgjeld per næring som andel av total bankgjeld i næringen.

2) Modellanslag for 2018 og 2019.

Kilde: Norges Bank

Estimert kredittrisiko1 per næring. Prosent. 2007 – 20192
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Utlån til næringseiendom utgjør en mulig 

risiko for banksystemet
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Estimert kredittrisiko
Realpriser på næringseiendom. 

Indeks. 1998=100



Utlån til næringseiendom utgjør en mulig 

risiko for banksystemet
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 I normale tider: lave tap og lav konkursrisiko

 I dype kriser: 
– Eiendomspriser faller

– Leiepriser faller

– Lavere inntjening og lavere egenkapital

– Høyere misligholdsrisiko, høyere «loss given default» (LGD)



Mislighold på næringslån i USA
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Mislighold på næringslån i USA som andel av lån til næringen. Prosent
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Utlån til næringseiendom utgjør en mulig 

risiko for banksystemet
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 I normale tider: lave tap og lav konkursrisiko

 I dype kriser: 
– Eiendomspriser faller

– Leiepriser faller

– Lavere inntjening og lavere egenkapital

– Høyere misligholdsrisiko, høyere «loss given default» (LGD)

 Siden dype kriser inntreffer sjelden, vil dette normalt ikke prises 

i private kontrakter



Utlån til næringseiendom utgjør en mulig 

risiko for banksystemet
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 I normale tider: lave tap og lav konkursrisiko

 I dype kriser: 
– Eiendomspriser faller

– Leiepriser faller

– Lavere inntjening og lavere egenkapital

– Høyere misligholdsrisiko, høyere «loss given default» (LGD)

 Siden dype kriser inntreffer sjelden, vil dette normalt ikke prises 

i private kontrakter

 Sårbarheten knyttet til høye priser på næringseiendom har økt 

siden forrige rapport



Oppsummering: Risiko på foretakslån
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 Norske foretak ikke høyt forgjeldet i internasjonalt perspektiv
– Stabil kredittvekst i forhold til verdiskapingen

 Bankenes utlån til foretak sterkt konsentrert rundt eiendom

 Moderat renterisiko med dagens inntjening

 Risikofaktorer
– Bankenes utlån til næringseiendom er en sårbarhet i det norske 

finansielle systemet.

– Økende priser på næringseiendom har økt sårbarheten siden 

forrige rapport

→Regulering må reflektere risiko over en full finansiell sykel



STRESSTEST AV BANKSEKTOREN



Hva er en stresstest (av banker)?

▪ Scenarioanalyse:

– Hvor dårlig går det med banken 

hvis XXX?

▪ Utbredt blant banker for interne 

formål allerede på 1990-tallet

▪ Myndigheter startet på 2000-tallet å 

bruke det for å overvåke finansiell 

stabilitet

▪ Norges Bank var relativt tidlig ute 

med såkalte top-down stresstester
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Mot en makrotilsynsstresstest

 Riktig utforming av en stresstest avhenger av hva man vil belyse

– (Forlenget) mikrotilsynsfokus: hovedmålet er å sikre soliditeten til hver enkelt bank

– Makrotilsynsfokus: avveining mellom (ex-post) soliditet og makroøkonomisk utvikling

Stressalternativ Banksektoren

Før:

soliditetstest

Nå:

makrostresstest



15 år med stresstester i Norges Bank
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Fokus: 

Har bankene nok kapital til å oppfylle 

minstekravene i en dyp nedtur?

Nytt fokus:

Hvordan kan vi unngå at en 

tilbudsdrevet kredittinnstramming 

forsterker nedturen?

Syklisk stresstest, hvor 

krisedybden varierer 

med kredittgapet



Stresstesten i FS 2018
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 Analyserer makroøkonomiske effekter av bankenes tilpasning 

ved et kraftig tilbakeslag

 Stresstesten brukes til å belyse hvordan tidsvarierende 

kapitalkrav kan hindre at strammere kredittpraksis forsterker 

nedturen



Stressalternativet i FS 2018
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 Ingen prognose
– Fokus på virkningen av tidsvarierende kapitalkrav 

– Antar ingen ekstraordinære finans- eller pengepolitiske tiltak

 Beskrivelse:
– Markant svakere utvikling internasjonalt og økte risikopåslag

– Styringsrenten settes til null, men utlånsrentene øker

– Bankenes tap øker og motsyklisk kapitalbuffer settes til null
• Bankene strammer likevel inn kredittpraksisen for å unngå at kapitaldekningen 

faller under øvrige kapitalkrav

• Krisedybden kryssjekkes mot lokale projeksjoner



Hvor «harde» oppfattes bufferkravene?
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Stressalternativet i FS 2018 II

24

Endring fra foregående år. Prosent.

2018 2019 2020 2021 2022

BNP for Fastlands-Norge 2,5 -1,3 -1,1 2,0 1,9

Privat konsum 2,2 0,5 -0,7 1,2 1,7

Registrert arbeidsledighet (rate, nivå) 2,4 4,4 5,9 5,2 4,6

Tremåneders NIBOR (nivå) 1,1 1,7 1,8 1,3 1,0

Vektet påslag for OMF og seniorobligasjoner (nivå) 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Boligpriser 0,9 -4,8 -17,7 -4,1 5,9

Kreditt (K2) til husholdninger 5,7 2,4 -0,1 0,5 0,6

Kreditt (K2) til ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge 5,0 -6,0 1,4 -0,8 -2,5

Utlånstap (rate, nivå) 0,1 1,8 2,3 2,0 2,1

Motsyklisk kapitalbuffer (rate, nivå) 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Kumulativ endring i ren kjernekapitaldekning
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Prosentenheter

-6

-3

0

3

6

-6

-3

0

3

6

2019 2020 2021 2022

Redusert vekst i ren kjernekapital

Redusert utlånsvekst

Høyere risikovekter

Endring i ren kjernekapitaldekning



Bankenes tilpasning kan forsterke tilbakeslaget
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Kumulativ avvik fra trend for BNP og 

kreditt i slutten av stressperiodenUtvikling i ren kjernekapitaldekning

Kilder: Finanstilsynet, SNL/S&P MI og Norges Bank



Hva stresstesten viser
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 Dersom kredittilbudet skal opprettholdes, må makrobanken 

bruke den motsykliske bufferen og en del av de andre bufferne

 En reduksjon i bufferkrav fører til at bankene i mindre grad 

forsterker nedgangen i økonomien ved å begrense utlån

➢ Stresstesten tilsier at en større del av det samlede 

bufferkravet bør variere over tid



Lese mer?

28

 Norges Bank Staff Memo 1/2019: Et rammeverk for 

makrotilsynsstresstester 

 Bankplassen blogg (bankplassen.norges-bank.no)

– Innleggene spenner over det meste fagøkonomene i NB jobber 

med, blant annet

• Er det fortsatt høy risiko for tap på utlån til oljeleverandørnæringen?

https://www.norges-bank.no/Publisert/Signerte-publikasjoner/Staff-Memo/2019/12019/
file://dna.norges-bank.no@SSL/DavWWWRoot/PersonalLibraries/nboslo/nbtkr7/viewed files/18-2527 Ingrid -- Pengepolitikk for folk flest 1060347_16_0.DOCX
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