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Forord 
Endringene i kapitaldekningsreglene for bankene kan få konsekvenser for næringslivet på Vestlandet. Det er 

blant annet sannsynlig med en konsolidering i bankmarkedet, større innslag av utenlandske banker og en økende 

andel obligasjonsfinansiering. I denne rapporten har vi skissert opp et scenario som ligner på finanskrisen i 2009, 

der de utenlandske bankene raskt trakk seg ut av det norske markedet og hvor obligasjonsmarkedet var lukket. 

Hvilke konsekvenser vil det ha for realinvesteringer og verdiskaping på Vestlandet dersom det samme skjer igjen? 

Hvordan påvirkes dette av utenlandske aktørers markedsandeler? 

Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Bergen Næringsråd. Det har vært ledet av Gjermund Grimsby, med 

Heidi Ulstein, Rasmus Bøgh Holmen, Øystein S. Sørvig og Annegrete Bruvoll (Vista Analyse) som prosjekt-

medarbeidere. Leo A. Grünfeld har vært kvalitetssikrer.  

Menon Business Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivingsselskap i skjæringspunktet mellom 

samfunnsøkonomi, regionaløkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, 

organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk 

politikk.  

Vi takker Eirik Norvald Christensen og Jørgen Gudmundsson for gode innspill og diskusjoner underveis i arbeidet. 

Forfatterne i Menon Business Economics står ansvarlige for alt innhold i rapporten. 
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Prosjektleder 
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Sammendrag 
 

Næringslivet på Vestlandet (eks. olje- og gassproduksjon) står for 30 prosent av verdiskapingen i næringslivet i 

Fastlands-Norge. Foruten basisnæringer som bygg og anlegg, handel og finans, preges næringslivet på Vestlandet 

av havnæringene – offshore leverandør, maritim og sjømat.  

Bankene er viktige i finansiering av investeringer i næringslivet på Vestlandet. Stabilitet i banksektoren er derfor 

avgjørende for å sikre gode og forutsigbare rammevilkår for næringslivet. Norske myndigheters implementering 

av en særregulering for norske banker er da også motivert av å sikre finansiell stabilitet i norsk økonomi. De nye 

bankreguleringene forventes imidlertid å gi obligasjonsmarkedet og filialer av utenlandske banker et 

konkurransefortrinn mot norske banker. Dette vil innebære at filialer av utenlandske banker og obligasjons-

markedet vil kunne få en større andel av det norske kapitalmarkedet.  

I etterkant av finanskrisen er det gjort mye forskning på hvordan finanskrisen i 2008/2009 utartet seg. Et av 

funnene er at utenlandske banker har en klar tendens til å fokusere på sine hjemmemarkeder i krisetider. 

Samtidig er det slik at obligasjonsmarkedet vil være utilgjengelig for de fleste bedrifter i urolige tider. Dersom 

verden skulle oppleve en ny global økonomisk krise kan dette få større konsekvenser for norsk økonomi enn 

finanskrisen 2008/2009. Grunnen er at man på grunn av forskjellsbehandlingen i bankregulering forventer at 

utenlandske banker vil ha en større andel av det norske kredittmarkedet enn i 2008. Analysene i rapporten 

illustrerer hvordan dette vil føre til en forsterkning av de forventede negative effektene på investeringer og 

produksjon i Norge ved internasjonale nedgangskonjunkturer.  

Gitt en internasjonal finanskrisesituasjon har vi beregnet at en 50 prosents økning i obligasjonsfinansering og 

utenlandsk eide bankers andel av finansmarkedet vil medføre et økt verdiskapingstap på Vestlandet i 

størrelsesorden 29 milliarder 2013-kroner. Dette tilsvarer 33 600 kroner per vestlending i arbeidsfør alder, eller 

om lag 5 prosent av den samlede verdiskapingen per år på Vestlandet. En slik endring i sammensetningen av 

finanssektoren vil også medføre dårligere ressursutnyttelse og høyere arbeidsledighet på kort sikt. Våre 

beregninger viser at effekten på arbeidsledigheten når sin topp to år etter at det initiale sjokket inntraff og er 

anslått til å utgjøre hele 1 750 flere ledige på Vestlandet.  

Dersom man i stedet legger til grunn en dobling av markedsandelen til utenlandske banker og 

obligasjonsmarkedet, estimerer vi et økt verdiskapingstap på 40 milliarder 2013-kroner. Til sammenligning er 

hele utbyggingen av veinettet mellom Stavanger-Bergen-Ålesund og Trondheim (korridor 4) estimert å koste 37 

milliarder 2013-kroner1. Resultatene er generaliserbare også for Norge som helhet. Gitt en internasjonal 

finanskrise vil en dobling av markedsandelen også medføre en betydelig merarbeidsledighet med 2 800 flere 

ledige bare på Vestlandet. Resultatene i rapporten er generaliserbare også for Norge som helhet. 

 

 

 

 

                                                                 
1 Se Nasjonaltransportplan 2014-2023 store prosjekter vei: 
http://www.regjeringen.no/pages/38290881/prosjektlistentpo.pdf 
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1. Innledning og bakgrunn 
Finanskrisen høsten 2008 var nært knyttet opp til usikkerhet rundt bankenes solvens. I de aller fleste vestlige 

land måtte myndighetene inn og oppkapitalisere bankene. I kjølvannet av finanskrisen har dette ledet til 

internasjonalt koordinerte innstramminger i bankenes/finansinstitusjoners kapital- og likviditetsstyring (CRD IV 

– The capital requirement directive). Disse reguleringene skal bidra til å føre mer av risikoen fra skattebetalerne 

over på eierne av finansinstitusjonene. Gjennom EØS-medlemskapet og Basel III blir disse endringene også 

implementert i norske kapitaldekningsregler. 

Et viktig reguleringsspørsmål er i hvilken grad de større bankene skal kunne benytte interne risikomodeller fullt 

ut til å vurdere risikoen innad i et segment. For eksempel, bedrifter er en svært heterogen masse hvor risikoen 

knyttet til utlån vil variere betydelig avhengig av bransje og størrelse. I Norge har man imidlertid besluttet å 

opprettholde det såkalte Basel I-gulvet som er et mindre risikosensitivt kapitalkrav basert på en grovinndeling av 

kundegrupper2 hos bankene. Fra norske myndigheters hold argumenteres det med at bankenes interne risiko-

modeller ikke er gode nok til å fange opp risikoen knyttet til krisetider.  

Isolert sett vil økt egenkapital i banksektoren bidra til å gjøre sektoren mer robust i fremtidige nedgangstider. I 

denne rapporten ønsker vi imidlertid å få frem hvordan den særnorske bankreguleringen, som gir norske banker 

en konkurranseulempe i sitt hjemmemarked, kan øke risikoen for finansiell ustabilitet i økonomien, med særlig 

fokus på økonomien på Vestlandet.  

På Vestlandet er man bekymret for hvilke implikasjoner ny bankregulering og endret markedssituasjon i kapital-

markedene kan gi for næringslivet. Den nye regulatoriske situasjonen peker i retning av at 1) utlån i voksende 

grad flyttes fra bankene til obligasjonsmarkedet og 2) utenlandske banker vil få en konkurransefordel og med 

det en større markedsandel over tid. I gode tider vil økt konkurranse fra utenlandske filialer være til fordel for 

norske bankkunder i form av billigere lån og lettere tilgang til kreditt. Både norske og internasjonale erfaringer 

fra forrige finanskrise viser imidlertid at disse finansieringskildene er prosykliske og mindre stabile i nedgangs-

tider. Denne faren er ikke unik for Vestlandet. Alt norsk næringsliv som enten bruker kreditt selv, eller som kjøper 

eller selger sine varer og tjenester til andre bedrifter som bruker kreditt, vil rammes av redusert stabilitet i 

kredittilbudet.  

Rapporten har følgende oppbygning. I kapittel 2 analyserer vi næringsstrukturen på Vestlandet og størrelsen på 

denne i en nasjonal kontekst. I kapittel 3 ser vi på hvilken rolle kredittinstitusjonene og obligasjonsmarkedet har 

for finansiering av næringslivet på Vestlandet. I kapittel 4 gir vi en overordnet beskrivelse av de endringene i 

kapitaldekningsregelverket for banker som forskjellsbehandler norske banker og filialer av utenlandske banker. 

I kapittel 5 gir vi en beskrivelse av norske og internasjonale erfaringer fra finanskrisen i 2008/2009. Deretter gjør 

vi en grundig vurdering av hva som ville vært effekten for realinvestering og verdiskaping på Vestlandet dersom 

en tilsvarende krise skulle inntreffe igjen, men hvor kapitalmarkedet initialt hadde betydelig mer innslag av 

finansiering via obligasjonsmarkedet og utenlandskstyrte banker.   

                                                                 
2 Se for eksempel Finanstilsynets «Finansielt utsyn» fra 2013. I Norge tolkes Basel I-gulvet slik at dersom en IRB-

banks beregningsgrunnlag er mindre enn 80 % sammenlignet med samme banks beregningsgrunnlag kalkulert 

med Basel I-reglene, så er det sistnevnte som skal legges til grunn. 
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2. Næringslivet på Vestlandet er viktig, også nasjonalt  
De fire vestligste fylkene i Norge (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal) står for 48 

prosent av verdiskapingen i næringslivet i Norge i 2012, når man tar med oljeselskapene. Ser man bort fra 

oljeselskapene står bedriftene på Vestlandet for 30 prosent av norsk næringslivs verdiskaping.  

2.1. Vestlandet står for 30 prosent av verdiskapingen i Fastlands-Norge 

Figuren nedenfor viser samlet verdiskaping i de største næringene på Vestlandet og i resten av landet i 2012. 

Næringene er rangert etter Vestlandets andel av den nasjonale verdiskapingen. Oljeselskapene er ikke inkludert 

i figuren, men det er viktig å påpeke at det er i olje- og gassnæringen vi finner aller sterkest vestlandsdominans: 

86 prosent av oljeselskapenes verdiskaping i Norge foregår fra selskaper med nasjonalt hovedkontor på 

Vestlandet.  

 

De viktigste næringene for regionen er 

maritim sektor, bygg- og anleggsnæringen 

og offshoreleverandørindustri. I de tre 

havnæringene – offshore leverandør-

industri, maritim og sjømat – står Vest-

landet for henholdsvis 65, 58 og 53 prosent 

av landets verdiskaping. Ser vi de tre 

havnæringene i sammenheng, skapes 60 

prosent av verdiene på Vestlandet.  

Etter havnæringene er det et langt sprang 

til de tre industrinæringene – teknologi-, 

næringsmiddel- og prosessindustri – hvor 

Vestlandet står for om lag en tredjedel av 

disse næringenes verdiskaping i Norge. I 

bygg og anlegg, kunnskapstjenester og 

reiseliv har Vestlandet om lag en fjerdedel 

av landets verdiskaping. I helse og handel er 

Vestlandets andel en femtedel – og i 

IKT/media en sjettedel.  

 

 

 

 

Verdiskaping – hva det er, og hvordan det måles 

Bedriftens eller næringens verdiskaping er et mål som er direkte 

sammenlignbart med målet BNP (brutto nasjonalprodukt). 

Verdiskaping beregnes som bedriftenes omsetning fratrukket 

kjøpte varer og tjenester. Det betyr samtidig at bedriftenes 

verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat 

(EBITDA). En nærings verdiskaping er dermed summen av 

lønnskostnader og EBITDA i alle bedriftene.  

Verdiskaping er et godt størrelsesmål av to grunner. For det første 

unngår man dobbelttelling av varer og tjenester, noe som gjør det 

meningsfullt å sammenligne verdiskaping på tvers av næringer. 

Dessuten gir verdiskaping et godt bilde på den samfunnsmessige 

avkastning av næringsvirksomheten. Det skyldes at verdiskaping 

fanger opp avlønningen til de viktigste interessentene i næringen, 

det vil si de ansatte gjennom lønn, kommunene og staten gjennom 

inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og selskapsskatt, kreditorene 

gjennom renter på lån, og til slutt eierne gjennom overskudd etter 

skatt. 
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Figur 1. De største næringene på Vestlandet, uten oljeselskapene, rangert etter landsdelens andel av næringens nasjonale 
verdiskaping. 2012. Kilde: Menon og Bisnode.   

 

 

Kort om Menons næringsinndeling 

De regnskapsbaserte analysene er baserte på Menons regnskapsdatabase over samtlige regnskapspliktige 

bedrifter i Norge (selvstendig næringsdrivende og andre organisasjoner som ikke er registrert i Brønnøysund-

registeret er ikke inkludert). 

Menon har koblet sysselsettingsdata fra SSBs strukturstatistikk sammen med regnskapsdata, noe som gjør det 

mulig å fordele nøkkeltall på de fysiske enhetene (avdelingene) i hvert foretak. Dermed unngår man den såkalte 

«hovedkontorproblematikken».  

Menon opererer med klyngebaserte næringsdefinisjoner. Disse er utviklet gjennom forsknings- og utrednings-

prosjekter gjennom mange år og er nært relatert til næringsinndelingene som ble benyttet i forskningsprosjektet 

«Et kunnskapsbasert Norge» (Reve og Sasson 2012). 

Det er en viss grad av overlapp mellom næringene. Spesielt vil «generiske næringer» som kunnskapstjenester og 

handel overlappe med andre næringer. Maritim og offshore er i stor grad overlappende næringer, men all rederi-

virksomhet (rigg, flytende produksjonsenheter og offshorefartøy) er tatt ut av offshore-populasjonen og lagt til 

maritim næring. Dermed er det meste av overlappen fjernet. 
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2.2. De største næringene på Vestlandet 

Utenom olje- og gassnæringen er maritim Vestlandets største næring med nesten 90 milliarder kroner i 

verdiskaping i 2012. En stor andel av maritim næring er petroleumsrettet, for eksempel offshorefartøy og rigger 

(alle offshore- og riggrederier er inkludert i maritim, ikke i offshore leverandør). Slås maritim og offshore-

leverandører sammen, blir den samlede verdiskapingen 160 milliarder kroner, noe som tilsvarer mer enn 10 

prosent av all verdiskaping i næringslivet i Norge når oljeselskapene holdes utenom. Den tredje havnæringen, 

sjømat (marin), hadde 15 milliarder kroner i verdiskaping i 2012. Til sammen skaper havnæringene verdier på 

Vestlandet for 175 milliarder kroner. 

I 2004 var bygg og anlegg den største næringen på Vestlandet. Bygg og anlegg er fremdeles en svært stor næring, 

med 72 milliarder kroner i verdiskaping, men veksttakten har vært lavere enn i maritim næring, så denne 

næringen er nå størst.    

Figur 2. Vestlandets største næringer målt i verdiskaping i 2012. Kilde: Menon og Bisnode 

 

Kunnskapstjenester er næringen med størst vekst på Vestlandet fra 2004 til 2012, fulgt av offshoreleverandører 

og finans. Også maritim og teknologiindustri har mer enn doblet verdiskapingen siden 2012. Lavest vekst finner 

vi i tradisjonell industri; prosess- og næringsmiddelindustri.  

Figuren nedenfor viser at de tre havnæringene sjømat, maritim og offshore både har høyere verdiskaping per 

ansatt og høyere lønnsnivå enn andre næringer på Vestlandet. Andre næringer som er tett koblet til hav-

næringene, teknologiindustri og kunnskapstjenester, har også høy arbeidsproduktivitet. 
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Figur 3. Verdiskaping og lønn per ansatt i de største næringene på Vestlandet. NOK i 2012. Kilde: Menon og Bisnode 
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3. Bankenes rolle i finansieringen av næringslivet på Vestlandet 
Myers og Majluf (1984) lanserte en teoretisk forklaring på hvorfor noen kapitalformer er foretrukne fremfor 

andre. Den såkalte «pecking order theory» predikerer at finansieringskostnaden øker med graden av 

asymmetrisk informasjon. Av denne grunn vil foretaket ha en prioritert rekkefølge av finansieringskilder: først 

tilbakeholdt overskudd, deretter lånefinansiering og til siste ekstern egenkapital. Rasjonale bak en slik teori er at 

eksterne investorer bærer større risiko enn kreditorer og at ekstern egenkapital derfor vil være dyrere å hente 

inn fra kapitalmarkedet enn lånekapital. Videre, jo mindre og mer umodent foretaket er, jo vanskeligere er det å 

finansiere forventet lønnsomme investeringsprosjekter gjennom egen drift. 

Figuren nedenfor viser kapitalstrukturen i næringslivet på Vestlandet. Her fremgår det at langsiktige og 

kortsiktige lån fra kredittinstitusjon utgjør de nest største postene etter egenkapitalfinansering3 (se egen boks 

på hvordan tallene er konstruert). Til sammen gir dette et forhold mellom lån fra kredittinstitusjon og egenkapital 

på 0.3, dvs. i snitt har bedriftene 100 kroner i egenkapital per 30 kroner i gjeld til banker og andre kreditt-

institusjoner.  

Figur 4. Kapitalstrukturen i næringslivet på Vestlandet per 2012 (eks. finansielle foretak og eiendomsselskap). Kilde: Menon 
og Bisnode 

 

 

 

                                                                 
3 Egenkapitalfinanseringen vil naturlig bestå både av opprinnelig selskapskapital og tilbakeholdt overskudd 
(foretrukket kapital i henhold til «pecking order theory»), men også av ekstern egenkapital. Sistnevnte er i 
henhold til «pecking order theory» den minst foretrukne kapitalformen  

1 079 

275 

51 
25 11 

 -

  200

  400

  600

  800

 1 000

 1 200

 1 400

 1 600

Egenkapital Langsiktig lån fra
kredittinstitusjon

Kortsiktig lån fra
kredittinstitusjon

Obligasjonslån Ansvarlige og
konvertible lån

M
ili

ar
d

er
 k

ro
n

er



Menon Business Economics  10 RAPPORT 

 

 

Metode for beregning av kapitalstrukturen på Vestlandet. 

Det er utfordrende å avdekke den reelle kapitalstrukturen i næringslivet. Selskaper er ofte eid av andre selskaper, 

noe som fører til at kapitalen akkumuleres på balansen oppover i eierhierarkiet. Summerer man balansen til alle 

norske selskaper vil man derfor få en betydelig dobbelttelling av kapitalen.  

Eksempelvis, se for deg selskap A som har eiendeler for til sammen 100 kroner. Anta at halvparten av eiendelene 

er egenkapital og halvparten er gjeld. På et tidspunkt opprettes det et morselskap som eier av selskap A. 

Eierposten i selskap A vil dukke opp som en finansiell eiendel på morselskapets balanse. I den grad egenkapitalen 

til datterselskap A er riktig priset så vil balansen i morselskapet være 50. Summerer man balansen i morselskapet 

og datterselskapet vil man få en balanse på 150, hvorav gjeldsfinansieringen utgjør en tredjedel. Altså, selv om 

det ikke har foregått noen realitetsendring så har kapitalstrukturen endret seg. Når man konstruerer tall for 

kapitalstrukturen er det viktig å ta høyde for dette og «se gjennom» kapitalstrukturene.  

Tallene i analysen av kapitalstrukturer i næringslivet er hentet fra Menons regnskapsdatabase. I tillegg til årlige 

resultatregnskap inneholder databasen balansetall for alle selskap registreringspliktige i Brønnøysundregisteret. 

For å beregne kapitalstrukturtallene har vi tatt utgangspunkt i de konsoliderte tallene for alle norske konsern. 

For å fange opp de selskapene som ikke er en del av et konsern har vi hentet ut tall for selskaper som verken har 

et morselskap eller et datterselskap. Videre, for å unngå dobbeltellinger av balansetall, har vi ekskludert alle 

konsern som er eid av andre norske konsern. Disse tallene legges så sammen for å gi et komplett bilde av 

kapitalstrukturen i norske selskaper.  

 

Figuren nedenfor viser andelen lånefinansiering på Vestlandet fordelt på næring. Blant sektorene med mest 

lånefinansiering finner vi overnattings- og serveringsvirksomhet, transport og lagring (inkl. maritim næring), 

eiendom og bygg og anlegg. Dette er typisk næringer hvor banken har mulighet til å ta pant i anleggsmidler. Vi 

ser at lån fra kredittinstitusjon, hovedsakelig bank, dominerer sammenlignet med finansiering gjennom 

obligasjonslån. Unntaket fra dette er elektrisitet, gass- og varmtvannsforsyning som typisk er preget av at det er 

flere større vannkraftselskaper som utsteder industriobligasjoner. Lavest finansiering fra kredittinstitusjon har 

bergverk og utvinning som inkluderer oljeselskapene. Disse finansierer seg i all hovedsak med løpende midler 

over egen drift samt med konsernlån fra morselskap i utlandet. Altså, når oljesektoren sto for om lag 30 prosent 

av realinvesteringene i norsk næringsliv i 2013, er det kun en liten andel av dette som er finansiert med lån fra 

kredittinstitusjoner.  
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Figur 5. Lånefinansiering av næringslivet på Vestlandet som andel av sum eiendeler (eks. pensjonsforpliktelser) fordelt på 
næring, 2012-tall. Kilde: Menon og Bisnode 

 

 

Ovenfor har vi vist hvordan eiendelene til norsk næringsliv fordeler seg mellom egenkapital og ulike former for 

kredittfinansiering. Når man ser framover er imidlertid det viktigste spørsmålet hvordan nyinvesteringene 

finansieres. Dette har vi ikke tilgjengelige tall på, men det kan beregnes ved hjelp av noen enkle og rimelige 

forutsetninger.  

Ettersom lånene nedbetales over tid vil andelen lånefinansiering for nyinvesteringer være høyere enn 

gjennomsnittsbalansen som vi viste i figurene ovenfor. Dersom alle norske bedrifter i snitt allerede har nedbetalt 

halvparten av lånene på investeringene sine skulle det tilsi at andelen lånefinansiering for nyinvesteringer i snitt 

er det dobbelte av andelen av bedriftens eiendeler som er lån. For å være på den moderate siden legger vi til 

grunn i våre beregninger at belåningsgraden på nye investeringsprosjekter er 50 prosent høyere enn andelen av 

bedriftens eiendeler som lån. Legger man dette til grunn vil bank og obligasjonsmarkedet tilsammen stå for 23 

prosent av realinvesteringene i norsk næringsliv. Fokuserer man på Fastlands-Norge utgjør bank og obligasjons-

markedet 30 prosent av realinvesteringene. Hvor stor andelen er vil, som figuren ovenfor viser, variere fra sektor 

til sektor.  
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4. Kort om endringene i kapitaldekningsregelverket og 
konkurransen i banksektoren  
Fra norske myndigheters hold argumenteres det med at bankenes interne risikomodeller ikke er gode til å fange 

opp risikoen knyttet til krisetider. I Norge har man derfor besluttet å opprettholde det såkalte Basel I-gulvet som 

er et mindre risikosensitivt kapitalkrav basert på en grovinndeling av kundegrupper (Finanstilsynet 2013)4. I dette 

avsnittet viser vi hvordan den særnorske bankreguleringen, som gir norske banker en konkurranseulempe i sitt 

hjemmemarked, kan øke risikoen for finansiell ustabilitet. Dette er et oppsiktsvekkende resultat ettersom det er 

nettopp hensynet til finansiell stabilitet i krisetider som er myndighetenes argument for å implementere en 

særegen norsk regulering.  

4.1. Særnorsk implementering av nytt kapitaldekningsregelverk for banker  

Utløsing av finanskrisen høsten 2008 var nært knyttet opp til usikkerhet rundt bankenes solvens. I de aller fleste 

vestlige land måtte myndighetene inn og oppkapitalisere bankene. I kjølvannet av finanskrisen har dette medført 

internasjonalt koordinerte innstramminger i bankenes/finansinstitusjoners kapital- og likviditetsstyring (CRD IV 

– The capital requirement directive) (EU-parlamentet og det Europeiske råd 2013). Disse reguleringene skal bidra 

til å føre mer av risikoen fra skattebetalerne over på eierne av finansinstitusjonene. Gjennom EØS-medlemskapet 

og Basel III blir disse endringene også implementert i norske kapitaldekningsregler. 

Det nye kapitaldekningsregelverket var ment som et fullharmoniseringsregelverk i Europa. Dette for å sikre et 

transparent regelverk og fravær av regulatorisk arbitrasje. I Norge har man likevel valgt en særnorsk 

implementering av kapitaldekningsregelverket. I korte trekk går særreguleringen ut på at norske banker som 

anvender interne risikomodeller (IRB-banker) for å vurdere utlånenes risiko ikke får anledning til å anvende disse 

modellene fullt ut. Dette regelverket skiller seg fra alle øvrige EU-land.  

Fra norske myndigheters hold argumenteres det med at bankenes interne risikomodeller ikke er gode til å fange 

opp risikoen i krisetider. I Norge har myndighetene derfor valgt å opprettholde det såkalte Basel I-gulvet som er 

et mer sjablongmessig kapitalkrav basert på en grovinndeling av kundetyper (Finanstilsynet 2013). Svenske og 

danske tilsynsmyndigheter har signalisert at de vil regulere filialene som opererer i Norge etter samme 

risikovekter som norske banker. Dette er en del av gjensidighetsprinsippet i kapitalkravene som ligger innbakt i 

Basel III. Det er likevel grunn til å forvente at det i praksis vil bli vesensforskjeller mellom reguleringen av norske 

banker og filialer av utenlandske banker. En viktig forskjell er at norske banker reguleres via Pilar I, mens 

utenlandske tilsynsmyndigheter vil regulere filialene via Pilar II (Finansinspektionen 2014). Pilar I innebærer at 

man regulerer via lov, mens Pilar II er tilsynsmyndighetenes mulighet til å gi føringer ovenfor bankens styre og 

ledelse utover eksplisitte krav i lov eller forskrift. I Norge innebærer i stor grad Pilar I-løsningen at nevneren i 

kapitaldekningsbrøken5 økes. Banken må da øke sin ansvarlige kapital for å se like solid ut. Pilar II-løsningen 

innebærer at de utenlandske bankene anvender sine interne risikomodeller og synliggjør eksplisitte tilleggskrav 

gjennom en økt kapitaldekningsprosenten. For internasjonale aktører kan det da fremstå som at norske banker, 

                                                                 
4 Se for eksempel Finanstilsynets «Finansielt utsyn» fra 2013. I Norge tolkes Basel I-gulvet slik at dersom en IRB-

banks beregningsgrunnlag er mindre enn 80 % enn samme banks beregningsgrunnlag kalkulert med Basel I-

reglene, så er det sistnevnte som skal legges til grunn. 

5 Kapitaldekningsbrøken beregnes ved å dele ansvarlig kapital (telleren) på beregningsgrunnlaget (nevneren). 

Beregningsgrunnlaget er verdien av bankens eiendeler justert for risikoen for tap på eiendelene.  
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regulert via Pilar I, er mindre solide. Det er utfordrende for norske banker å forklare både rasjonale bak og 

metodikken som skiller norsk regulering fra løsningene i Europa for øvrig. Det kan medføre at norske banker får 

høyere finansieringskostnader enn utenlandske konkurrenter generelt og svenske banker spesielt. Dette betyr i 

praksis at norske banker får en konkurranseulempe versus filialer av utenlandske banker.  

 

4.2. Ny regulering: vekst i obligasjonsmarkedet og økt markedsandel for 
utenlandske filialer  

Den nye regulatoriske situasjonen peker i retning av at 1) utlån i voksende grad flyttes fra bankene til 

obligasjonsmarkedet og 2) utenlandske banker vil få en konkurransefordel og med det en større markedsandel 

over tid. I en ny publikasjon fra Bank of England (Shekhar, Colomiris og Wieladek 2014) pekes det nettopp på 

hvordan forskjellig regulering av innenlandske banker og filialer av utenlandske banker i perioden 1998-2007 

førte til en substitusjon av kreditt fra innenlandske banker til kreditt fra filialene av utenlandske banker. I 

artikkelen finner de at reduksjonen i kredittilbudet som følge av strengere kapitalkrav ble nesten halvert som 

følge av at utenlandske filialer ikke ble omfattet av reguleringen. Dette er en sterk indikasjon på at det er 

vanskelig å lykkes med en særregulering av nasjonale banker fordi det oppstår en «lekkasje» via de utenlandske 

filialene underlagt utenlandske tilsynsmyndigheters regelverk.  

Det er ikke bare gjennom skjevregulering at utenlandske bankers markedsandel i Norge kan øke. Eksempelvis er 

det flere eksempler på at tradisjonelt norske banker, slik som Kredittkassen og Fokus Bank, har blitt kjøpt opp og 

inkorporert i utenlandske banker. Fokus Bank er i dag en filialbank av Danske Bank, mens Kredittkassen er det vi 

i dag kjenner som Nordea Bank Norge. Det er også flere som argumenterer for at den nye bankreguleringen 

setter sparebankmodellen under press. Nye kapitaldekningsregler gjør at bankene må bygge opp egenkapitalen 

fort eller nedskalere utlånsvirksomheten. I den grad banken ikke greier å bygge opp egenkapitalen gjennom 

overskudd fra drift må man hente den inn i kapitalmarkedet. Sparebank 1 SR-bank ble i 2011 omdannet til 

aksjesparebank og har brukt kapitalmarkedet aktivt til å styrke egenkapitalen gjennom emisjoner. Ved utgangen 

av 2012 var Sparebank 1 SR-bank tilsammen 6 prosent utenlandskeid, mens andelen hadde økt til 14 prosent ved 

utgangen av 2013.  
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5. Hva skjer om vi får en ny finanskrise?  
 

De nye bankreguleringene vil gi utenlandske banker et konkurransefortrinn mot mindre norske banker. Dette vil 

innebære at utenlandske banker vil kunne få en større andel av det norske utlånsmarkedet. I gode tider vil økt 

konkurranse fra utenlandske filialer være til fordel for norske bankkunder i form av billigere lån og lettere tilgang 

til kreditt. Hovedformålet med nye og strengere bankreguleringer er imidlertid å redusere de samfunnsmessige 

konsekvensene av en økonomisk krise. I dette notatet viser vi hvordan en skjevregulering som bidrar til å 

marginalisere norsk forankrede banker kan ha motsatt effekt av det som er tilsiktet fra norske myndigheters 

hold.  

I etterkant av finanskrisen er det gjort mye forskning på hvordan bankene reagerte under krisen og hvilke 

realøkonomiske effekter dette hadde for bedriftene (se for eksempel (Scharfstein 2010), (Ivashina 2010 ) og 

(Almeida 2009)). Et av funnene er at utenlandske banker har en klar tendens til å fokusere på sine hjemme-

markeder i krisetider (Cetorelli og Goldberg (2011), Chui, et al. (2010) og Giannetti (2012)). Hoggarth, Hooley og 

Korniyenko (2013) viser også tydelig at filialer av utenlandske banker er betydelig mer prosykliske i sin utlåns-

aktivitet til det britiske markedet enn andre banker. Det samme bildet har vi sett i Norge. Samtidig er det slik at 

obligasjonsmarkedet vil være utilgjengelig for de fleste bedrifter i urolige tider.  

I tilfellet en ny global økonomisk krise er det derfor lett å sannsynliggjøre at utenlandske banker vil redusere sine 

utlån i Norge i større grad enn det norske banker vil. Dette vil føre til en innstramning av kreditt for norske foretak 

og en reduksjon i realinvesteringer. Dersom verden skulle oppleve en ny global økonomisk krise kan dette få 

større konsekvenser for norsk økonomi enn i finanskrisen 2008/2009. Grunnen er blant annet at både uten-

landske banker og obligasjonsmarkedet vil ha en større andel av det norske kredittmarkedet enn i 2009.  

I perioden etter finanskrisen har de fleste banker – norske og utenlandske – hatt nok med å bygge opp ren 

kjernekapital for å tilfredsstille de nye kapitalkravene som trådte i kraft allerede 1. januar 2014, og som skal 

gradvis økes fram mot 2017. Det finnes imidlertid allerede tidlige tegn til at utenlandske banker har begynt å ta 

fordel av den skjeve reguleringen og posisjonere seg i det norske markedet gjennom å ta større markedsandeler. 

Selv etter en nedgang i markedsandel de siste fem årene er per i dag tre av de fire største kommersielle bankene 

som opererer i Norge utenlandskeide (Nordea, Danske Bank og Handelsbanken) (Finanstilsynet 2013). I 2013 

hadde utenlandske filialer for første gang på fem år en prosentvis høyere kredittvekst til både det norske person- 

og bedriftsmarkedet enn norske banker (Finanstilsynet 2014). Samtidig hadde bankene samlet sett en redusert 

utlånsvekst til norske foretak i 2013 delvis på grunn av økt aktivitet i obligasjonsmarkedet. 

5.1. Norske erfaringer fra finanskrisen i 2008/2009  

Ved inngangen til finanskrisen sto utenlandske banker for rundt 38 prosent av utlån til norsk publikum (Dahl og 

Vatne 2012). Ved utgangen av 2013 var markedsandelen redusert til 28 prosent (Finansdepartementet 2013). 

Altså en reduksjon på 10 prosentpoeng, eller 25 prosent av forvaltningskapitalen.  

Figuren under viser at i forkant av finanskrisen tok utenlandskeide banker i Norge en økende andel av utlåns-

markedet til publikum. Dette var en periode hvor det var en sterk kredittvekst i det norske markedet, og hvor da 

utenlandske banker i tillegg kapret markedsandeler. Dette er det samme mønsteret man finner i Storbritannia 

(Hoggarth, Hooley og Korniyenko (2013)), og illustrerer hvordan utenlandske bankers adferd både i forkant, 

underveis og i etterkant av finanskrisen var prosyklisk og bidro til å forsterke oppbygging av finansielle ubalanser.  
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I etterkant av finanskrisen viser figuren hvordan utenlandskeide bankers markedsandel falt markant. I Aktuell 

kommentar nr. 12 2012 fra Norges Bank (Dahl og Vatne 2012) pekes det mot at nedgangen i utenlandske bankers 

markedsandel i forbindelse med finanskrisen kan ha sammenheng med at de utenlandskeide bankene ble 

hardere rammet enn norske banker. En forklaring som skisseres er at i tider med finansiell uro eller nedgangstider 

så vil utenlandskeide banker redusere sin kredittyting i Norge relativt til sitt hjemland. Det at utenlandskeide 

banker vesentlig begrenset sin aktivitet i det norske markedet førte til mindre kreditt i det norske markedet 

tilgjengelig for nyinvesteringer. For det første ble det ikke gitt midler til nye lån. I tillegg var det mange kunder 

som allerede hadde lån som ble «presset» ut av porteføljen ved at banken skrudde opp renten på lånene. Disse 

kundene fikk typisk refinansiering av norske banker og av obligasjonsmarkedet. Dette førte imidlertid igjen til at 

midlene til nyinvesteringer i næringslivet ble rammet.  

Figur 6. Utenlandskeide bankers andel av utlån til publikum. Prosent. Månedstall. Januar 2003-juli 2012. Kilde: SSB og 
Norges Bank (bankstatistikk) (Dahl og Vatne 2012) 

 

 

Figuren under illustrerer hvordan utenlandske datterbanker og filialer av utenlandske banker i Norge sluttet helt 

å låne ut penger i en periode i Norge etter finanskrisen i 2009. De norske bankene hadde også lavere vekst i utlån 

under finanskrisen. Forskjellen var at reduksjonen i kredittveksten var betydelig kortere i varighet, samtidig som 

eksempelvis både Sparebank 1 og DNB hadde positiv utlånsvekst gjennom finanskrisen. 
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Figur 7. Bidrag til tolvmånedersvekst i utlån til publikum fra banker og kredittforetak etter bankgrupper. Prosent. 
Månedstall. Januar 2003-oktober 2012. Kilde: SSB og Norges Bank (bankstatistikk) (Dahl og Vatne 2012) 

 

5.2. Internasjonale erfaringer fra finanskrisen 

Tendensen til at utenlandske banker reduserer sine utlån i forhold til nasjonale og lokale banker er påvist i flere 

artikler de senere årene. Cetorelli og Goldberg (2011) viser i en studie av bilaterale lånedata hvordan utenlandske 

banker under finanskrisen bidro til reduksjon i likviditet i flere fremvoksende økonomier gjennom kutt i utlån. En 

studie av Chui m.fl. (2010) viser videre at antallet syndikatlån skrumpet betydelig inn grunnet at internasjonale 

banker måtte redusere sine utlån som følge av begrensninger på balansen6. Syndikatlån er mer transparente å 

observere enn vanlige bedriftslån, noe som gjør at man lettere kan følge bankenes adferd. Det er sannsynlig at 

når banker strammer inn på utlån til syndikatlån grunnet svekket balanse gjelder dette også for vanlige lån.  

At utenlandske banker ønsker å fokusere på hjemlandsmarkedet i forbindelse med en krise refereres til som en 

«flight home effect» (Giannetti og Laeven (2012)). De påpeker at det er bevis som peker i retning av at nærhet 

til det hjemlige markedet påvirker vurderingen av risiko og forventet avkastning hos bankene. Bakgrunnen for 

dette er at 1) det er dyrere å forhandle og overvåke lån til utenlandske bedrifter (i krisetider fokuserer man på 

de mest lønnsomme markedene) og 2) banken ønsker å ha en større andel hjemlandslån for å kunne øke 

sannsynligheten for å bli reddet av myndighetene ved en potensiell insolvens.  

Hoggarth, Hooley og Korniyenko (2013) peker på at filialer av utenlandske banker ikke bare er mer sykliske i 

forbindelse med selve krisen, men at de også var prosykliske i forkant av krisen. Ved utgangen av 2007 sto filialer 

av utenlandske banker for nærmere halvparten av bankenes utlån til det britiske markedet. Dette var tre ganger 

så mye som Luxembourg, som var neste land på Hoggarth, Hooley og Korniyenkos (2013) liste. Hadde Norge vært 

med på Hoggarth, Hooley og Korniyenkos sin liste ville vi rangert som det landet i Europa med den tredje høyeste 

                                                                 
6 Syndikatlån er flere utlånere som går sammen om å låne ut i til en aktør. Dette er typisk en viktig 

finansieringskilde for større prosjekter.  
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markedsandel (14 prosent) for filialer av utenlandske banker. Dette er foran nasjoner som Kypros og Irland. I 

tillegg til at filialene av utenlandske banker hadde utlån til mer prosykliske sektorer foreslår Hoggarth, Hooley og 

Korniyenko (2013) at filialbankene også var mer prosykliske fordi de tok større risiko i oppgangstider, at de hadde 

større innslag av kortsiktig finansiering i tillegg til at morbanken ønsket å fokusere på sine hjemmemarkeder.  

I en større gjennomgang argumenter Allen et al. (2011) for at det finnes et optimalt nivå for integrasjon av 

multinasjonale banker. Det er potensielle gevinster for finansiell stabilitet ved at multinasjonale banker har mer 

diversifiserte porteføljer enn nasjonale banker. Dette bidrar til at det økonomiske systemet blir mer stabilt. Hvis 

integrasjonen blir for sterk og man får for stor andel multinasjonale banker kan dette ha negative effekter for 

stabiliteten. Grunnen er at argumentet også går motsatt vei. En bank som låner ut til utlandet vil trekke tilbake 

eller redusere utlånene sine hvis det opplever press i hjemmemarkedet (Cetorelli og Goldberg 2011). Et eksempel 

på denne mekanismen finner man under finanskrisen fra 2007-2009 da de store Vest-europeiske bankene trakk 

kreditt ut av de fremvoksende økonomiene (Allen, et al. 2011).  

Figur 8 illustrerer den samfunnsøkonomiske avveiningen mellom nytte og kostnader knyttet til utenlandsk 

bankvirksomhet. Verdien av utenlandske banker er størst på lavere nivåer av integrasjon mellom nasjonale og 

internasjonale markeder. Dette er fordi utenlandske banker bidrar til å diversifisere risikoen i bankmarkedet. 

Denne gevinsten faller på marginen jo mer integrert markedet blir. Kostnaden er derimot stigende i grad jo mer 

integrert markedet er. Grunnen til dette er at sjansen for at en utenlandsk krise kan smitte over på landets 

økonomi øker jo større integrasjonen er. Det er også slik at kostnadene knyttet til integrerte finansmarkeder vil 

avhenge av hvor godt diversifisert de utenlandske bankene er (se også (Schoenmaker 2011)). Eksempelvis, det 

faktum at det kun er en håndfull utenlandske filialer fra to naboland som dominerer utlånsvirksomheten i Norge 

gjør at diversifiseringsgevinsten blir begrenset.  

Figur 8. Optimalt nivå på grensekryssende bankvirksomhet. Kilde (Allen, et al. 2011) 
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5.3. Scenario: Finanskrisen en gang til 

Effektene knyttet til innføringen av kapitaldekningsreglene er komplekse. OECD (Slovik 2011) har estimert at 

implementeringen av Basel III-regelverket vil redusere årlig vekst i BNP med 0,05-0,15 prosentpoeng. 

Scenarioene som presenteres nedenfor tar utgangspunkt i hva som vil skje med norske realinvesteringer og 

produksjon i en situasjon hvor de utenlandske bankene opplever et negativt sjokk/nedgangskonjunktur i sitt 

hjemmemarked.  

Vi ser for oss en situasjon analog til det som skjedde under finanskrisen i 2008/2009. Når banker tar tap på 

balansen så ønsker de å låne ut mindre slik at de tilfredsstiller kapitaldekningsreglene. I en slik situasjon er 

erfaringen at utenlandske banker ønsker å konsentrere utlånsvirksomheten til sine kjernemarkeder.  

Nøyaktig hvor mye markedsandelene til filialer av utenlandske banker og obligasjonsmarkedet vil øke som følge 

av forskjellsbehandling i nye reguleringer er vanskelig å anslå. Aiyar (2014) finner at ett prosentpoengs økning i 

krav til kjernekapitaldekning reduserer kredittilbudet med 5,7 prosent. Samtidig viser Shekhar, Colomiris og 

Wieladek (2014) at substitusjonseffekten mellom nasjonale banker og filialer av utenlandske banker er høyst 

reell og tilsvarer over 30 prosent av kontraksjonen i lånetilbudet som følge av strengere 

kapitaldekningsregulering. At innføringen av nye kapitaldekningsregler vil føre til en ny likevekt i kapitalmarkedet 

som også påvirker størrelsesforholdet mellom norske banker og utenlandske banker virker derfor svært 

sannsynlig.  

Vi estimerer tre scenarioer hvor markedsandelen til utenlandske banker og obligasjonsmarkedet er henholdsvis: 

 Scenario 1) det samme som i dag  

 Scenario 2) 50 prosent høyere enn i dag og  

 Scenario 3) dobbelt så stor som i dag.  

Referansescenarioet er der hvor markedsandelen til utenlandske banker er det samme som i dag.  

Gangen i scenariene er som følger:  

1. Periode 1. Sjokket inntreffer. Utenlandske banker og investorer opplever et negativt sjokk i sine 

hjemmemarkeder. Dette medfører at obligasjonsmarkedet for finansiering av nye investeringer faller 

bort. Utenlandske banker ønsker ikke å gi nye utlån i Norge, samtidig som de ønsker å redusere utlåns-

aktiviteten i Norge gjennom å frigjøre utlånsmidler til eksisterende kunder. Norske banker reduserer 

sine utlån til realinvesteringer fordi de i større grad refinansierer kunder fra de utenlandske bankene. 

Til en viss grad skjer det en substitusjonseffekt med egenkapital, men ikke tilstrekkelig til å kompensere 

for reduksjonen i utlån fra bankene. Resultatet er betydelig reduksjon i realinvesteringer inneværende 

år.  

2. Periode 2. Etterdønninger fra sjokket. Obligasjonsmarkedet er tilbake, men utenlandske banker som 

opererer i Norge ønsker fortsatt ikke å gjøre nyinvesteringer ettersom de fortsatt må redusere sin 

utlånsaktivitet. I den grad de ikke har redusert balansen tilstrekkelig i første periode vil de fortsette å 

«presse ut» eksisterende kunder, for eksempel gjennom å sette opp renten, eller å selge hele porteføljer 

av lån. Dersom utenlandske banker i utgangspunktet hadde en høy markedsandel vil denne prosessen 

ta lenger tid. Norske bankers utlån til realinvesteringer er fortsatt svekket fordi de tar over eksisterende 

kunder hos utenlandske banker.  

3. Periode 3. Gradvis stabilisering. Utenlandske banker ønsker igjen å gjøre nye utlån. I den grad de ikke 

har fått redusert utlånene tilstrekkelig vil de fortsatt ønske å frigjøre midler gjennom å få ut eksisterende 
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kunder. I den grad de har midler til det vil norske banker ta over kunder som utenlandske banker må få 

ut for å tilfredsstille kapitaldekningsreglene.  

4. Periode 4. Tilbake til ny normalsituasjon. Utenlandske banker har fordøyd sjokket i hjemmemarkedet. 

Dersom de ikke har fått redusert sine utlån tilsvarende det initiale ønsket idet sjokket inntraff så antar 

vi nå at bankene uansett har tilstrekkelig god kjernekapitaldekning til at de ikke lenger ønsker å redusere 

aktiviteten ytterligere.  

Forutsetninger og antagelser som ligger til grunn for effekten på realinvesteringer i de ulike scenarioene er omtalt 

nærmere i vedlegg 7.1. 

5.4. Konsekvenser for realinvesteringer i Fastlands-Norge av en eventuell 
krise 

Basert på scenarioene ovenfor estimerer vi hvordan dette slår ut for realinvesteringer i Fastlands-Norge. I 

fastlands-realinvesteringer inkluderer vi alle realinvesteringer utenom realinvesteringer til utvinning av råolje og 

naturgass7. I denne analysen anslår vi effekten på fastlandsinvesteringer i hele Norge og ikke bare på Vestlandet.  

Figur 9. Estimert negativ effekt over tid på realinvesteringer i Fastlands-Norge av at utenlandske banker og investorer 
opplever et sjokk i sitt hjemmemarked. Kilde Menon 

 

 

 

I første periode er det ikke store forskjeller på den negative effekten på realinvesteringene i de tre scenarioene. 

Dette følger av at de norske bankene uansett har hendene fulle med å finansiere bedrifter som normalt vender 

                                                                 
7 Realinvesteringene knyttet til utvinning av olje og gass utgjorde i 2013 om lag 30 prosent av totale norske 
realinvesteringer. Denne sektoren er i liten grad finansiert av bank eller obligasjonsmarkedet og er derfor mindre 
relevant i denne sammenheng.  
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seg mot obligasjonsmarkedet, og med å ta over kunder til de utenlandske bankene – uavhengig av de uten-

landske bankenes markedsandel. I periode 2 vil man imidlertid oppleve at i en situasjon hvor markedsandelen til 

utenlandske banker er tilsvarende som dagens nivå (Scenario 1) så vil de norske bankene ha greid å refinansiere 

mesteparten av lånene som de utenlandske bankene ønsket å kvitte seg med i foregående periode. Norske 

banker er dermed tilbake til sitt normalnivå på utlån til realinvesteringer i andre periode. Man vil imidlertid få et 

sjokk på realinvesteringene også i andre periode ved at utenlandske banker heller ikke ønsker å låne ut mer i 

andre periode. I en situasjon hvor utenlandske banker har en større andel av kredittmarkedet så vil dette slå 

hardere ut på realinvesteringene fordi norske banker vil måtte bruke mer av sine tilgjengelige midler til å 

refinansiere kunder hos de utenlandske bankene snarere enn å finansiere nye realinvesteringer. Dette gjør at 

sjokket på realinvesteringene er større i scenario 2 og scenario 3 enn i scenario 1. I tredje periode er det samme 

situasjon, men her ser man den største effekten i scenarioet hvor utenlandske banker initialt hadde en 

markedsandel på over 50 prosent. I periode 3 er effekten noe mindre fordi de utenlandske bankene igjen har 

begynt å låne ut til nye kunder. Det er viktig å understreke at i slike krisetider vil også egenkapitalmarkedet være 

nølende. Vi har lagt til grunn at egenkapitalmarkedet kompenserer for 10 prosent av reduksjonen i real-

investeringer som normalt ville blitt finansiert av bankene og obligasjonsmarkedet. Dette er en optimistisk 

antagelse i den forstand at erfaringer viser at det er lite substitusjon mellom kredittfinansiering fra bank og 

kapitalmarkedet forøvrig (Shekhar, Colomiris og Wieladek 2014). 

Figuren nedenfor angir den samlede effekten på realinvesteringer fra sjokket. Som figuren viser er nedgangen i 

realinvesteringer – målt som reduksjon i realinvestering relativt til nivået i et normalår – nesten dobbelt så stor i 

scenarioet hvor den utenlandske markedsandelen er doblet fra dagens nivå. I kroner og øre ville scenario 1 

tilsvart en samlet reduksjon i fastlands-realinvesteringer over 3 år på 144 milliarder 2013-kroner, mens det i 

scenario 3 ville tilsvart en nedgang på 252 milliarder 2013-kroner.  

Figur 10. Estimert samlet negativ effekt på realinvesteringer i Fastlands-Norge av at utenlandske banker og investorer 
opplever et sjokk i sitt hjemmemarked. Kilde Menon 
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Tabellen nedenfor viser hvordan sjokket på realinvesteringer fordeler seg på sektor over tid. Næringsinndelingen 

er den samme som anvendes i makromodellen NOREG som presenteres nedenfor. Sektorer som normalt har lite 

bankfinansering eller finansiering gjennom industriobligasjoner – slik som utvinning av olje og gass, samt offentlig 

sektor – vil rammes i liten grad. Mens sektorer som bygg og anlegg, infrastruktur (inkl. utenriks sjøfart), reiseliv, 

fornybar energi og annen privat tjenesteyting vil rammes relativt hardt. Grunnen til at sektoren annen privat 

tjenesteyting utgjør så stor andel av realinvesteringene er hovedsakelig fordi de inkluderer investeringer i nybygg 

og rehabilitering av eksisterende boliger. 

Tabell 1. Estimert nedgang i realinvesteringer fordelt på sektor over tid. Kilde Menon 

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Andel av 
real-
investeringer 

Næringsnavn 
/periodisering av sjokk 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Fiskeri og havbruk -28 % -18 % 0 % -31 % -27 % -18 % -33 % -29 % -18 % 0 % 
Utvinning av råolje og 
naturgass -3 % -2 % 0 % -3 % -3 % -2 % -3 % -3 % -2 % 26 % 

Mineralnæring 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Fornybar energi -27 % -9 % 0 % -29 % -14 % -10 % -17 % -15 % -10 % 3 % 
Annen industri og 
primærnæringer  -12 % -7 % 0 % -13 % -10 % -7 % -12 % -11 % -7 % 7 % 

Bygg og anlegg -29 % -19 % 0 % -32 % -28 % -19 % -34 % -31 % -19 % 2 % 

Infrastruktur -34 % -17 % 0 % -37 % -25 % -17 % -31 % -28 % -17 % 3 % 

Reiseliv -42 % -25 % 0 % -46 % -37 % -26 % -45 % -41 % -26 % 3 % 
Annen privat 
tjenesteyting -26 % -16 % 0 % -29 % -23 % -16 % -28 % -25 % -16 % 40% 

Offentlig tjenesteyting 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 17 % 

                      

 

5.5. Konsekvenser for verdiskaping (bruttoprodukt) på Vestlandet av en 
eventuell krise 

Vi har i forrige kapittel sannsynliggjort hvordan og gjennom hvilke kanaler et negativt sjokk i utenlandske 

investorers hjemmemarked, tilsvarende finanskrisen 2008/2009, vil kunne påvirke realinvesteringene i norsk 

fastlands-økonomi. I dette kapittelet bruker vi estimatene på realinvesteringene i de tre ulike scenarioene til å 

se hvordan denne typen sjokk vil påvirke verdiskapingen i norsk økonomi, og i særdeleshet hvordan dette 

påvirker økonomien på Vestlandet. For å analysere dette anvender vi – som nevnt – den regionale makro-

modellen NOREG8 hvor sjokket modelleres som næringsspesifikke eksogene sjokk på realinvesteringene. Sjokket 

som modelleres antas å skje i 2018. I fireårsperioden mellom nå og da antar vi at den nye likevekten som følge 

av de nye kapitaldekningsreglene har satt seg i økonomien. Se vedlegg 7.2 for nærmere omtale av NOREG og 

hvordan den er anvendt til å modellere en finansiell krise.  

Her vurderer vi som tidligere nevnt tre scenarier som alle innebærer et sjokk i utenlandske bankers og investorers 

hjemmemarked, men hvor scenariene varierer med hensyn til størrelsen på obligasjonsmarkedet og sammen-

setningen av bankmarkedet. Scenariene er som følger: 1) samme sammensetning som i dag 2) 50 prosent økning 

                                                                 
8 For et detaljert notat om oppbygning og bruk av modellen se: 
http://menon.no/upload/2014/04/09/noreg_makro_og_regionaloekonomisk_modell.pdf 
 

http://menon.no/upload/2014/04/09/noreg_makro_og_regionaloekonomisk_modell.pdf
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i obligasjonsmarkedets og utenlandske bankers markedsandel eller 3) en dobling av obligasjonsmarkedets og 

utenlandske bankers markedsandel. I modellen ser vi på effekten på verdiskaping på Vestlandet inntil 30 år fram 

i tid.   

I referansebanen i NOREG ligger det inne en årlig kapitalvekst på 1 prosent. Dette er i tråd med forventet utvikling 

skissert i Perspektivmeldingen (Finansdepartementet, 2013). Tabellen nedenfor viser hvordan de negative 

sjokkene på realinvesteringer slår ut i kapitalveksten. Her ser man at kapitalveksten hemmes mest det første 

året, og at sjokket blir mindre over tid. Kapitalveksten på 1 prosent legges til grunn i alle perioder med unntak av 

der økonomien blir utsatt for et eksogent sjokk. Et viktig poeng er at selv om sjokket på realinvesteringene kun 

skjer over tre perioder (2018-2020) medfører dette også at den nominelle veksten i kapitalen blir lavere over tid 

fordi kapitalbasen er på et lavere nivå etter sjokket.  

Tabell 2. Reduserte realinvesteringer i Fastlands-Norge og effekt på kapitalvekst over tid. Kilde Menon og Vista Analyse 

  2018 2019 2020 

  

Nedgang i 
realinve-
steringer 

Kapital-
vekst 

Nedgang i 
realinve-
steringer 

Kapital-
vekst 

Nedgang i 
realinve-
steringer 

Kapital-
vekst 

Scenario 1 -18 % 0,2 % -11 % 0,6 % 0 % 1,0 % 

Scenario 2 -19 % 0,2 % -16 % 0,3 % -7 % 0,8 % 

Scenario 3 -21 % 0,0 % -17 % 0,3 % -11 % 0,6 % 

              
 

Når det gjelder verdiskaping (også kalt bruttoprodukt) så får vi et fall i veksttakten i perioden 2018-2020 som 

følge av det negative sjokket på realinvesteringene i denne periode. Etter dette er veksttakten i produksjonen 

den samme, men fra et lavere nivå som følge av at kapitalbasen er mindre. Som tabellen ovenfor viser så vil 

kapitalbasen forbli permanent lavere. Dette gjør at man også får langsiktige effekter på verdiskapingen hvert 

eneste år fram i tid. Selv om forskjellene i verdiskaping per år er små for de ulike scenariene – 0,2-0,3 prosent 

forskjell i scenario 1 og scenario 2 og 0,3-0,4 prosent forskjell mellom scenario 1 og scenario 3 – så blir de samlede 

effektene betydelige over tid. 

I analysene som presenteres nedenfor sammenligner vi utfallet av scenario 1, dvs. en krise gitt dagens 

sammensetning av finanseringsmarkedet, versus scenario 2 og scenario 3. Figuren viser at gitt at man opplever 

et sjokk samtidig som markedsandelen til obligasjonsmarkedet og utenlandske banker er 50 prosent større enn 

i dag så vil dette gi et netto tap kun på Vestlandet på 29 milliarder 2013-kroner målt i verdiskaping. Tilsvarende, 

dersom markedsandelene er det dobbelte så vil det gi et verdiskapingstap målt i nåverdi på Vestlandet på 40 

milliarder kroner. I beregningene ligger det til grunn at sjokket skjer i 2018 og man får permanent lavere 

verdiskaping på Vestlandet, alt annet gitt, 24 år fremover i tid. Nåverdien er beregnet ved å diskontere med en 

realrente på fire prosent. Grunnen til at effekten ikke blir dobbelt så stor av å doble markedsandelene er fordi 

man har antatt at den negative situasjonen i de utenlandske bankenes hjemmemarked stabiliseres innen tre år. 

Dette gjør at de utenlandske bankene etter tre år uansett ikke har behov for å slanke balansen ytterligere selv 

om de opprinnelig ønsket det når sjokket inntraff.  
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Figur 11. Samlet verdiskapingstap på Vestlandet av et negativt sjokk på realinvesteringer i scenario 2 og scenario 3 relativt 
til et sjokk i scenario 1. Kilde: Menon og Vista Analyse 

Figuren nedenfor viser at et tap på 29 milliarder over 30 år tilsvarer 4,9 prosent av verdiskapingen på Vestlandet 

i løpet av ett år. Effektene er altså betydelige. Næringene som rammes hardest av at bankene kutter ned på utlån 

til realinvesteringer er næringer som er godt representert i alle landsdeler. Den estimerte effekten på Vestlandet 

er derfor representativ for hva man forventer også for resten av landet som følge av denne typen sjokk. 

Sammenligner man scenario 3, en dobling av obligasjonsmarkedet og utenlandske bankers markedsandel, med 

scenario 1, dagens markedssituasjon i finanseringsmarkedet, så tilsvarer forskjellen her et tap på 6,9 prosent av 

verdiskapingen på Vestlandet.   

Figur 12. Samlet verdiskapingstap som andel av verdiskaping av et negativt sjokk på realinvesteringer i scenario 2 og 
scenario 3 relativt til et sjokk i scenario 1. Kilde: Menon og Vista Analyse 
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5.6. Konsekvenser for arbeidsmarkedet på Vestlandet av en eventuell krise 

I kapittel 5.5 beregnet og sammenlignet vi de langsiktige effektene på verdiskapingen på Vestlandet av en 

internasjonal finanskrise lignende den vi så i 2008/2009. Analysene viste hvordan de negativene effektene ble 

kraftig forsterket av en finanssektor hvor de utenlandske bankene og obligasjonsmarkedet hadde en større andel 

enn i dag. NOREG - modellen som ble anvend i disse analysene - er en generell likevektsmodell for vekst. Denne 

er godt egnet til å analysere de langsiktige effektene på økonomien. Modellen har imidlertid sine begrensninger 

ved at den antar full sysselsetting9. Dette er en rimelig antagelse på lang sikt, men ikke på kort sikt. For å analysere 

hvordan en internasjonal finanskrise påvirker arbeidsmarkedet i de ulike scenarioene må vi derfor bruke et annet 

analyseverktøy.  

Det er en nær sammenheng mellom produksjonen og arbeidsledigheten. Når produksjonen i økonomien går ned 

vil ledigheten normalt øke et kvartal eller to etterpå. Figur 13 viser hvor mye mer arbeidsledigheten på Vestlandet 

forventes å øke i scenario 2 og scenario 3 sammenlignet med scenario 1. Fra den ser vi at to år etter det initiale 

sjokket vil det være omlag 2 800 flere arbeidsledige på Vestlandet i scenario 3 sammenlignet med scenario 1. På 

landsbasis vil det tilsvarende tallet være 10 000. Tilsvarende ser vi at det vil være cirka 1 750 flere arbeidsledige 

på Vestlandet to år etter det initiale sjokket i scenario 2 sammenlignet med scenario 1. Resultatene rimer med 

det vi så i Figur 9 i kapittel 5.4 hvor vi viste at den største forskjellen i effekt på realinvesteringer mellom 

scenarioene forventes først to år etter at det initiale sjokket inntraff. Man må for øvrig huske på at figuren 

nedenfor viser antall ekstra arbeidsledige utover det man uansett ville forvente av en internasjonal finanskrise 

gitt dagens sammensetning av finansmarkedene.  For mer om metoden for beregningene av 

sysselsettingseffekter se omtale i vedlegg 7.3.  

Figur 13. Økning i antall arbeidsledige på Vestlandet i scenario 2 og scenario 3 relativt til scenario 1. Kilde: Menon 

 

                                                                 
9 Mer presist antar den at sysselsettingen er på sitt likevektsnivå (NAIRU).  
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6. Konklusjoner 
Norske myndigheters implementering av en særregulering for norske banker er motivert av å styrke den 

finansielle stabiliteten til norsk økonomi. Resultatene presentert ovenfor viser imidlertid at en regulering som gir 

en forskjellsbehandling i favør av finansiering gjennom filialer av utenlandske banker og industrielle obligasjoner 

vil kunne føre til en forsterkning av de negative effektene på investeringer og produksjon i Norge ved 

internasjonale nedgangskonjunkturer.  

I et scenario som har likheter med det vi så i finanskrisen i 2008/2009, hvor utenlandske investorer og banker 

fikk et kraftig sjokk i sine hjemmemarkeder, vil disse aktørene prioritere sine hjemmemarkeder. Dette vil ramme 

kapitaltilgangen i Norge. Analysene i rapporten viser at en større markedsandel i favør av utenlandske banker og 

industrielle obligasjoner vil øke smitteeffekten fra internasjonal turbulens og dermed faren for finansiell 

ustabilitet. Dette resultatet er i tråd med nasjonal og internasjonal forskning.  

Med nytt kapitaldekningsregelverk slik det nå foreligger forventes det en endring i sammensetningen av 

finansieringen i kapitalmarkedet. Vi har beregnet at en 50 prosents økning i obligasjonsmarkedets- og utenlandsk 

eide bankers andel av finansmarkedet vil medføre et økt verdiskapingstap på Vestlandet i størrelsesorden 29 

milliarder 2013-kroner. Dette tilsvarer 33 600 kroner per Vestlending i arbeidsfør alder, eller om lag 5 prosent av 

den samlede verdiskapingen per år på Vestlandet. En slik endring i sammensetningen av finanssektoren vil også 

medføre dårligere ressursutnyttelse og høyere arbeidsledighet på kort sikt. Våre beregninger viser at effekten 

på arbeidsledigheten når sin topp to år etter at det initiale sjokket inntraff og er anslått til å utgjøre hele 1 750 

flere ledige på Vestlandet.  

Dersom man i stedet legger til grunn en dobling av markedsandelen til utenlandske banker og 

obligasjonsmarkedet, estimerer vi et økt verdiskapingstap på 40 milliarder 2013-kroner. Til sammenligning er 

hele utbyggingen av veinettet mellom Stavanger-Bergen-Ålesund og Trondheim (korridor 4) estimert å koste 37 

milliarder 2013-kroner10. Resultatene er generaliserbare også for Norge som helhet. Gitt en internasjonal 

finanskrise vil en dobling av markedsandelen også medføre en betydelig merarbeidsledighet med 2 800 flere 

ledige bare på Vestlandet. Resultatene i rapporten er generaliserbare også for Norge som helhet. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
10 Se Nasjonaltransportplan 2014-2023 store prosjekter vei: 
http://www.regjeringen.no/pages/38290881/prosjektlistentpo.pdf 
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7. Vedlegg 

7.1. Forutsetninger og antagelser i scenarioenes effekt på realinvesteringer 

Vårt scenario for et negativt sjokk på realinvesteringene som følge av at utenlandske banker og investorer får et 

negativt sjokk i sitt hjemmemarked bygger på: 

Bankenes andel av realinvesteringer. Gjennomsnittlig belåningsgrad i nye investeringsprosjekter antas å være 

halvannen gang større enn den respektive sektorens gjennomsnittlige belåningsgrad på balansen. Sistnevnte er 

beregnet basert på mikrodata hvor man har estimert den aktuelle sektorens egenkapital og målt dette relativt 

til kreditt. Når man summerer opp bankenes andel av realinvesteringer sektor for sektor så får man som resultat 

at de finansierer 27 prosent av alle fastlandsrealinvesteringer (se egen tabell). I en normalsituasjon uten sjokk 

tilsvarer dette at bankene ville lånt ut 131 milliarder kroner til fastlandsrealinvesteringer (tilsvarer at 5 prosent 

av bankenes utlånsportefølje går til utlån til realinvesteringer)11. 

Obligasjonsmarkedets andel av realinvesteringer. Her følger vi samme metode som for utlån fra bank. Gjennom-

snittlig andel obligasjonslån i nye investeringer er 50 prosent høyere i nye investeringer enn andelen obligasjons-

lån på den totale balansen. Obligasjonsmarkedets andel av fastlandsrealinvesteringer utgjør 3 prosent.  

Utenlandske bankers adferd ved sjokk i hjemmemarkedet. Utenlandske banker gir ikke nye utlån i de to 

påfølgende periodene etter sjokket. Én periode tilsvarer ett år. Porteføljen minsker dermed automatisk ved at 

lånene nedbetales, uten at man ønsker å gjøre nye utlån. I disse to periodene minskes porteføljen med en faktor 

på 0.1 per år. Dette er basert på en antagelse om at gjennomsnittsbankporteføljen utgjør 60 prosent 

personmarked (20 års nedbetaling) og 40 prosent bedriftsmarked (seks års nedbetaling). I tillegg ønsker de 

utenlandske bankene å kvitte seg med en andel på 10 prosent av porteføljen. Hvor mye dette utgjør i kroner og 

øre kan beregnes ved å ta utgangspunkt i størrelsen på det norske kredittmarkedet (3 856 mrd. per 2013, jf. 

Finansielt utsyn (2013), bankenes andel av dette markedet (0,73) og utenlandske bankers andel av bankmarkedet 

(0,28). Dette tilsvarer at utenlandske banker ønsker å redusere porteføljen med 79 milliarder.  

I tilfellet sjokk i utenlandske bankers hjemmemarked blir utlån til realinvesteringer lavere, ikke bare fordi 

utenlandske banker kutter utlånsaktivitet, men også fordi de de norske bankene tar over lån som de pressede 

utenlandske bankene ikke kan ha på balansen. Inntil 80 prosent av midlene som normalt går til utlån til 

realinvesteringer fra norske banker er antatt å gå til refinansiering av tidligere kunder hos utenlandske banker. 

Dersom de utenlandske bankene ikke greier å kvitte seg med denne andelen i første periode vil de forsøke å 

selge den i neste periode, eventuelt perioden etter det, helt til de har oppnådd målsetningen. Dette gjør at deres 

markedsandel gradvis reduseres. Redusert markedsandel for utenlandske banker er i tråd med det vi så under 

og etter finanskrisen. I periode 4 antar man at utenlandske banker er tilbake i en normalsituasjon selv om de ikke 

skulle lykkes med å slanke balansen etter den opprinnelige målsetningen.  

Obligasjonsmarkedets adferd ved et sjokk i utenlandske investorers hjemmemarked. I det utenlandske investorer 

rammes av et sjokk i hjemmemarkedet (type globalt sjokk) så faller også obligasjonsmarkedet som markedet for 

finansering av realinvesteringer bort. Antagelsen er at dette markedet er tilbake allerede i neste periode etter 

sjokket. 

                                                                 
11 Her legges investeringstallene fra nasjonalregnskapet for 2013 til grunn. 
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Norske bankers adferd ved sjokk i utenlandske aktørers hjemmemarked. Norske banker vil velge å refinansiere 

lån fra utenlandske bankers portefølje for inntil 80 prosent av det de har satt av til nye utlån. Alternativet i en 

situasjon uten sjokk ville vært å bruke hele denne andelen på utlån til nye realinvesteringer. 

Egenkapitalmarkedets adferd ved sjokk i utenlandske aktørers hjemmemarked. Når bank- og obligasjons-

finansieringen reduseres så substitueres den delvis av egenkapital (eventuelt av andre typer kredittselskap eks. 

bank). Denne faktoren er satt til 0.1.  

7.2. Om makromodellen NOREG og modellering av en finansiell krise 

Den makro- og regionaløkonomiske modellen NOREG er utviklet i tett samarbeid mellom Menon Business 

Economics og Vista Analyse. Det som særlig skiller NOREG fra alle andre generelle likevektsmodeller er at den er 

spesialdesignet for å studere regionale effekter. Dette gjør at man eksempelvis kan se hvordan et sjokk på 

finanssektoren vil påvirke ulike regioner i Norge avhengig av næringsstrukturen i den regionen man er opptatt 

av. NOREG er derfor spesielt godt egnet til å studere hvordan en finanskrise lignende den i 2008/2009 vil kunne 

slå ut i verdiskapingen på Vestlandet.  

I NOREG opererer man med en inndeling av næringslivet i 11 sektorer. Som tidligere vist innebærer scenarioene 

en serie av sjokk på realinvesteringene som kan vare inntil tre perioder. I de næringene hvor man har store 

realinvesteringer kombinert med at bankene og obligasjonsmarkedet spiller en avgjørende rolle i finansieringen, 

har vi detaljstyrt sjokket på investeringene i henhold til estimatene presentert i tabell Tabell 1 i kapittel 5.4. Som 

vi ser av den samme tabellen er investeringen i fiskeri og havbruk, mineralnæringen og reiseliv marginale i forhold 

til de totale investeringene i norsk næringsliv. Her er det derfor ikke lagt inn eksogene endringer investeringene. 

Produksjonen av råolje og naturgass styres eksogent i modellen i tråd med forventet aktivitet som anslått i 

Perspektivmeldingen ( (Finansdepartementet 2013). Vi har valgt å la produksjonsbanen følge referansebanen, 

og investeringsaktiviteten er dermed endogen. Offentlig tjenesteyting er også behandlet som i referansebanen, 

da denne i stor grad er styrt av vekst i offentlig konsum, som er eksogen. I denne sektoren er uansett ikke 

obligasjonsmarkedet eller bankfinansiering viktig.  

NOREG er en standard anvendt generell likevektsmodell for vekst hvor de underliggende vekstfaktorene er 

tilgang på arbeidskraft, tilgang på kapital og teknologisk endring. Med utgangspunkt i anslag på disse faktorene 

vokser økonomien ved at produksjonsnæringene opplever produktivitetsfremgang og får økt tilgang på de 

primære innsatsfaktorene. En nedgang i realinvesteringene har betydning for verdiskapingen i økonomien 

gjennom at man reduserer innsatsfaktoren kapital. NOREG er en likevektsmodell hvor man antar full syssel-

setting. Realinvesteringene vil bare påvirke arbeidskraftsproduktiviteten gjennom at nedgangen i real-

investeringer rammer de forskjellige næringene ulikt og således påvirker relative prisforhold og relative 

produktivitetsforhold mellom næringene, som igjen påvirker de ulike næringenes produktivitet.  

7.3. Nærmere om metoden for beregning av sysselsettingseffekter 

For å beregne hvordan et sjokk på investerings aktiviteten påvirker arbeidsledigheten på kort sikt har vi benyttet 

oss av 1) økosirk-relasjonen fra nasjonalregnskapet og 2) Okuns lov.  

Førstnevnte angir BNP etter anvendelse: Y = C + I + G + NX. Hvor Y er bruttonasjonalproduktet (BNP), C er privat 

konsum, I er private realinvesteringer, G er offentlig kjøp av varer og tjenester og NX er handelsbalansen (eksport 

minus import). Dette er også en likevektsforutsetning.  Eksempelvis hvis næringsinvesteringer utgjør 8,2  prosent 

av fastlands BNP og disse reduseres med 11 prosent, så går fastlands-BNP ned med 0,9 prosent (100*0,082*0,11).  
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Denne effekten på BNP kan deles inn i to komponenter: en strukturell og en syklisk. Et fall i investeringene vil 

både på kort og lang sikt redusere kapitalbasen i økonomien, og med det økonomiens evne til å produsere. Dette 

er den strukturelle effekten. Den sykliske komponenten følger av at et negativt sjokk på investeringsnivået i 

økonomien leder til omstillingsprosesser, dårlig utnyttelse av ressursene på kort sikt og med det økt 

arbeidsledighet.   

Dette bringer oss videre til Okuns lov som er basert på en empirisk sammenheng mellom sykliske endringer i 

produksjonen og arbeidsledighet. Okuns lov har vist seg å være forholdsvis stabil også på norske data (Olsen, 

2012 ). En moderat forutsetning er at halvparten av fallet i BNP er syklisk. Videre har vi antatt at forholdet mellom 

endringen i den sykliske delen av BNP og arbeidsledighetsraten på kort sikt er 2 til 1. Det vil si at 1 prosentpoengs 

fall i syklisk BNP vil øke ledigheten med 0,5 prosent.  

I følge AKU (SSB) utgjorde arbeidsstyrken 2,7 millioner ved utgangen av 2013. Vestlandets andel av sysselsatte i 

Norge har i snitt de siste fire årene utgjort 27 prosent. Disse størrelsene ligger også til grunn for beregningen av 

sysselsettingseffekter i Figur 13. 

 Eksempelvis, i periode tre i scenario 1 er det ikke lenger noen effekt på investeringer, mens i scenario 3 er 

realinvesteringene i fastlands-Norge fortsatt 11 prosent lavere enn i en normalsituasjon (se Figur 9). I teksten 

ovenfor beregnet vi at dette vil medføre en reduksjon i BNP på 0.9 prosent sammenlignet med en situasjon uten 

ett sjokk. Vi antar at halvparten av dette sjokket er syklisk. Altså at man får en syklisk reduksjon i BNP på 0,45 

prosent. Videre antok vi et 2 til 1 forhold mellom sykliske svingninger i BNP og arbeidsledighetsraten. Altså vil 

dette tilsvare en 0.225 prosents økning i arbeidsledighetsraten, hvilket tilsvarer i overkant av 1600 arbeidsplasser 

på Vestlandet.  
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