
 

 

k 

  

RAPPORT 

HVEM FINANSIERER NORGE? 
 

MENON-PUBLIKASJON NR. 69/2017 

Av Gjermund Grimsby, Lars S. Eide og Kristina Wifstad 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1  R A P P O R T  

 

 

 

 

Forord  

På oppdrag for Sparebankforeningen har Menon Economics analysert spørsmålet «Hvem finansierer Norge?». 

Analysen har benyttet registerdata for bedrifter og banker som vi har fulgt fra før finanskrisen 2008-09 og frem 

til i dag. På denne måten viser vi hvordan finansieringen av næringslivet har endret seg over tid, og ikke minst 

dynamikken som har vært i bankmarkedet i perioden. 

Prosjektet har vært ledet av Gjermund Grimsby, med Lars Stemland Eide og Kristina Wifstad som 

prosjektmedarbeidere. Leo A. Grünfeld har vært kvalitetssikrer. 

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom 

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

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

politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå. Vi ble kåret til årets 

konsulentselskap i 2015. 

Vi takker Sparebankforeningen for et spennende oppdrag, og takker samtidig for gode innspill og 

tilbakemeldinger underveis i prosessen. Vil også gjerne rette en spesiell takk til Skatteetaten for leveranse av 

data inn i analysen av bankmarkedet. Forfatterne står ansvarlig for alt innhold i rapporten. 
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Sammendrag 

Investeringer er en forutsetning for produksjon og økonomisk utvikling i næringslivet. Hvert av de siste fem årene 

har det blitt investert over 400 milliarder kroner i fast realkapital norsk næringsliv. Investeringene dekker slitasje 

på eksisterende anlegg og maskiner, samtidig som det investeres i ny teknologi og produksjonsutstyr. 

Finansiering er bindeleddet mellom sparing og investering. Fordi vi lever i en åpen økonomi i interaksjon med 

andre mennesker og andre land er det mulig å investere mer enn man sparer, og motsatt.  Men hvordan fungerer 

egentlig denne finansieringen, og hvem er det som finansierer Norges næringsliv?  

I denne rapporten undersøker vi grundig hvordan norske bedrifter finansieres, med et hovedfokus på gjeldssiden. 

Gjeldsfinansiering via obligasjonslån har sett en voldsom vekst de siste årene. I bankmarkedet ser vi at norske og 

utenlandske banker har gjennomgått store forandringer i porteføljesammensetningen, hvor de utenlandske 

bankene tar en større del av kaken i storbyene, med spesielt fokus på næringseiendom, samtidig som de i stor 

grad trekker seg ut av distriktene. 

En naturlig forklaring på denne utviklingen kan være at norske banker de siste årene har fått strengere regulering 

og høyere krav til egenkapital ved utlån til norske bedrifter sammenlignet med sine utenlandske konkurrenter. 

Implementeringen av Basel I-gulvet gir eksempelvis en konkurranseulempe for norske banker i 

lavrisikosegmenter. Skjevhet i regulering har blitt trukket frem som en av årsakene til at Nordea valgte å 

omdanne virksomheten fra datterselskap til utenlandsk filialbank i 2017.  

Regnskapsbalansen til alle norske foretak utgjør den totale kapitalen i norsk næringsliv. Kapitalen tilsvarer 

summen av alle investeringer over tid, justert for kapitalslit. Ved å summere eiendelene til alle norske foretak 

(kontrollert for konsernstrukturer) har vi beregnet at norsk næringsliv råder over en total kapital på omtrent 10 

000 milliarder kroner.1 Av dette er om lag 40 prosent finansiert gjennom næringslivets egenkapital, enten i form 

av innskutt egenkapital fra eierne i bedriftene eller opptjent egenkapital fra bedriftenes egen drift. Beregningene 

er basert på alle norske foretak som rapporterer sine regnskap til Brønnøysundregistrene, eksklusive 

finanssektoren.  

                                                                 

1Tallet er 14 prosent lavere enn det SSBs finansielle sektorbalanser viser for norsk ikke-finansiell sektor. Avviket følger 
hovedsakelig av at vår studie benytter bokførte verdier på egenkapitalen, mens SSB har lagt til grunn markedsverdien 
på noterte aksjer.  
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Figur 1: Total egenkapital og gjeld i norsk næringsliv (eksklusive finanssektoren) per 2015, mrd. kroner. Kilde: Menon og 
Bisnode. 

 

 

Gjeld er altså den største finansieringskilden til norsk næringsliv, og utgjør over 60 prosent av balansen til norske 

foretak. Gjelden kan deles inn i to hovedkomponenter. Den «rentebærende gjeld», dvs. lån fra 

kredittinstitusjoner, obligasjonslån, utenlandske konsernlån mv. utgjør i underkant av 4 000 milliarder kroner. 

Dette er gjeld som typisk er av en langsiktig karakter, og hvor hensikten ofte er å finansiere et 

investeringsprosjekt. «Annen gjeld», som ikke er rentebærende, utgjør nesten 2 500 milliarder kroner og er typisk 

kortsiktig gjeld til underleverandører, utsatt skatt eller pensjonsforpliktelser. Fokuserer man kun på den 

rentebærende komponenten av gjelden er den like stor som egenkapital, og utgjør en nesten 40 prosent av 

balansen. 

Forholdet mellom egenkapital og gjeld i norsk næringsliv har holdt seg relativt stabil de siste 10 årene. Ved 

inngangen til finanskrisen 2008-09 så vi en vekst i den samlede gjeldsandelen til næringslivet, drevet av sterk 

vekst i rentebærende gjeld fra kredittinstitusjoner i forkant av finanskrisen og en svak utvikling i verdien på 

egenkapitalen ved utgangen av finanskriseåret 2008. Gjeldsandelen har igjen falt i etterkant av finanskrisen og 

har stabilisert seg på om lag 63 prosent, et prosentpoeng lavere enn ved inngangen til finanskrisen.  

Utviklingen i den rentebærende gjeldsandelen har vært mer volatil. Til tross for at finanskrisen i utgangspunktet 

var en krise som i oppsto i finanssystemet ser vi at andelen rentebærende gjeld steg gjennom finanskriseårene 

2008 og 2009. Hovedforklaringen bak dette ser ut til å være et sterkt fall i ikke-rentebærende leverandørgjeld i 

2009, trolig som følge av usikkerhet i markedet med redusert tillitt mellom kunder og leverandører i denne 

perioden. I perioden 2009 til 2011 falt gjeldsandelen tilbake til nivået fra før finanskrisen. Siden 2012 har andelen 

rentebærende gjeld igjen steget gradvis, og var ved utgangen av 2015 på nesten 40 prosent. At andelen 

rentebærende gjeld i norsk næringsliv har økt, og nå er høyere enn ved inngangen til finanskrisen, er en 

interessant observasjon gitt at bankene har opplevd en innstramming i sine krav til kapitaldekning i løpet av 

perioden. I etterkant av finanskrisen 2008-09 har blant annet markedsfinansiering gjennom sertifikat- og 

obligasjonslån vært i sterk vekst, og tilsvarer i dag om lag en tredjedel av finansieringen fra kredittinstitusjoner.  

Lån fra kredittinstitusjoner – det vil si banker og kredittforetak – er imidlertid fortsatt den klart dominerende 

kredittkilden for norsk næringsliv. Ved utgangen av 2016 utgjorde utlån fra banker og kredittforetak, inkludert i 
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overkant av 1 300 milliarder kroner.2 Det norske bedriftsmarkedet for kreditt er dominert av tre typer aktører: 

Nasjonale forretningsbanker (med DNB i spissen), utenlandske filial- og datterbanker samt norske sparebanker. 

Disse tre bankgrupperingene har til sammen en markedsandel på 87 prosent av utlånene fra kredittinstitusjoner. 

I tillegg ser vi at en økende andel av utlånene til bedriftsmarkedet i form av lån til næringseiendom og finansiell 

leasing, gjøres gjennom kredittforetak. Kredittforetakene skiller seg fra bank ved at de ikke kan finansiere seg 

gjennom innskudd fra allmennheten, og at de i stedet finansierer sine utlån gjennom utstedelse av obligasjoner. 

Kredittforetakene er imidlertid i hovedsak igjen eid av bankene, hvorav vårt anslag tilsier at sparebankene står 

bak om lag en tredjedel av utlånene fra kredittforetak til bedriftsmarkedet.3  

Samlede utlån fra kredittinstitusjonene har vært økende i hvert enkelt år i perioden 2007 til 2016, med en 

gjennomsnittlig utlånsvekst på fire prosent. Unntaket er finanskriseåret 2009, hvor det samlede utlånsvolumet 

til norsk næringsliv falt med tre prosent. Av de tre hovedaktørene er det sparebankene som har hatt den 

kraftigste veksten i utlån i perioden sett under ett, både gjennom sparebankenes egne utlån og gjennom sitt 

eierskap i kredittforetakene. Figuren nedenfor viser at utlånsveksten fra sparebankene var særlig sterk i årene 

etter finanskrisen 2008-09, med en vekst på hele 42 prosent i bedriftsmarkedet.4 Sparebankenes sterke vekst var 

viktig for å kompensere for at de utenlandske bankene reduserte sine utlån i hvert av de påfølgende tre årene 

under og etter finanskrisen. Den prosykliske adferden som man har observert blant de utenlandske bankene i 

det norske markedet er også godt dokumentert i den internasjonale empiriske litteraturen. Siden 2011 har de 

utenlandske bankene igjen hatt den sterkeste veksten i utlån til bedriftsmarkedet. Som følge av den sterke 

veksten på hele 26 prosent de siste fem årene, var de utenlandske bankenes andel av det norske 

bedriftsmarkedet ved utgangen av 2016 kun tre prosentpoeng lavere enn ved inngangen til finanskrisen i 

2007/2008.  

                                                                 

2 Dette estimatet er på nivå med SSBs angitte beløp i finansielt sektorregnskap på utlån fra banker og kredittforetak til 
ikke-finansielle foretak, men betydelig lavere enn når vi estimerer næringslivets lån fra kredittinstitusjoner basert på 
foretakenes egne balanseposter. En sentral kilde til denne store forskjellen synes å være at balansetallene til bedriftene 
også fanger opp grensekryssende direktelån fra utenlandsk bank og kredittforetak. I tillegg finnes det også eksempler 
på at en del av lånene er feilført i balansen som lån fra kredittinstitusjon, for eksempel er det noen bedrifter som har 
ført lån fra kommunesektoren som lån fra kredittinstitusjon. Dette gjelder særlig i kraftsektoren hvor det er mye 
kommunalt eierskap.   
3 For å analysere de ulike banktypenes eierandel i kredittforetakene har vi sett på eierskapet og balansen blant norske 
kredittforetak med utlånsvirksomhet rettet mot bedriftsmarkedet. Dette innebærer at selskap som fokuserer på utlån 
til bolig, samt kredittkortfinansiering til personmarkedet, er holdt utenfor. Det knytter seg likevel noe usikkerhet til 
presisjonen på estimatet fra analysen av kredittforetakenes utlånsvirksomhet ettersom vi ikke har detaljert oversikt 
over hvilke kunder de ulike kredittforetakene har.  
4 Tall i løpende priser. 
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Figur 2. Utvikling over tid (2007-2016) i andel av utlån til det norske bedriftsmarkedet fordelt på type kredittinstitusjon. 
Kilde: Menon Economics og Skatteetaten  

 

Dersom man kun ser på utviklingen i markedsandeler totalt sett, kan det se ut til at situasjonen har normalisert 

seg og bevegd seg tilbake mot 2007-nivå de siste årene. Dersom vi ser på porteføljeutviklingen til de ulike 

bankkategoriene gjennom hele perioden, viser det seg at dette ikke stemmer.  Utenlandske banker har opplevd 

en annen utvikling enn norske banker når det kommer til både geografiske og næringsmessige utlånsprofil. Til 

tross for at utenlandske bankers markedsandel har falt for bedriftsmarkedet samlet sett viser figuren nedenfor 

at de utenlandske bankene har økt sin markedsandel i storbyene med tre prosentpoeng, tilsynelatende på 

bekostning av de nasjonale bankene. I samme periode har markedsandelen til de utenlandske bankene i resten 

av landet falt med hele syv prosentpoeng. Her ser vi at de nasjonale bankene og kredittforetakene, til dels med 

sparebankene i ryggen, har økt sine andeler.    

Til tross for at utenlandske banker hadde en sterk innstramming i utlån til det norske bedriftsmarkedet i 

forbindelse med finanskrisen, viser figuren nedenfor at de utenlandske bankene har hatt jevn vekst gjennom 

hele perioden i de norske storbyene. Våre analyser viser at dersom man kun ser på den halvdelen av porteføljen 

som omfatter utlån til næringsbygg og eiendom ser man enda tydeligere tendens. Mens utenlandske banker har 

økt sin markedsandel for utlån til næringsbygg og eiendom med 11 prosentpoeng i storbyene og hele 15 

prosentpoeng i Oslo, falt markedsandelen deres for næringsbygg i resten av landet med 5 prosentpoeng.  
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Figur 3: Utvikling i de ulike aktørgruppenes markedsandel i bedriftsmarkedet fordelt på storbyer og resten av landet. 

 

Den observerte markedsutviklingen tegner med dette et tydelig bilde av utenlandske banker som i større grad 

plukker de lavthengende fruktene, både ved å fokusere på utlån i sentrale strøk og utlån til bransjer som 

tradisjonelt er forbundet med lav kredittrisiko. Utviklingen synes å henge naturlig sammen med at 

kapitaldekningsregelverket for norske banker gir en konkurranseulempe for de minst risikable utlånene i 

konkurranse med utenlandske filialbanker. Implementeringen av Basel I-gulvet som kom i 2007, og som gir 

norske banker en konkurranseulempe i utlån til mindre risikable engasjementer, vil gi nøyaktig den forventede 

porteføljevridningen som vi observerer. Omgjøringen av Nordea til filialbank i 2017 er også et tydelig tegn på at 

den regulatoriske skjevheten har reelle konkurransefordeler. Omgjøringen vil i seg selv vil trolig bidra til å 

forsterke trenden med todeling mellom norske og utenlandske banker i tiden fremover ettersom det norske 

markedet med det får én stor systemviktig bank som kan dra fordel av regulatoriske konkurransefordeler.  

Basert på den observerte prosykliske adferden til utenlandske filialbanker vil en økende markedsandel til 

utenlandske banker kunne være uheldig for stabiliteten i de norske finansmarkedene. De konkurransevridende 

effektene er også uheldig ut fra ressurshensyn, da det ikke nødvendigvis er de mest effektive bankene eller 

bankene med best risikovurdering som gir lån, men de bankene som er underlagt det minst restriktive 

kapitaldekningsregelverket.  
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1. Innledning og bakgrunn 

Tilgang på kapital er avgjørende for at norske bedrifter skal kunne gjennomføre investeringer og utvikle seg, og 

er dermed avgjørende for at Norge skal kunne ha et konkurransedyktig næringsliv. Norge er i en tid preget av 

omstilling og behov for innovasjon, og dagens raske teknologiske utvikling gjør at en stadig større andel av 

verdens produksjon er kapitalintensiv heller enn arbeidsintensiv. Som et resultat av dette er kapitalbehovet blant 

norske bedrifter kanskje større en noen gang.  

Investeringer er en forutsetning for økonomisk vekst. Figuren nedenfor viser årlige investeringer i norsk 

næringsliv i sammenheng med utviklingen i norsk bruttonasjonalprodukt. I snitt ser vi at investeringene i 

næringslivet har økt i takt med økonomien for øvrig. I løpet av de siste 10 årene har det årlig blitt investert for 

mellom 330 og 450 milliarder kroner i norsk næringsliv. 

Figur 4. Norsk bruttonasjonalprodukt og bruttoinvesteringer i fast realkapital for norsk næringsliv over tid, milliarder 2005-
kroner. Kilde: SSB 

 

I denne analysen adresserer vi spørsmålet «Hvem finansierer Norge?». Vi starter med å analysere det norske 

markedet for utlån fra kredittinstitusjoner. I løpet av de siste 10 årene har det vært gjennomført store endringer 

i reguleringen av norske og internasjonale kapitalmarkeder. I 2017 ble Norges nest største bank – Nordea - 

omgjort fra norsk datterbank til utenlandsk filialbank. Flere har pekt på at ulikt kapitaldekningsregelverk på tvers 

av landegrenser er den sentrale forklaringsfaktoren for at Nordea ønsket denne omgjøringen. Det hevdes at 

utenlandske filialbanker har en klar konkurransefordel i bedriftsmarkedssegmenter med lite risiko, mens norske 

sparebanker og forretningsbanker kompenserer ved å vri sine utlån mot næringer og segmenter som har 

vanskeligere for å få finansiering på grunn av større risiko. Er dette konsistent med det vi observerer fra data? I 

kapittel 2 gjør vi en overordet analyse av det norske bankmarkedet, og utvikling i markedsandeler over tid, mens 

i kapittel 3 går vi nærmere inn på hvordan sammensetningen av de ulike banktypenes utlånsportefølje i 

bedriftsmarkedet har utviklet seg over tid. Avslutningsvis, i kapittel 4, plasserer vi utlånene fra 

kredittinstitusjonene inn i en større kontekst og analyserer den overordnede kapitalstrukturen og fordelingen 

mellom egenkapital og gjeld i norsk næringsliv. Hvordan passer virkeligheten vi observer for norsk næringsliv 

med finansteori om kapitalstruktur, og hvordan har dette utviklet seg over tiårsperioden fra 2007 til 2016?  
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2. Det norske bedriftsmarkedet for kreditt 

Det norske bedriftsmarkedet for kreditt er dominert av tre typer aktører: Nasjonale forretningsbanker (med 

DNB i spissen, 35 prosent), utenlandske filial- og datterbanker (30 prosent) og norske sparebanker (22 prosent). 

En betydelig og økende andel av utlånene til næringseiendom og finansiell leasing gjøres også gjennom 

kredittforetak, som igjen eies av bankene. Utlånsveksten fra kredittinstitusjonene har vært positiv i hvert 

enkelt år, med unntak av finanskriseåret 2009 hvor utlånsvolumet falt med tre prosent. Sparebankene har hatt 

den kraftigste veksten i utlån til det norske bedriftsmarkedet over perioden 2007-2016, både gjennom egne 

utlån og gjennom eierskap i kredittforetakene. Sparebankenes utlånsvekst var særlig sterk i årene etter 

finanskrisen 2008-09 og kompenserte til dels de utenlandske bankenes reduksjon i utlån til det norske 

bedriftsmarkedet. Siden 2011 har de utenlandske bankene igjen hatt den sterkeste veksten i utlån til 

bedriftsmarkedet, og deres andel av det norske bedriftsmarkedet var ved utgangen av 2016 kun to 

prosentpoeng lavere enn ved inngangen til finanskrisen i 2007/2008.  

2.1.1. Markedsbildet per i dag 

Kredittinstitusjonene er en sentral kilde til norske bedrifters gjeldsfinansiering. Figuren nedenfor viser samlede 

utlån fra kredittinstitusjoner til norsk næringsliv fordelt på ulike typer banker og kredittforetak. Totalt hadde 

norske bedrifter 1 313 milliarder kroner i lån fra norske kredittinstitusjoner ved utgangen av 2015. Disse tallene 

er hentet fra bankenes rapportering til Skatteetaten, hvilket inkluderer utlån fra norske banker og kredittforetak, 

inkludert utenlandske datter- og filialbanker. Til sammenligning rapporterte selskapene via sin balanse en total 

gjeld til kredittinstitusjoner på 1 870 milliarder, det vil si 560 milliarder mer (se kapittel 4 for nærmere analyse 

av kapitalstrukturen i norsk næringsliv). En sentral kilde til denne forskjellen synes å være at balansetallene til 

bedriftene også fanger opp grensekryssende direktelån fra utenlandsk bank og kredittforetak.5 Direkte 

grensekryssende utlån fra kredittinstitusjoner er ikke med i tallene fra Skatteetaten, og heller ikke med i 

statistikken fra SSBs finansielle sektorregnskap eller Finanstilsynets statistikk over utlån fra finansforetak.  

Ser man på markedet under ett er det det nasjonale forretningsbanker og utenlandske filial- og datterbanker 

som dominerer utlånene til norske bedrifter, med markedsandeler på henholdsvis 34 og 30 prosent. Blant norske 

forretningsbanker er DNB den totalt dominerende aktøren, mens Nordea, Handelsbanken og Danske bank er de 

dominerende aktørene blant de utenlandske bankene. Sparebankene hadde i 2016 en markedsandel på 22 

prosent. Her er det de regionale bankene som SR Bank, Sparebank 1 SMN og Sparebanken Vest som dominerer. 

De resterende 13 prosentene av utlån til norske bedrifter ble gitt av kredittforetak. Mange av kredittforetakene 

er eid av banker, slik som DNB Næringskreditt AS, Nordea Finans Norge og Sparebank 1 Næringskreditt. 

Innovasjon Norge er også et kredittforetak med en portefølje av utlån til norsk næringsliv. Anslagsvis er det 

sparebankene som eier 35 prosent av utlånene fra kredittforetakene til bedriftsmarkedet, mens nasjonale og 

utenlandske banker eier 15 prosent hver. Den resterende tredjedelen av utlånene fra kredittforetakene er 

offentlige aktører eller private aktører som ikke er bank.  

                                                                 

5 Når vi sammenligner med SSBs rapporterte utenlandsgjeld for ikke-finansielle foretak viser den en samlet gjeld til 
utlandet på 1460 milliarder kroner ved utgangen av 2016. Trekker man her fra konsernlån til utenlandsk mor og 
obligasjons- og sertifikatfinansiering fra utlandet så synes dette også å passe godt med avviket på 560 milliarder kroner 
mellom bedriftenes oppgitte balansetall for lån fra kredittinstitusjoner og norske kredittinstitusjoners rapporterte utlån 
til Skatteetaten. Det er også andre potensielle kilder til denne ulikheten. Blant annet har vi erfart at noen foretak fører 
lån fra offentlige aktører innen kommunesektoren som lån fra kredittinstitusjon, dette gjelder særlig i kraftsektoren 
hvor det er mye kommunalt eierskap.  



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 0  R A P P O R T  

 

Figur 5: Banksektorens utlån til norske næringsliv (eksklusiv finanssektoren), årsslutt 2016. Kilde: Menon og Skatteetaten. 

 

2.1.2. Markedsutvikling over tid 

Figur 6 nedenfor viser hvordan banksektorens utlån til norsk næringsliv har utviklet seg over den siste tiårs-

perioden. Det har vært en betydelig utlånsvekst, og samlede utlån fra kredittinstitusjoner fra norske foretak har 

steget fra 930 milliarder kroner i 2007 til 1 310 milliarder kroner i 2016, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

vekst på omtrent fire prosent. Vi ser en liten nedgang i totalt utlånsvolum fra 2015 til 2016, som stemmer godt 

overens med et noe lavere investeringsnivå i norsk næringsliv de siste årene (ref. Figur 4). 

Figur 6: Utvikling i banksektorens utlån til norsk næringsliv, 2007-2015, Mrd. NOK. Kilde: Menon og Skatteetaten.  

 

 

Utlånsveksten fra banker og kredittforetak har sett under ett vært positiv i hvert enkelt år, med unntak av 

finanskriseåret 2009, hvor det samlede utlånsvolumet falt med tre prosent, og 2016 hvor vi så en marginal 

reduksjon. Ser vi kun på de utenlandske bankene hadde imidlertid de en reduksjon i sitt samlede utlånsvolum i 

alle årene fra 2008 til 2011. I løpet av denne perioden falt de utenlandske bankenes markedsandel med hele fem 

prosentpoeng fra 33 til 28 prosentpoeng. Som også påpekt i Finansmarkedsmeldingen 2016-2017 (Meld. St. 34) 

er denne utviklingen i tråd med at utenlandske banker vil prioritere hjemmemarkedene i perioder med uro eller 

svak vekst internasjonalt, slik vi opplevde under finanskrisen (se egen tekstboks nedenfor for omtale av prosyklisk 

adferd hos utenlandske filial- og datterbanker).  

Siden 2011 har de utenlandske bankene imidlertid hatt den sterkeste kredittveksten, slik at markedsandelen 

igjen har vokst til 30 prosent. På sett og vis peker dette i retning av en «normalisering» av markedssituasjonen. 

De norske konkurrentene i næringen har imidlertid pekt på at denne utviklingen er nært knyttet opp til forskjeller 
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mellom kapitaldekningsregelverket for norske banker og utenlandske filialbanker, hvor det hevdes at filialbanker 

har en klar konkurransefordel i bedriftsmarkedssegmenter med lite risiko slik som næringseiendom i sentrale 

strøk. Forskjeller i kapitaldekningsregelverk omtales i egen tekstboks nedenfor.   

Figur 7. Utvikling i andel av utlån til det norske bedriftsmarkedet fordelt på type kredittinstitusjon. Kilde: Menon og 
Skatteetaten. 

 

 

Perioden sett under ett har den sterkeste veksten i utlån til bedriftsmarkedet vært fra sparebankene, med over 

50 prosents økt utlånsvolum. Utlånene fra sparebankene har vært jevn, og faktisk sterkest i årene rundt og etter 

finanskrisen. I perioden fra 2007 til 2011 vokste markedsandelen til sparebankene i bedriftsmarkedet fra 21 til 

24 prosent, mens den har falt ned til 22 prosent igjen de siste fem årene. Sparebankenes adferd har således 

kompensert for noe av den prosykliske aktiviteten til de utenlandske bankene.  
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Boks 1. Prosyklisk adferd og optimalt nivå på integrasjon av multinasjonale banker 

I kjølvannet av finanskrisen 2008/09 har det vært en økende bevissthet knyttet til prosykliteten i utlån fra 

utenlandske filialbanker. Nyere forskningsarbeider peker tydelig i retning av at utenlandske banker konsentrerer 

sin utlånsaktivitet om hjemlandsmarkedet i forbindelse med finansielle kriser, og at de reduserer utlån i sine mer 

perifere markeder (Adams-Kane mfl. (2017), Des Haas and Von Horen (2013, Giannetti og Laeven (2012), Cetorelli 

og Goldberg (2011)). 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.  

Erfaringene fra Norge i forbindelse med den siste finanskrisen er i tråd med de internasjonale funnene. 

Utenlandske filialbanker hadde en tydelig vekst i sin markedsandel i forkant av finanskrisen, mens de hadde en 

kraftigere innstramming i sine utlån i forbindelse med finanskrisen (se for eksempel Turtveit (2017) eller 

Finanstilsynet (2015)).  

Adferden til de utenlandske bankene har en logisk forklaring. I krisetider vil nærheten til det hjemlige markedet 

påvirker vurderingen av risiko og forventet avkastning hos bankene ved 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. 

Det er viktig å påpeke at innslag av utenlandske banker også kan ha en stabiliserende effekt på økonomien. Allen 

et al. (2011) argumenterer for at det finnes et optimalt nivå for integrasjon av multinasjonale banker. På den 

positive siden er det 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 i 

forbindelse med sjokk som er spesifikke for norsk økonomi, som for eksempel ved et tilbudsdrevet oljeprisfall. 

Hvis integrasjonen blir for sterk og man får for stor andel multinasjonale banker vil dette imidlertid ha negative 

effekter for stabiliteten på grunn av utenlandske bankers prosykliske adferd.  

I Norge er markedsandelen til utenlandske filialbanker helt i europatoppen. Finanstilsynet (2017) rapporterer at 

en filialmarkedsandel på godt over 36 prosent i bedriftsmarkedet (eksklusive utlån fra kredittforetak) og 19 

prosent i personmarkedet. Basert på oversikt fra Hoggarth, Hooley og Korniyenko (2013) gir dette Norge en klar 

andreplass i europeisk sammenheng, bak Storbritannia, men betydelig høyere enn nasjoner som Luxembourg, 

Kypros og Irland. Med bakgrunn i at markedsandelen til utenlandske filialbanker allerede er høy og trolig drevet 

fram av muligheter for regulatorisk arbitrasje er det grunn til å stille spørsmål ved markedsandelen til filialbanker 

i Norge som er forbi det «optimale» nivået for en økonomi. For det første vil diversifiseringseffekten av høyere 

markedsandel av utenlandske filialbanker gradvis reduseres etter hvert som de tar en større andel av markedet 

(Allen et al., 2011). Gitt at man allerede har et betydelig innslag av utenlandske filialbanker i det norske markedet 

vil det være relativt enkelt for disse bankene å skalere opp sin virksomhet gitt at norske banker får 

likviditetsproblemer. For det andre er tilstedeværelse i stor grad begrenset til en håndfull svenske og danske 

banker, hvilket i seg selv begrenser diversifiseringsgevinsten.  
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3. Endringer i bankenes porteføljesammensetning over tid 

De relativt små endringer i samlede markedsandeler for de ulike typene kredittinstitusjoner tilslører de store 

endringene i porteføljesammensetningen som har vært de siste ti årene. Jevnt over ser det ut som om 

utenlandske banker i større grad plukker de lavthengende fruktene, både ved å fokusere på utlån i sentrale 

strøk og utlån til bransjer som tradisjonelt er forbundet med lav kredittrisiko. Gjennom hele perioden ser vi en 

jevn vekst i de utenlandske bankenes markedsandel innen utlån til næringsbygg og eiendom, mens de norske 

bankene har økte markedsandelen innen øvrig næringsliv og utlån utenfor de største byene. Denne 

porteføljevridningen henger naturlig sammen med den implementeringen av Basel I-gulvet som kom i 2007 

som har gitt norske banker en konkurranseulempe i utlån til mindre risikable engasjementer. Omgjøringen av 

Nordea til filialbank i 2017 vil trolig bidra til å forsterke trenden med todeling mellom norske og utenlandske 

banker i tiden fremover.  

3.1. Bankenes porteføljesammensetning per i dag 

Det er enkelt å se for seg at lokale og regionale sparebanker er relativt viktigere for næringslivet utenfor de 

største byene. I tabellen nedenfor illustrerer vi markedsandelene til de ulike aktørgruppene fordelt på ulike 

sentralitetsnivåer. Lånene er plassert i ulike kategorier basert på sentraliteten til hjemkommunen etter NIBRs 

sentralitetsindeks. Indeksen baserer seg i stor grad på befolkningsstørrelsen til tettstedet, men tar også hensyn 

til forhold knyttet til det offentlige tjenestetilbudet. Med storbyer legger vi her til grunn tettsteder med mer enn 

150 000 innbyggere. Dette inkluderer de fire største byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, samt de 

nærmeste tettstedene omkring Oslo og Stavanger. Mellomstore byer inkluderer tettsteder med mellom 19 000  

og 150 000 innbygger, hvorav Kristiansand er den største og Gjøvik er en av de minste. Småbyer er tettsteder 

med 3 500 – 25 000 innbyggere, her finner vi eksempelvis byer som Horten og Elverum. Bygdesentre er tettsteder 

med mellom 700 og 10 000 innbyggere, med typisk lite offentlig tjenestetilbud. Periferi er tettsteder med inntil 

3 900 innbyggere, dette er gruppen hvor det er flest kommuner.6 

Tabell 1: De ulike aktørgruppenes markedsandel etter sentralitetsnivå. Kilde: Menon og Skatteetaten. 

 Storbyer 
Mellomstore 

byer Småbyer Bygdesentre Periferi 

Utenlandsk 40% 23% 19% 21% 13% 

 Nasjonal  34% 37% 36% 34% 24% 

Kredittforetak  13% 18% 9% 9% 11% 

Sparebanker 14% 22% 35% 36% 51% 

 Totale 

banklån  648 mrd. 298 mrd. 164 mrd. 133 mrd. 61 mrd. 

 

Tabellen ovenfor viser, ikke overraskende, at de lokale og regionale sparebankene har en relativt større 

markedsandel i de mindre sentrale områdene. Samlet sett har disse bankene en markedsandel på over 50 

prosent i mer perifere strøk, mens den tilsvarende andelen i storbyer er kun 14 prosent. I motsatt ende av skalaen 

                                                                 

6 For en detaljert beskrivelse av hvilke kommuner som inngår i de ulike gruppene se kapittel 4 i NIBR sin rapport om 
inndelinger i senterstruktur, sentralitet og BAregioner: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KRD/Rapporter/Rapporter2013/NIBRrapport_2013_1.pdf  
 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KRD/Rapporter/Rapporter2013/NIBRrapport_2013_1.pdf
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finner vi de utenlandske bankene, som har en markedsandel på over 40 prosent i storbyene, men kun 13 prosent 

i mer perifere strøk. De nasjonale bankenes markedsandel er mindre avhengig av sentralitetsnivået, og varierer 

mellom 34 og 37 prosent, sett bort fra helt perifere strøk hvor markedsandelen er 24 prosent.  

3.2. Utvikling i bankenes porteføljesammensetning over tid 

Veksten i utenlandske bankers bedriftsmarkedsandel de siste årene kunne vært er en naturlig korreksjon på vei 

tilbake til en «normalsituasjon» etter at deres andel falt betydelig i etterkant av finanskrisen. Samtidig trekkes 

det fram av flere, deriblant Konkurransetilsynet (2016) og Grimsby mfl. (2016), at skjevheter i 

kapitaldekningsregelverket gjør at utenlandske filialbanker trolig har en konkurransefordel i det norske 

markedet. Særlig trekkes det fram at Basel I-gulvet, som ble innført i 2007, fører til at norske banker har en 

kostnadsulempe i utlån til lavrisikoengasjementer i bedriftsmarkedet (se nærmere omtale i egen tekstboks 

nedenfor). Hvis sistnevnte er tilfellet vil vi forvente å se at utenlandske banker fokuserte utlånene sine mot 

mindre risikable utlån, slik som næringsbygg og eiendom i byene med lange leiekontrakter og god likviditet på 

pantbare aktiva. I dette kapittelet gjør vi en nærmere analyse av om vi ser tegn til en slik vridning i 

utlånsporteføljene til de ulike banktypene, eller om det er slik at markedsutviklingen snarere er en reversering 

av markedssituasjonen slik den var før finanskrisen.   

3.2.1. Utvikling i porteføljesammensetning: Storbyer vs. resten av landet  

Figur 8 nedenfor viser utvikling i de ulike aktørgruppenes markedsandel over tid fordelt på henholdsvis storbyene 

og resten av landet. Selv om de utenlandske bankene har opplevd en reduksjon i totale markedsandeler i Norge 

på fire prosent de siste 10 årene, har markedsandelen i storbyene økt med 3 prosentpoeng. Utenfor storbyene 

har imidlertid de internasjonale bankene redusert sin markedsandel med hele 7 prosentpoeng. Her ser vi altså 

en klar vridning i porteføljen til de utenlandske bankene mot utlån til bedrifter i sentrale strøk.  

Figur 8: Utvikling i de ulike aktørgruppenes markedsandel i bedriftsmarkedet fordelt på storbyer og resten av landet. Kilde: 
Menon og Skatteetaten 

 

Det er de nasjonale bankene og kredittforetakene som har stått på motsatt side av de utenlandske bankene når 

det kommer til endring i markedsandeler, med en reduksjon av markedsandelene i storbyene, og en økning av 
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markedsandeler utenfor storbyene. Kredittforetakenes utlån til bedriftsmarkedet preges av utlån til 

næringseiendom, leasing, samt utlån fra Innovasjon Norge. Basert på en gjennomgang av kredittforetakene som 

retter seg mot bedriftsmarkedet anslår vi at sparebankene står bak i underkant av 40 prosent av disse utlånene, 

mens nasjonale og utenlandske banker står for om lag 15 prosent hver. Den resterende tredjedelen er 

kredittforetak som er eid av andre aktører, herunder Innovasjon Norge.  

 

Figuren ovenfor viser at sparebankenes markedsandeler i storbyene har vokst noe, mens andelen i resten av 

landet har vært stabil og høy på om lag en tredjedel av bedriftsmarkedet. Her er det viktig å bemerke at 

statistikken ikke dekker utlån til selvstendig næringsdrivende. I den grad utviklingen i markedsandeler i utlån til 

enkeltmannsforetak og gårdbrukere har utviklet seg annerledes vil dette kunne påvirke totalbildet noe.  

3.2.2. Utvikling i markedsandeler i ulike landsdeler 

Figur 9 nedenfor viser utviklingen i markedsandeler mellom norske og utenlandske banker i perioden 2007 til 

2016 for ulike landsdeler. Vi har for enkelhets skyld holdt kredittforetak utenfor i denne analysen. Nord-Norge 

var landsdelen hvor de utenlandske bankene hadde minst markedsandeler i utgangpunktet, med 26 

prosentpoeng av bankers utlån til norske bedrifter i regionen. Likevel ser vi en markant nedgang i 

markedsandeler for de utenlandske bankene i Nord-Norge i perioden, som nå kun har 15 prosentmarkedsandel 

i landsdelen. I Midt-Norge hadde de utenlandske bankene i utgangspunktet et solid fotfeste i 2007, med 43 

prosents markedsandel. Samtidig indikerer tallene at det var denne regionen som fikk svi mest når de 

utenlandske bankene trakk seg ut av markedet i tiden rundt finanskrisen, hvor de utenlandske bankene reduserte 

sin markedsandel med hele 13 prosentpoeng mellom 2007 og 2011. På Vestlandet og Østlandet (eksklusive Oslo) 

er historien ganske lik, her har de utenlandske bankene hatt en relativ stabil markedsandel på omtrent 1/3 

gjennom hele perioden.  
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Figur 9: Figuren viser markedsandeler for norske og utenlandske banker i årene 2007, 2011 og 2016. Vi har her holdt 
kredittforetak utenfor analysen. Kilde Menon og Skatteetaten. 

 

På Sørlandet hadde utenlandske banker omtrent 28 prosent av markedet i 2007. Denne sank til 22 prosent i løpet 

av finanskrisen, og har holdt seg stabilt der i perioden etterpå. Selv om Oslo ikke er en landsdel i seg selv, har vi 

valgt å illustrere utviklingen her, ettersom den trekker i motsatt retning av trenden i resten av landet. Her har 

nemlig de utenlandske bankene økt sin markedsandel med 5 prosentpoeng gjennom perioden, fra et 

utgangspunkt på 44 prosent. Dette gjør at norske og utenlandske banker har omtrent like store markedsandeler 

i Oslo i 2016. En naturlig forklaring på at de utenlandske bankene har økt sin markedsandel her er at dette er det 

et avgrenset geografisk marked, med et stort utlånsvolum. I tillegg har det i perioden vært et område med sterk 

vekst i markedet for næringsbygg og eiendom, hvilket vi vil komme tilbake til er et markedssegment hvor 

utenlandske filialbanker har en regulatorisk konkurransefordel.  

 

Boks 2. Case: Hva har skjedd i Sogn og Fjordane?  

 

Analysene i denne studien fokuserer først og fremst på den nasjonale utviklingen bankmarkedet. For å få innblikk 

i hvordan dette kan slå ut lokalt, har vi valgt å se nærmere på utviklingen i Sogn og Fjordane. Næringslivet i Sogn 

og Fjordane har ved utgang av 2016 en total gjeld til kredittinstitusjoner på 24 milliarder kroner, noe som tilsvarer 

omtrent 1,8 prosent av totale utlån. Størrelsen på kredittmarkedet i Sogn og Fjordane er på nivå med fylkets sin 

andel av verdiskapingen i Norge, som i 2014 utgjorde 1,9 prosent av norsk fastlands-BNP (SSBs fylkesfordelte 

nasjonalregnskap).  
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Figur 10: Banksektorens utlån til næringslivet i Sogn og Fjordane (eksklusiv finanssektoren), årsslutt 2016. Kilde: Menon og 
Skatteetaten. 

 

 

Ikke overraskende ser vi at sparebankene står for en stor andel av gjeldsfinansieringen i Sogn og Fjordane, med 

hele 55 prosent av markedet. Til sammenligning har sparebankene en bedriftsmarkedsandel på 22 prosent i 

landet totalt sett. Utenlandske banker har en markedsandel på 25 prosent, mens det er de nasjonale bankene 

som har den laveste markedsandelen i fylket sett opp mot markedsandelen i landet total, med kun 14 prosent. 

 

Figur 11: Næringens andel av totale banklån i Sogn og Fjordane og i landet totalt sett. Kilde: Menon og Skatteetaten. 

 

Figuren ovenfor viser hvordan banklånene i Sogn og Fjordane fordeles på ulike næringer, sett opp mot den 

tilsvarende fordelingen på landsbasis. Fordelingen viser tydelig at næringsstrukturen i Sogn og Fjordane skiller 

seg fra snittet i landet for øvrig. Den største forskjellen ser vi innenfor næringsbygg og eiendom, som i Sogn og 

Fjordane kun står for 27 prosent av totalt lånevolum, mot 47 prosent i resten av landet. Videre ser vi at 

primærnæringene fisk, havbruk og jordbruk står for hele 15 prosent av lånevolumet i fylket, mens denne 

næringen kun står for 3 prosent i landet sett under ett. Den nest største næringen i regionen, målt i lånevolum, 

er handel, transport og turisme, med 21 prosent av lånevolumet, mot 11 prosent i resten av landet. Dette skyldes 

både at Sogn og Fjordane har en stor turistnæring, hvor spesielt cruiseanløp i fjordene trekker opp, men også at 

en stor reiselivsaktør som Fjord1 har hovedkontor i regionen. Selv om aktører som Lerum og Nordfjord Kjøtt 

ligger i kategorien industri/bergverk, står denne kategorien for kun 6 prosent av banklånene i regionen, som er 

noe høyere enn på landsbasis. Ellers er også kraft, vann og avløp en relativt stor næring i fylket, med bedrifter 

som Sunnfjord Energi og Kjøsnesfjorden Kraft som store låntakere.  
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Videre ser vi at låneutviklingen i fylket har vokst fra 16 milliarder i 2007 til 24 milliarder i 2016, noe som tilsvarer 

en gjennomsnittlig årlig vekst på 5 prosent. Veksten i utlån fra kredittinstitusjoner har altså vært noe høyere enn 

landsgjennomsnittet som har ligget på 4 prosent. Den relativt største veksten har vært blant de nasjonale 

bankene, som har økt sin markedsandel fra 10 prosent i 2007 til 14 prosent i 2016, noe som tilsvarer over en 

dobling i utlånsvolum i regionen. Sparebankene hadde en sterk vekst i markedsandeler frem til 2011, med en 

økning fra 53 til 58 prosent. Dette har justert seg noe i ettertid, og sparebankene har nå en markedsandel på 55 

prosent. De største sparebankene i regionen er Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest. Til forskjell 

fra landet som helhet, har kredittforetakene hatt en nedgang i lånevolum i fylket i perioden, og har fått redusert 

sin markedsandel fra 11 prosent til 6 prosent. Sett bort fra kredittforetakene er det de utenlandske bankene som 

har hatt den svakeste utviklingen i fylket. Selv med en vekst i utlånsvolum på 43 prosent gjennom perioden, har 

de redusert markedsandelen sin med ett prosentpoeng. 

 

 

 

3.2.3. Utvikling i markedsandeler innen næringsbygg og eiendom 

 

Næringsbygg og eiendom er den desidert største kunden til den norske banksektoren, med nærmere 50 prosent 

av bankenes totale utlånskapital. Figur 12 nedenfor viser utviklingen i markedsandeler for henholdsvis 

næringsbygg og eiendom og øvrige næringer for ulike aktørgrupper. Figuren viser en tydelig glidning hvor 

utenlandske banker har tatt en større andel av utlånene mot næringsbygg og eiendom, men har redusert sin 

markedsandel mot andre næringer. Utenlandske banker var ved utgangen av 2016 den største utlåneren til 

næringsbygg og eiendom, med 33 prosent av utlånsmengden, mens nasjonale banker står for 31 prosent. Dette 

er i skarp kontrast til situasjonen i 2007, hvor de nasjonale bankene var den desidert største utlåneren til den 

bransjen, med 39 prosent markedsandel, hele 10 prosentpoeng høyere enn de internasjonale bankene. 

Resultatene vi så ovenfor, hvor internasjonale banker har økt tilstedeværelsen i storbyer, må også ses opp mot 

funnene vi ser her. En høyere markedsandel for de utenlandske bankene i storbyene er nært korrelert med 
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økning i markedsandel for næringsbygg og eiendom, ettersom de største og mest verdifulle næringsbyggene og 

eiendommene er lokalisert i storbyene.  

Figur 12: Utvikling i markedsandeler for de ulike aktørgruppene på bransjenivå. Kilde: Menon og Skatteetaten. 

 

I resten av markedet er historien stikk motsatt. Her var utenlandske banker den største aktørgruppen i 2007, 

med 36 prosent av markedet. De utenlandske bankene har imidlertid hatt en nedgang på 8 prosentpoeng siden 

den gang. I samme perioden har de nasjonale bankene hatt en økning i sin markedsandel på 7 prosentpoeng, og 

er nå den største utlåneren til disse næringene. Disse resultatene er en tydelig indikasjon på at Basel I-gulvet har 

hatt en reell innvirkning på konkurransesituasjonen i det norske utlånsmarkedet. Til tross for at de utenlandske 

bankenes samlede utlånsvekst til bedriftsmarkedet har variert mye over perioden, først en kontraksjon i 

perioden 2008-2011, og deretter en tydelig vekst, så viser figuren tydelig en jevn utvikling i markedsandeler over 

perioden.   

For sparebankene har situasjonen vært relativt stabil gjennom perioden, de har økt sin markedsandel både innen 

næringsbygg og eiendom samt andre næringer. En mulig forklaring her er at sparebankene var relativt sett godt 

kapitalisert ved inngangen av perioden slik at de har kunnet ta markedsandeler til tross for eventuelle 

konkurransevridningseffekter av reguleringen. Kredittforetakene har økt sin markedsandel innen næringsbygg 

og eiendom, mens markedsandelen innen andre næringer er stabil.   

I vedlegg 3 presenterer vi også markedsandelutviklingen for alle de ni bransjene vi har sett på tidligere. Her kan 

vi blant annet se at sparebankene er den største utlåneren til fisk, havbruks og jordbruksnæringen, med en 

markedsandel på 26 prosent, opp 4 prosentpoeng siden 2007. Også her har de utenlandske bankene en betydelig 

lavere andel enn tidligere, med en nedgang i markedsandel fra 31 prosent i 2007 til 18 prosent i 2016.  

Figur 13 nedenfor viser utviklingen i markedsandeler i utlån til næringsbygg og eiendom for de ulike 

aktørgruppene for henholdsvis storbyer og resten av landet. Figuren illustrerer tydelig at de utenlandske bankene 

har styrket sin posisjon i dette segmentet i storbyene med en vekst i markedsandel på hele 11 prosentpoeng. Ser 

man kun Oslo, har veksten i markedsandelen til de utenlandske bankene vært hele 15 prosentpoeng (se figur i 

vedlegg). Det er først og fremst de nasjonale bankene som har fått sin markedsposisjon svekket i storbyene, 

mens sparebankene har beholdt sin markedsandel på 13 prosentpoeng. Utenfor storbyene er det utlån til 

næringsbygg og eiendom gjennom kredittforetak som har vokst mest, mens markedsposisjonen til både de 
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utenlandske og de nasjonale bankene er svekket. En egen analyse av eierskapet blant kredittforetakene med 

utlån til bedriftsmarkedet viser at det er sparebankene som er den dominerende eierkategorien her, med en 

større markedsandel enn nasjonale og utenlandske banker til sammen.7  

Figur 13. Utvikling i de ulike aktørgruppenes markedsandel i segmentet for næringsbygg og eiendom fordelt på norske 
storbyer og resten av landet. Kilde: Menon og Skatteetaten. 

 

 

Boks 3. Konkurransevridende effekter av kapitaldekningsregelverket 

Vridningen mot næringsbygg og eiendom som observeres i de utenlandske bankenes bedriftsmarkedsporteføljer 

kan potensielt forklares med endringer i bankregulering som har skjedd i perioden.  

I forbindelse med innføringen av Basel II-regelverket i 2007 ble det åpnet opp for at banker kan beregne sine 

egne risikovekter basert på interne risikomodeller. Samtidig med innføringen av Basel II, ble det innført noen 

overgangsregler med hensikt å unngå at kravene til bankenes risikovektede eiendeler falt for mye og for raskt. 

Det såkalte Basel I-gulvet var en overgangsregel som gjaldt for hele EØS-området, og har i flere trinn blitt redusert 

fra det opprinnelige nivået på 95 prosent til 80 prosent som ble gjort permanent i 2011.   

Grunnen til at Basel I-gulvet er så omstridt i Norge er at norske myndigheters tolkning av regelen er annerledes 

enn i våre naboland.8 Den praktiske konsekvensen av den norske implementeringen er at norske banker opererer 

med høyere kapitalkrav enn filialbanker både når det gjelder utlån til næringslivsprosjekter med relativt lav risiko 

(for eksempel næringseiendom), samt boliglån til personkunder. Norske banker argumenterer for at et krav om 

                                                                 

7 For å analysere de ulike banktypenes eierandel i kredittforetakene har vi sett på eierskapet og balansen blant norske 
kredittforetak som vi legger til grunn har særlig utlånsvirksomhet rettet mot bedriftsmarkedet. Dette innebærer at 
selskap som fokuserer på utlån til bolig og kredittkortfinansiering til personmarkedet er holdt utenfor.  Det knytter seg 
likevel noe usikkerhet til estimatet fra analysen av kredittforetakenes utlånsvirksomhet ettersom vi ikke har full oversikt 
over hvilke kunder de ulike kredittforetakene har. 
8 I Norge tolkes Basel I-gulvet slik at dersom bankens interne risikomodell for å beregne risikovektede eiendeler per 
utlån er mindre enn 80 prosent av Basel I-reglene, så er det Basel I-reglene som skal legges til grunn. Mens Basel I-
gulvet i Norge er en nedre grense for risikovektet balanse, er den i EU en nedre grense for ansvarlig kapital. For nærmere 
forklaring se for eksempel Borchgrevink (2012), Grimsby mfl. (2016) eller Konkurransetilsynet (2016).  
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høyere egenkapital enn sine konkurrenter fører til redusert konkurranseevne fordi egenkapitalfinansiering av 

utlån generelt er mer kostbart for bankene enn gjeldsfinansiering.  

Figuren nedenfor illustrerer hvordan de utenlandske filialbankenes utlånskostnad, i form av økte kapitalkrav, er 

en jevnt stigende funksjon av porteføljens gjennomsnittlige risiko. For norske banker derimot vil kostnaden være 

konstant og høyere enn for utenlandske filialbanker for porteføljer med lav risiko. Dette illustrerer at det er i 

dette området Basel I-gulvet er bindende for norske banker. På grunn av konkurransen fra utenlandske 

filialbanker som ikke er bundet av Basel I-gulvet vil derfor norske banker måtte fokusere på mer risikable 

markedssegmenter hvor de er konkurransedyktige. Dette markedssegmentet tilsvarer området til høyre for den 

horisontale blå linjen. I dette området er risikoen så høy at det er kapitalkravet basert på interne risikomodeller 

som er bindende, og ikke Basel I-gulvet.  

Figur 14: Effekten av ulik tolkning av Basel I-gulvet for norske banker og utenlandske filialer som operer i Norge. 

 

Finansteori tilsier at nasjonale, regionale og lokale banker i konkurranse med internasjonale banker vil vri seg 

mot kunder som krever bedre kjennskap til markedet (Dell'Ariccia og Marquez, 2004). Analysene av utvikling i 

markedsandeler er en tydelig bekreftelse på at den norske implementeringen av Basel I-gulvet bidrar til å 

forsterke disse mekanismene. Høyere krav til egenkapital innen segmentene i næringseiendom med lav og 

middels risiko fører til at norske banker ender opp med en mer risikabel portefølje enn de ellers ville hatt.  

De konkurransevridende effektene er også uheldig ut fra ressurshensyn, da det ikke nødvendigvis er de mest 

effektive bankene eller bankene med best risikovurdering som gir lån, men de bankene som er underlagt det 

minst restriktive kapitaldekningsregelverket.  
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4. Finansiering – egenkapital eller gjeld? 

Gjeld er en sentral finansieringskilde for norsk næringsliv, og utgjør over 60 prosent av balansen til norske 

foretak (eksklusive finanssektoren). En stor del av denne gjelden er kortsiktige utestående fordringer fra 

leverandører og skattemyndighetene, den rentebærende gjelden, som typisk brukes til investeringer i 

næringslivet, utgjør i overkant av en tredjedel av balansen. Næringsbygg og eiendom samt skipsbygging og 

sjøfart har i snitt en rentebærende gjeldsgrad på nær 50 prosent, mens for «nye næringer» som IKT og 

kunnskapsbaserte tjenester utgjør rentebærende gjeld kun 26 prosent av balansen. Den rentebærende 

gjeldsandelen har økt noe de siste årene, etter et fall i etterkant av finanskrisen 2008-09. Særlig 

markedsfinansiering gjennom sertifikat og obligasjonslån har vært i sterk vekst. Lån fra kredittinstitusjoner – 

banker og kredittforetak – er imidlertid fortsatt den klart dominerende kredittkilden til norsk næringsliv.   

4.1. Kapitalstrukturen i norsk næringsliv  

I kapitlene ovenfor har vi fokusert på utlån fra kredinstitusjoner til det norske bedriftsmarkedet. I dette kapittelet 

gjør vi en bredere kartlegging og ser hvordan det totale finansieringsbildet for norsk næringsliv ser ut. Figuren 

nedenfor viser oversikt over hele balansen til norsk næringsliv samlet sett fordelt på egenkapital og gjeld per 

2015 (se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av datagrunnlag, utvalg og metodikk). Egenkapitalen, som er oppgitt 

i bokførte verdier9, utgjør nesten 3 800 milliarder kroner, eller nærmere 40 prosent av balansen. Gjelden kan 

deles inn i to hovedkomponenter: «Rentebærende gjeld» og «Annen gjeld». Sistnevnte er typisk kortsiktig gjeld 

til underleverandører, utsatt skatt eller pensjonsforpliktelser. Fokuserer man kun på den rentebærende 

komponenten av gjelden er den like stor som egenkapital, og tilsvarer en rentebærende gjeldsandel opp mot 40 

prosent. 

                                                                 

9 Bokførte verdier på bedriftens egenkapital er normalt betydelig lavere enn den reelle markedsverdien på bedriften. 
De to størrelsene har nærmet seg hverandre ved økt bruk av IFRS-regnskapsstandard, men det er fortsatt betydelige 
avvik. For mer om dette se: Stendal, L. H., & Nordgarden, T. Ø. (2015). Virkelig verdimåling for ikke-finansielle eiendeler 
i IFRS: en empirisk analyse av regnskapspraksis, Magma 1/2016. (s. 60-63).     
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Figur 15: Total egenkapital og gjeld i norsk næringsliv (eksklusive finanssektoren) per 2015, mrd. kroner. Kilde: Menon og 
Bisnode. 

 

Figur 16 nedenfor viser hvordan egenkapital og gjeld fordeler seg for ulike næringskategorier. Tabellen til høyre 

i figuren viser at det er stor variasjon i rentebærende gjeldsgrad på tvers av næringer. Den høyeste andelen er 

innen næringsbygg og eiendom og skipsbygging og sjøfart med en rentebærende gjeldsgrad på opp mot 50 

prosent. Felles for disse næringene er at de er svært kapitalintensive med lett omsettelige eiendeler som det er 

hensiktsmessig for banken å ta pant i. I motsatt ende av skalaen finner vi «Nye næringer» hvor kun 26 prosent 

av kapitalen er rentebærende gjeld. Nye næringer inkluderer eksempelvis virksomheter innen IKT og 

kunnskapsintensive tjenestebedrifter med mye immaterielle verdier.  Dette er næringer med lite pantbare 

verdier, og som må anses som «nye» for bankene.  

 

Figur 16: Kapitalstrukturen for ulike næringer i 2015. Kilde: Menon og Bisnode. 

 

Den totale gjeldsgraden er imidlertid noe mer stabil på tvers av næringer, med et spenn fra omtrent 52 prosent 

for «Nye næringer» til 69 prosent for oljeselskapene og offshoreleverandørindustrien (se tabell til høyre). At 

oljeselskapene og offshoreleverandørindustrien har høyest gjeldsandel skyldes at de har en høyere andel 

utenlandsk eierskap, og med det også en større andel konserngjeld. Det kan diskuteres om konserngjelden er et 

reelt lån ettersom det enkelt kan konverteres til egenkapital. Grunnen til at «Nye næringer» er i toppsjiktet med 
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hensyn til andelen «annen gjeld» følger trolig naturlig av at disse selskapene har en mindre balanse slik at 

eksempelvis leverandørgjeld vil utgjøre en relativt større andel av den samlede balansen.   

 

I avsnittene ovenfor har vi sett på hvordan kapitalstrukturen til norske selskap så ut i 2015, noe som kun gir et 

øyeblikksbilde av situasjonen. Et selskaps kapitalstruktur er derimot dynamisk, og gjeldsnivået vil kunne svinge 

med blant annet konjunkturer i økonomien, endringer i skattesystemet og reguleringsendringer. Av denne grunn 

har vi sett nærmere på hvordan kapitalstrukturen i norske selskap har utviklet seg de siste årene, presentert i 

Figur 17 under.10 

Figur 17: Utvikling i gjeldsgrad for norsk næringsliv, 2007 til 2015, løpende priser. Kilde: Menon og Bisnode. 

 

Figur 17 ovenfor viser at kapitalstrukturen i norske selskap er relativt stabil. Vi ser at den den totale gjeldsgraden 

steg noe ved inngangen til finanskrisen, drevet av sterk vekst i rentebærende gjeld fra kredittinstitusjoner og en 

svak utvikling i verdien på egenkapitalen ved utgangen av finanskriseåret 2008. Gjeldsandelen har falt i etterkant 

og har stabilisert seg på om lag 63 prosent, et prosentpoeng lavere enn ved inngangen til finanskrisen. 

Utviklingen i den rentebærende gjeldsandelen har vært mer volatil. Til tross for at finanskrisen i utgangspunktet 

var en krise som i oppsto i finanssystemet ser vi at den andelen rentebærende gjeld steg gjennom 

finanskriseårene 2008 og 2009. Hovedforklaringen bak dette ser ut til å være et sterkt fall i leverandørgjeld i 

2009, trolig som følge av usikkerhet i markedet med redusert tillitt mellom kunder og leverandører i denne 

perioden. I perioden 2009 til 2011 falt gjeldsandelen tilbake til nivået fra før finanskrisen. Siden 2012 har andelen 

rentebærende gjeld igjen steget gradvis, og var ved utgangen av 2015 på nesten 40 prosent. At andelen 

rentebærende gjeld i norsk næringsliv har økt, og nå er høyere enn ved inngangen til finanskrisen, er en 

interessant observasjon gitt at bankene har opplevd en innstramming i sine krav til kapitaldekning i løpet av 

perioden. I neste delkapittel viser vi at blant annet sterk vekst i sertifikat- og obligasjonslån har vært en sentral 

faktor i denne veksten.  

 

 

                                                                 

10På grunn av at vi legger til grunn bokførte verdier på egenkapitalen er den estimerte gjeldsandelen generelt noe 
høyere enn det som fremgår av SSBs finansielle sektorregnskap for ikke-finansielle foretak. Av samme grunn vil 
svingningene i gjeldsandel være noe mindre i våre tall, fordi bokførte verdier er mindre volatile enn markedsverdien til 
foretakene.  
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Boks 4. Kort om teori knyttet til kapitalstruktur 

 

Når næringslivet ønsker å gjennomføre nye investeringer, har de i hovedsak to mulig finansieringskilder, nemlig 

egenkapital og gjeld. Ifølge konvensjonell finanslitteratur skal både selskapets verdi og suksess være uavhengig 

av finansieringsform, gitt et sett med forutsetninger (Miller og Modigliani, 1958). Disse forutsetningene er 

derimot sjelden oppfylt, blant annet ved at vi ikke lever i en verden uten skatter, og bedrifter må dermed gjøre 

en avveiing på hvilken finansieringsform som er ønskelig. Myers og Majluf (1984) lanserte en teoretisk forklaring 

på hvorfor noen kapitalformer er foretrukne fremfor andre. Den såkalte hakkeordensteorien (pecking order 

theory) predikerer at finansieringskostnaden øker med graden av asymmetrisk informasjon samt risikoprofilen 

til finansieringen som tilbys. 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.  

 

Jo mindre og mer umodent foretaket er, jo vanskeligere er det å finansiere forventet lønnsomme 

investeringsprosjekter gjennom egen drift. Kraus and Litzenberger (1973) presenterer også en alternativ teori 

som sier noe om bedriftenes avveining mellom egenkapital og gjeld, nemlig «trade-off theory». Norske bedrifter 

får skattefradrag på gjeldskostnader, men ikke på overskudd. Dette skattefradraget (tax shield) gjør at 

gjeldsfinansiering i teorien er billigere enn egenkapitalfinansiering, noe som isolert sett taler for en høyere andel 

gjeldsfinansiering. Samtidig fører en høy gjeldsgrad til økt risiko, hovedsakelig i form av konkursrisiko, noe som 

øker avkastningskravet på både gjeld og egenkapital. Ifølge «trade-off theory» vil en bedrift kunne vekte 

fordelene og ulempene ved gjelds- og egenkapitalfinansiering opp mot hverandre og estimere den optimale 

gjeldsgraden.  

 

Alle bedrifter vil imidlertid heller ikke ha tilgang til kredittfinansiering, til tross for at bedriften anser kreditt som 

sin foretrukne finansieringsform. Stiglitz og Weiss (1981) viste i en enkel modellering av kredittmarkedene at 

asymmetrisk informasjon mellom bedrift og långiver kan føre til rasjonering av kreditt blant bedrifter med 

lønnsomme investeringer. Dersom bedriften har tilgang til sikkerhet som kan fungere som pant for lånet vil 

imidlertid dette løse problemet (Besanko og Thakor (1987) og Bester (1985)). Bedrifter som ikke har verdipapirer 

tilgjengelig til å tjene som sikkerhet, vil imidlertid kunne oppleve kredittrasjonering. Disse bedriftene må da, i 

den grad det er mulig, finansiere sine investeringer med ekstern egenkapital til tross for at det normalt er dyrere. 

 

4.2. Gjeldstruktur i norsk næringsliv 

Etter å ha utforsket gjeldsgraden til norske bedrifter på et overordnet nivå, tar vi et dypere dykk i 

gjeldsfinansieringen til norske bedrifter. Vi er spesielt interessert i den delen av gjelden som er tatt opp til 

finansieringsformål, i den påfølgende analysen vil vi derfor holde ikke-rentebærende gjeld utenfor. Figur 18 

presenterer den rentebærende gjelden til norske selskap på et mer disaggregert nivå (se egen tekstboks for 

nærmere definisjon av de ulike balansepostene). Figuren viser at langsiktig og kortsiktig gjeld fra 

kredittinstitusjon utgjør nærmere 1900 milliarder kroner, hvilket tilsvarer om lag halvparten av den 

rentebærende gjelden i norske foretak. Lån fra kredittinstitusjoner dekker lån både fra norske 

kredittinstitusjoner, herunder utenlandske filialbanker registrert i Norge, samt grensekryssende lån direkte fra 
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utenlandske kredittinstitusjoner. Summen av obligasjonslån11, eksklusive lån til finanssektoren, utgjør nærmere 

590 milliarder kroner, hvilket tilsvarer totalt 15 prosent av samlet rentebærende gjeldsfinansiering til norsk 

næringsliv. Konsernlån til utenlandske morselskap er på over 590 milliarder kroner, hvorav det meste er knyttet 

til utenlandskeide oljeselskap som opererer på norsk sokkel. Til sammen utgjør obligasjonslån og konsernlån 

nærmere en tredjedel av den rentebærende gjelden i norsk næringsliv, men det er viktig å påpeke at halvparten 

av denne finansieringen er konsentrert om noen få store selskaper i den kapitalintensive olje- og gassektoren. 

Det må påpekes at denne kartleggingen blir noe svekket av at enkelte bedrifter er noe upresise i føringen av de 

ulike gjeldspostene, slik at sekkeposten «Annen rentebærende gjeld» i realiteten består av gjeld som skulle vært 

plassert i en av de andre kategoriene.  

Figur 18: Gjeldsfinansieringen til norske bedrifter i form av rentebærende gjeld i 2015. Kilde: Menon Economics og Bisnode. 

 

Boks 5. Definisjoner av gjeldsposter 

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner er lån og forpliktelser til institusjoner som har som primærvirksomhet å 

yte finansiering, her inkludert banker og forsikringsselskap, og består i hovedsak av gjeldsbrevlån, pantelån og 

byggelån. Dette er gjeld med varighet på normalt over 1 år.  

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner er tilsvarende ovenfor, men med en mer kortsiktig tidsbegrensning, 

normalt sett på under 1 år. Her inngår også kassekredittlån.  

Obligasjonslån m.m. er fordringer som selskapet selger på seg selv på det åpne markedet. Opprinnelig varighet 

er normalt sett over 1 år, og eiere av lånet kan være kredittinstitusjoner, andre selskaper eller privatpersoner. 

Denne posten inneholder også ansvarlige og konvertible lån, samt sertifikater 

Konsernlån er gjeld til andre selskap som inngår i samme konsern. Ettersom vi kun ser på konsoliderte regnskap 

på konsernnivå vil konserngjeld kun bestå av gjeld fra norske selskap som inngår i utenlandske konsernstrukturer.  

Annen rentebærende gjeld er en regnskapsmessig sekkepost av øvrige langsiktige lån.  

                                                                 

11 Inneholder obligasjonslån, konvertible lån, ansvarlige lån og sertifikater.  
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Figur 19 viser hvordan gjeldsfinansieringen ser ut for ulike næringer12. Næringsbygg og eiendom har den høyeste 

andelen lån fra kredittinstitusjoner, og er en næring med svært mye rentebærende gjeld generelt, kun overgått 

av olje, gass og offshore. Primærnæringene, i form av fisk, havbruk og jordbruk, har den nest høyeste andelen 

lån fra kredittinstitusjoner, med opp omtrent 60 prosent av sin rentebærende gjeld.  Primærnæringene har 

eiendeler som er relativt lett omsettelige og har utviklet sterke bånd til bankene over tid. Til tross for sterk 

konsolidering og internasjonalisering innen fiske og havbruksnæringen over tid, så er det næringer med relativt 

mange små aktører som ikke kan finansiere seg i markedet med obligasjonslån. Blant et fåtall av de store 

aktørene i næringen, slik som Marine Harvest og Norway Seafood er obligasjonslån en naturlig finansieringskilde.  

Som vi ser av figuren utgjør imidlertid primærnæringen en liten andel av lånefinansieringen målt i volum. Her må 

vi også legge til at registerdataene ikke dekker bønder og fiskere som opererer som enkeltmannsforetak.  

Figur 19: Rentebærende gjeldsstruktur for ulike næringer i Norge, utgang 2015. Kilde: Menon og Bisnode 

 

Næringsbygg og eiendom og skipsbygging og sjøfart er også i stor grad gjeldsfinansiert gjennom 

kredittinstitusjoner. Videre ser vi at obligasjoner er relativt viktig som finansieringskilde for olje, gass og offshore, 

kraft og «nye næringer» som i stor grad benytter seg av denne finansieringsformen. Når det kommer til 

konserngjeld ser vi at dette er vanligst i olje, gass og offshore. Denne næringen har flere store utenlandske 

selskaps som har etablert datterselskap i Norge, og hvor finansiering via interne konsernlån til utenlandsk mor 

kan være et alternativ til egenkapital. Til sist ser vi at annen rentebærende gjeld har en stor andel av 

gjeldsfinansieringen i kraftsektoren. Dette er en sektor med mye offentlige eierinteresser, hvor lån fra eiere trolig 

er en viktig del av denne sekkeposten. 

Figur 20 nedenfor viser utviklingen i ulike typer rentebærende gjeld over perioden 2007 til 2015. Utviklingen i 

ulike lånealternativer reflekterer utvikling i preferanser for gjeldstyper over tid, som igjen kan reflektere 

endringer i reguleringer, eierstrukturer eller markedsforhold.  

                                                                 

12 Ettersom vi benytter oss av konsernregnskap i denne kartleggingen, vil enkelte foretak falle utenfor sin opprinnelige 
bransje, og kategoriseres i bransjen til konsernet. Dette gjelder for eksempel Austevoll Seafoods og Lerøy, som inngår i 
familieselskapet Laco AS, slik at de totale regnskapstallene i havbruksnæringen blir noe undervurdert.  
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Figur 20: Utvikling i ulike rentebærende gjeld over tid, 2007-2015. Kilde: Menon Economics og Bisnode. 

 

Vi ser at alle gjeldspostene har økt i absolutte verdier. Ved utgangen av 2008 viste balansen til norsk næringsliv 

at de hadde om lag 850 milliarder i langsiktig lån til kredittinstitusjon, mens den hadde økt til over 1 500 milliarder 

ved utgangen av 2015. Disse lånene inkluderer både lån fra norske banker og kredittforetak, samt direkte 

grensekryssende lån fra utenlandske banker og kredittforetak. Nær halvparten av denne veksten kom imidlertid 

i løpet av 2008, og det har vært en svakere veksttakt siden. Den sterkeste veksten, målt i prosent, har vært i 

obligasjonslån, som har nær tredoblet seg over perioden. Det var en vekst i obligasjonslån i kjølvannet av 

finanskrisen, som igjen har tatt seg opp de siste årene. Det er naturlig å se vridning mot obligasjonslån som 

finansieringskilde opp mot innstrammingen av kapitaldekningskravene til bankene i perioden.  Figuren nedenfor 

viser at obligasjonslån som andel av næringslivets totale rentebærende gjeld har doblet seg i perioden. 

Figur 21: Obligasjonslån som andel av norsk næringsliv samlede rentebærende gjeld, 2007-2015. Kilde: Menon Economics 
og Bisnode.  
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Vedlegg 1. Kapitalstruktur i norsk næringsliv 

Metode for å avdekke kapitalstrukturen i norsk næringsliv 

Kapitalstrukturen i norsk næringsliv er kartlagt ved bruk av balanseregnskapene for alle norske bedrifter. For å 

unngå dobbeltelling av egenkapital for selskap som inngår i konsern, er alle selskapsregnskap som inngår i en 

konsernstruktur erstattet av konsernregnskapet på konsernets øverste nivå. Finansielle foretak, norskregistrerte 

utenlandske foretak (NUFer) samt offentlige helseforetak er ikke med i statistikken. Dette er sektorer med stort 

kapitalbehov, samtidig har de en finansieringsstruktur som skiller seg fra norsk næringsliv forøvrig, og således 

skaper mye støy i datasettet. Når disse selskapene er fjernet står vi fremdeles igjen med over 90 prosent av 

norske, rapporteringspliktige selskap, slik at funnene likevel kan klassifiseres som representative og robuste.   

Kapitalen til norske selskaper er kategorisert i to hovedgrupper, med to undergrupper hver: 

• Egenkapital: Et selskaps egenkapital er lik summen av selskapets eiendeler minus all gjeld og 

forpliktelser. Egenkapitalen kan videre deles inn i innskutt og opptjent egenkapital. Innskutt egenkapital 

er den egenkapitalen selskapets eiere på ett tidspunkt har bidratt, mens opptjent egenkapital er profitt 

som selskapet har valgt å holde tilbake i selskapet. Det vil også være en betydelig definisjonsmessig 

glidning mellom disse begrepene, ettersom selskapets eiere kan ta ut opptjent egenkapital i form av 

utbytte, for så å skyte denne kapitalen inn i selskapet igjen ved en senere anledning. I forbindelse med 

skattereformen i 2006 var det eksempelvis svært mange selskap som av skattemessige årsaker tok ut 

den opptjente egenkapitalen i selskapet og førte den tilbake igjen i selskapet. Dette medførte at mye av 

det som i dag er ført som innskutt egenkapital i realiteten er opptjent i selskapet.  

• Gjeld: Den regnskapsmessige definisjonen på gjeld er noe videre enn den vi bruker dagligdags. Gjeld 

innbefatter alle forpliktelser som forventes å føre til en strøm av ressurser ut av selskapet i fremtiden. 

Her inngår altså både banklån og obligasjoner, men også alle forpliktelser et selskap har i form av 

pensjonsforpliktelser, leverandørgjeld og andre forpliktelser som ikke er betalt ved utgangen av 

regnskapsåret. Når vi her analyserer finansieringen av norske bedrifter, har vi funnet det hensiktsmessig 

å gjøre et skille mellom gjeld til finansieringsformål, altså rentebærende gjeld, og annen gjeld. 

Rentebærende gjeld inneholder blant annet kortsiktig og langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner, 

obligasjonslån, ansvarlige lån og konvertible lån, mens annen gjeld er en sekkepost av all annen 

regnskapsført gjeld, som for eksempel pensjonsforpliktelser og leverandørgjeld.  
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Vedlegg 2. Markedsanalysen av kredittinstitusjoner 

Datagrunnlag 

Markedsanalysen av kredittinstitusjonene over tid gjøres med utgangspunkt i Skatteetatens tall for bankenes 

utlån til næringslivet. Disse dataene er hentet inn gjennom bankenes innrapportering til Skattedirektoratet. I 

analysen har vi inkludert alle kommersielle institusjoner som driver med utlån til norske bedrifter og som har 

rapporteringskrav til Skatteetaten. Bankenes innrapportering til Skatteetaten er konkurransesensitiv informasjon 

unntatt offentligheten. Derfor har vi kun mottatt data på et aggregert nivå.  

Datasettet fra Skatteetaten inneholder utlånssaldo og antall utlån for næringsutlån fordelt på de aktørgruppene 

Menon har definert. Med antall utlån menes her antall lån gitt fra en bank til ulike foretak. Dersom samme 

foretak får flere lån fra en bank teller vi dette som ett lån.  Dataene fra Skatteetaten er videre koblet opp mot 

Menons regnskaps- og aktivitetsdatabase over norsk næringsliv. Menons database er basert på foretakenes 

rapportering til Foretaksregisteret i Brønnøysund og dekker om lag 95 prosent av aktiviteten i næringslivet. 

Datasettet er bearbeidet av både Menon og Bisnode D&B Norway. Sistnevnte er Menons leverandør av disse 

dataene. 

Gruppering av kredittinstitusjoner 

Bankene er gruppert på følgende måte i analysen:  

• Utenlandske banker: Dette er banker som driver utlån til norske bedrifter gjennom norske filialer og 

datterselskap, som for eksempel Danske Bank og Nordea. Selv om Nordea inntil nylig var en norsk 

datterbank er Nordea definert som en internasjonal bank gjennom hele analyseperioden. Dette er for 

ikke å få en uforholdsmessig stor glidning i det året Nordea valgte å flagge ut.  

• Nasjonale forretningsbanker: Disse bankene kjennetegnes ved å ha et nasjonalt nedslagsfelt, og ved å 

ikke være organisert som sparebank. Eksempler på banker som hører til denne gruppen er DNB og 

Landkreditt, samt Kommunalbankens utlån til kommunalt eide aksjeforetak.   

• Sparebanker: Inkluderer både større regionale banker som Sparebanken Vest og Sparebanken Sør, samt 

lokale banker som Askim og Spydeberg Sparebank og Surnadal Sparebank. Selv om SR bank er en 

aksjesparebank er denne også med i gruppen av sparebanker.  

• Kredittforetak: Et sentralt skille mellom bank og kredittforetak er at kredittforetak ikke kan imot 

innskudd fra allmenheten, men må finansiere seg utelukkende gjennom utstedelse av obligasjoner og 

andre gjeldsbrev.  
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Vedlegg 3. Figurer 

Markedsutvikling fordelt på bransje 
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Markedsutvikling fordelt på geografi 
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Markedsutvikling innen næringsbygg og eiendom fordelt på Oslo og resten av 

landet 

 

 

 


