
Finansdepartementet 

 
 
 
 
Finansmarkedsprosjektet 
Seminar ved Det juridiske fakultet  
11. november 2013 

 
 
 
 
«Makroovervåking av det finansielle 
systemet»  

 

 

 

 

 

Erling G Rikheim 

 

1 



Finansdepartementet 

Oversikt 

• Hva er makroovervåking  

 

• Organisering av makroovervåking i Norge 
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Finansdepartementet 

Definisjon av makroovervåking 

• I følge IMF kan  

“macroprudential policy” defineres som 

“The use of primarily prudential tools to limit 
systemic risk.”  

(IMF Staff Paper June 10, 2013; Key Aspects of 
Macroprudential Policy) 

 

• En annen måte IMF sier det på, er: 

“means to detect and mitigate risks to the financial 
system as a whole.” 

(José Viñals, Brookings Event, September 16, 
2013; “Making Macroprudential Policy Work”) 

 

• Overvåke, identifisere og redusere systemrisiko 
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Finansdepartementet 

Finansiell stabilitet 

Finansieringsvirksomhetsloven § 1-1. Formål og 
virkeområde: 

 

 Formålet med loven er å bidra til finansiell 
stabilitet, herunder at banker og finansinstitusjoner 
virker på en hensiktsmessig og betryggende måte. 
Finansiell stabilitet innebærer at det finansielle 
systemet er robust nok til å motta innskudd og andre 
tilbakebetalingspliktige midler fra allmennheten, 
formidle finansiering, utføre betalinger og omfordele 
risiko på en tilfredsstillende måte. 

 Loven gjelder finansieringsvirksomhet og 
finansinstitusjoner når annet ikke følger av 
bestemmelse i eller i medhold av loven.  
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Finansdepartementet 

Noen eksempler på makrovirkemidler 

1. Mitigate and prevent excessive credit growth 
and leverage  

• Counter-cyclical capital buffer  

• Sectoral capital requirements (including intra-
financial system)  

• Macro-prudential leverage ratio  

• Loan-to-value requirements (LTV)  

• Loan-to-income/debt (service)-to-income 
requirements (LTI)  
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Finansdepartementet 

Noen eksempler på makrovirkemidler 
(forts) 

2. Mitigate and prevent excessive maturity 
mismatch and market illiquidity  

• Macro-prudential adjustment to liquidity ratio (e.g. 
liquidity coverage ratio)  

• Macro-prudential restrictions on funding sources 
(e.g. net stable funding ratio)  

• Macro-prudential unweighted limit to less stable 
funding (e.g. loan-to-deposit ratio)  

• Margin and haircut requirements  
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Finansdepartementet 

Noen eksempler på makrovirkemidler 
(forts) 

3. Limit direct and indirect exposure 
concentration  

• Large exposure restrictions  

• CCP clearing requirement  

 

4. Limit the systemic impact of misaligned 
incentives with a view to reducing moral hazard  

• SIFI capital surcharges  

 

5. Strengthen the resilience of financial 
infrastructures  

• Margin and haircut requirements on CCP clearing  

• Increased disclosure  

• Structural systemic risk buffer  
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Finansdepartementet 

Organisering av makroovervåking i 
Norge 

• Finansdepartementet 

• Finanstilsynet 

 Egen seksjon for Makroovervåking 

• Norges Bank 

 Egen avdeling for Finansiell stabilitet 
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Finansdepartementet 

Regler om motsyklisk kapitalbuffer 

Nye kapitalbufferkrav i Finansieringsvirksomhetsloven  

§ 2-9e. Motsyklisk buffer regulert i fjerde ledd: 

 

En finansinstitusjon skal ha en motsyklisk 
kapitalbuffer bestående av ren kjernekapital som skal 
utgjøre mellom 0 og 2,5 prosentpoeng i tillegg til 
minstekravet til kapital etter § 2-9 a første ledd og 
bevaringsbuffer, systemrisikobuffer og buffer for 
systemviktige institusjoner etter de foregående 
leddene. Departementet fastsetter kravet til den 
motsykliske kapitalbufferen. Kravet kan i særlige 
tilfeller settes høyere enn to og et halvt 
prosentpoeng. 
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