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Abstract  
Title:  What affect has the implementation of Basel II had on Danish banks,   

especially concerning operational risk, the home-host situation and    
liquidity risk?  
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Advisor:  Michael E. Jacobsen  
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Purpose:  The purpose of the thesis is to examine and analyse how the    
implementation of Basel II has affected Danish banks, and from this   
describe and give a picture of the affects of the implementation, with   
focus on selected areas.   

Methodology: This study has an inductive approach and a qualitative method that    
includes interviews with banks, Finanstilsynet, Finansrådet and two   
experts from Pricewaterhousecoopers . The inspiration has been    
grounded theory concerning.   

Conclusions: 
The examination showed that operational risk has presented both opportunities and difficulties for 
banks and other participants. The opportunities include increased attention, new systems and 
processes that will result in increased control. The problems concerns data collection, quantification 
and development of risk models.  

The internationalisation of the bank marked has resulted in the home-host situation, because the 
supervision has not followed the same development as the banks, and because the implementation 
of the regulation differs across countries. This complicates the process for the banks, but  not all 
banks sees this as a problem. The situation also complicates the information flow and effectiveness 
of the actions.  

Liquidity risk is not a big part of Basel II. This is a weakness, and can cause problems. The banks 
are now experiencing a liquidity crisis, and liquidity has showed to be one of the most important 
risks for banks. The examination confirms this. Therefore its important that the banks introduce 
liquidity to their risk models, and that the responsibility for liquidity is not far from the control of 
the capital requirement. The examination also shows that the market expects that liquidity is given a 
bigger part of the regulation in the future, or that liquidity is given its own regulation in some form.   

The examination showed that the implementation has a lot of benefits for the banks, including 
increased knowledge and control over risk and intensive for better riskcontrol because of a 
capitalreduction. The examination shows that all the participants experience that the benefits excced 
the cost.  
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Innledning 
I dette kapitlet vil jeg innlede oppgaven med en beskrivelse av bakgrunnen for Basel II regelverket. 

Dette munner så ut i en problemdiskusjon med en tilhørende avgrensning.    

 

1.1 Bakgrunn for Basel II 

Markedsøkonomien er avhengig av et effektivt og stabilt finansielt system. Et tegn på at dette ikke 

fungerer, er kriser, som ikke bare får store konsekvenser for de finansielle institusjonene, men også 

for samfunnet i øvrig. Bankene har en viktig rolle som formidler av penge- og kredittsystemet, og 

de fungerer dermed som bindeleddet mellom de grupper i samfunnet som har overskuddslikviditet, 

og de som er i behov av likviditet. Bankens virke består i å påta seg, og omfordele risiko, og det 

oppstår dermed et sterkt behov for å styre dette på en mest mulig effektiv måte1.  

Baselkomiteen ble dannet i 1974, med den oppgave å utforme retningslinjer og regler for denne 

reguleringen. Bakgrunnen for opprettelsen lå i de uroligheter og problemer som fantes på valuta- og 

bankmarkedet. Komiteen består av medlemmer fra G-10 landene2, og viser det internasjonale 

samarbeidet på dette området. Baselkomiteen utarbeider retningslinjer og anbefalinger, men de har 

ingen formell autoritet. Det er opp til medlemslandene selv å velge hvordan regelverket skal 

implementeres i de nasjonale rammeverkene.3  

Et resultat av samarbeidet er Basel I, som ble innført i 19884. Dette regelverket var 

revolusjonerende på sitt område. Målet med reglene kan beskrives på følgende måte:   

to develop a framework that would further stregthen the soundness and avability of the internatonal 

banking system while maintaining sufficient consistency that capital adequacy regulation will not be a 

significant source of competive inequality among internationally active banks. 5  

                                                

 

1 Stine Grønn Jensen, Risikostyring i banker  en undersøgelse af markeds-, kredit- og oparationel risiko.      
Cand.merc.(mat.). Cbs 2006 
2 Belgia, Canada, Frankrike, Nederland, Italia, Japan, Sveits, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Luxemborg, Spania og 
USA. 
3 History of the Basel Committee and its Mebership (http://www.bis.org/bcbs/history.pdf) 
4 Tattersall and Smith, PricewaterhouseCoopers LLP, A Practitioner s Guide to The Basel Accord, s. 2 
5 Tattersall and Smith, PricewaterhouseCoopers LLP, A Practitioner s Guide to The Basel Accord, s. 2 

http://www.bis.org/bcbs/history.pdf
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Det ble nå stillet et kapitalkrav på 8 %6, som skulle gjelde for hele bankverden. Dette kapitalkravet 

tok ikke hensyn til den enkelte kunde, men så på kundene som en homogen gruppe, uten hensyn til 

kundenes individuelle kreditverdighet eller sikkerhet.   

Etter hvert så man at reglene hadde behov for å forbedres og utvikles, slik at de bedre kunne 

reflektere markedet, og oppnå sitt mål. Banksektoren er, som resten av markedet, i konstant 

utvikling, og det blir stadig endringer i bankens rolle i samfunnet, og en utvikling innenfor de 

finansielle produkter. Samtidig ble det også klart at de tidligere reglene førte til feil prissetting av 

lånetagerne, og dette var med til å skape feil insitamenter. Det ble derfor startet et arbeid i 19997, 

som i dag har resultert i Basel II.  

Innførelsen av Basel II har hovedsaklig sin bakgrunn i tre forhold:8 

 

Endrede markedsforhold: 

Globaliseringen har påvirket markedet, og siden innførelsen av Basel I har det finansielle 

marked blitt mye mer internasjonalisert.  

 

Utvikling og forbedring av teknikker til risikostyring: 

Etter innførelsen av Basel I, har mange banker utviklet avanserte risikostyringsmetoder som 

kan måle og vise det virkelige risikobildet. Disse modeller er ikke like statiske og upresise 

som Basel I. Dette gjør de tidligere reglene utilstrekkelige.  

 

Lovbestemt dialektikk:  

Fjerne forskjellen mellom bankenes interne modeller og tilsynsmyndighetens modeller. Når 

bankene kan benytte sine interne modeller, gjør det at regelverket blir mer fleksibelt, og 

tilpasset den enkelte banks situasjon. Tilsynets modeller er mer statiske, og det tar lang tid 

før de er ferdig utviklet, og de er dermed ikke så godt tilpasset til det stadig vekslende 

markedet og de individuelle bankene.  

De tidligere reglene var langt mer grove, og dekket ikke alle relevante former for risiko. Samtidig 

kunne ikke regelverket differensiere de ulike risikoer på en tilfredsstillende måte. Resultatet av dette 
                                                

 

6 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital Standards 
 A Revised Framework, 2004,  Paragraf 5 

7 Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards 
 A Revised Framework  2004, Paragraf 1 

8 FAQ (http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Pages/FAQ.aspx) 

http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Pages/FAQ.aspx
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var at bankene ikke hadde de riktige insitamenter til å drive god risikostyring. Dette er som sagt et 

mål for Basel komiteen, og det var dermed behov for endringer av de daværende regler.9  

Det nye regleverket bygger på det første, men det er vesentlige forskjeller, som kan vises i følgende 
figur:10 

  

Målet med Basel II er det samme som fra 1988, men det er et instrument som er mer risikofølsomt, 

og som bedre avspeiler den faktiske risikoen. Det ble altså klart at man ikke kunne basere seg på 

uttrykket one size fits all 11. 

 

1.2 Problemdiskusjon 

Basel II ble innført i Danmark i 2007, og det kan dermed være interessant å se på hvilke virkninger 

dette har hatt for danske pengeinstitutter. Bankene har forberedt seg i mange år på denne 

implementeringen, og man kan dermed se hvilken betydning dette har for bankene. Det har blitt 

forsket en del på området før regelverket ble implementert, bl.a. QIS 5 som tar for seg forventede 

virkninger av innførelsen, men det er relativt lite undersøkt etter implementeringen. Dette kan ha 

sammenheng med at det kan være tidlig å se konsekvensene ennå, spesielt med tanke på at reglene 

skal implementeres gradvis. Samtidig er det ikke kommet til min kjennskap at området er studert 

med den samme innretning og fokusering som min oppgave.   

De nye reglene er som sagt annerledes enn de tidligere, og dette vil derfor skape effekter på 

bankene og bankbransjen generelt.   

Operasjonell risiko er nytt som et selvstendig element i beregningen av kapitalkravet, og det har 

vært mange diskusjoner rundt dette området, bl.a. når det gjelder relevans, definisjon og- 

                                                

 

9 Balans, Tidskrift utgiven av FAR  föreningen för revisionsbyråbranschen. Årgang 30. Nr 5. Mai 2004, s.23-27 (Basel 
II medför stora krav  och möjligheter för banker). 
10FAQ (http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Pages/FAQ.aspx) 
11 NICHOLAS LE PAN, Remarks on Basel II, (http://www.blackwell-synergy.com.esc-proxy.lib.cbs.dk/toc/fmii/17/1) 

http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Pages/FAQ.aspx
http://www.blackwell-synergy.com.esc-proxy.lib.cbs.dk/toc/fmii/17/1
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kvantifiseringsproblemer. Dette sammen med det faktum at ingen danske banker har valgt å 

implementere den mest avanserte metode, har gjort at jeg har valgt dette som et av de områder jeg 

vil utforske nærmere.   

De fleste av de store bankene opererer ikke bare i Danmark, men også i andre deler av verden. Dette 

kan skape problemer, med tanke på at de enkelte land selv kan velge hvordan de vil implementere 

regelverket, samtidig som det finnes nasjonale valgmuligheter. Et resultat av dette er home-host 

problematikken. Dette er et veldig relevant og aktuelt problem som jeg også vil legge fokus på.  

Et viktig områder for bankene er likviditetsrisiko. Denne type risiko har ikke fått spesielt stor 

oppmerksomhet i Basel II regelverket, og er ikke en selvstendig del slik som f. Eks kreditrisiko og 

markedsrisiko. Viktigheten av dette området, og de problemer som likviditet har skapt de siste årene 

har gjort at Baselkomiteen har rettet sin oppmerksomhet på dette forholdet. Mye av diskusjonen går 

på om man kan forsikre seg mot likviditetsrisiko, og eventuelle problemer rundt kvantifiseringen. 

Det økte fokus på dette området har gjort det til et naturlig fokuseringsvalg, selv om det ikke kan 

sies å være en del av Basel II. Et annet argument for dette, er at den manglende fokusering på denne 

type av risiko i regelverket, kan sies å være en svakhet ved regelverket12, og følgelig er en del av 

diskusjonen rundt Basel II.   

Et viktig spørsmål for bankene er om nytten overstiger kostnadene ved implementeringen. Det er 

store kostnader forbundet med innførelsen, men en kan også si at fordelene kan måles ut i fra andre 

forhold enn bare kapitalnedsettelsen. Jeg vil bygge opp en diskusjon rundt dette området, både ut i 

fra mine tanker og meninger, men også forhold som kom frem under undersøkelsene.  

Oppgaven rundes av med en drøftelse rundt hvordan Basel II kan påvirke markedssituasjonen, og 

den kommende revisjonen av regelverket som skal gjøres i 2009.  

Ut i fra dette har jeg valgt problemstillingen; 

Hvilken virkning har implementeringen av Basel II hatt for danske pengeinstitutter 

- spesielt med tanke på operasjonell risiko, home-host situasjonen og likviditets risiko?   

                                                

 

12 Fra intervju med PwC 
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1.3 Målet med oppgaven 

Målet med oppgaven er å undersøke og analysere Basel II s virkning for de danske banker, og ut i 

fra dette beskrive, og gi et bilde av implementeringens konsekvenser, med hovedfokus på utvalgte 

problemområdet (jfr. ovenfor under problemdiskusjon).  

1.4 Avgrensning 

 Jeg har valgt å begrense meg til det danske marked når det gjelder mine undersøkelser. Dette er 

begrunnet i mine begrensede ressurser, og det forhold at jeg vil kunne gi et så godt bilde som mulig 

av konsekvensene. Det har gjort at jeg har vært nødt til å avgrense oppgaven til det danske marked 

for å få det fokus og den dybde oppgaven krever.   

Når det gjelder mine intervjuobjekt, har jeg stort sett intervjuet storbankene. Jeg har intervjuet de tre 

største bankene, som er Danske Bank, Nordea Bank og Jyske Bank, i tillegg har jeg også snakket 

med DnB NORD som er en av de mindre banker i Danmark. Dette er fordi jeg ville få flere 

vinklinger på min problemstilling. Dette er også grunnen til at Finansrådet, Finanstilsynet, og to 

eksperter på området fra PwC ble intervjuet. De tre storbankene er det som Finanstilsynet kaller 

Gruppe 1 banker, mens DnB NORD er i Gruppe 3. Gruppe 1 bankene utgjør majoriteten av 

markedet, og det er også disse som sitter på den mest relevante informasjonen når det gjelder min 

problemstilling. Jeg ser derfor på disse banker som representative for markedet.   

Jeg har valgt å avgrense oppgaven til fire fokusområder. Jeg kunne også ha tatt for meg en mye 

større bredde, men for å få den dybde jeg ønsker på oppgaven ble denne avgrensningen gjort. Jeg 

har også valgt å se helt bort fra bankenes modeller, da jeg syns dette ble for komplekst. Det viste 

seg også at jeg kunne få svar på min problemstilling uten å gå så mye i dybden på selve modellene.   

1.5 Disposisjon 

Kapittel 1 Innledning

 

Kapittel 1 innledes med en beskrivelse av bakgrunnen for Basel II regelverket. Dette munner så ut i 

en problemdiskusjon med tilhørende avgrensning.    
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Kapittel 2 Litteraturgjennomgang

 
I litteraturgjennomgangen presenterer jeg teorien som er grunnlaget for resten av oppgaven. 

Hovedvekten ligger på de områder som jeg senere fokuserer på, men det vil også bli presentert teori 

fra regelverket generelt på grunn av at jeg kommer inn på flere forhold som kan omfatte hele 

regelverket, og på grunn av at det er med til å gi en bedre helhetsforståelse.   

Kapittel 3 Metode

 

Metodekapitlet forklarer hvordan jeg har gått frem gjennom hele prosessen, altså hvordan jeg har 

gått frem for å få svar på min problemstiling. Dette omfatter metodeoverveielser, datainnsamling, 

primærdata, sekundærdata og kildekritikk.   

Kapittel 4 Empiri

 

Denne delen presenterer en mer inngående diskusjon og analyse av fokusområdene basert på mine 

undersøkelser. Hvert området blir presentert for seg, og tar opp flere ulike problemstillinger 

innenfor kategoriene. Det er kun de områder hvor fokuset ligger som blir diskutert her, og kapitlet 

rundes av med en diskusjon av om nytten med regelverket overstiger kostnadene.   

Kapittel 5 Perspektivering

 

Her presenteres en perspektivering angående hva som skjer videre innenfor området. I dette kapitlet 

vil jeg beskrive fremtidsutsiktene med hensyn til Basel II, og få frem hvilke forventninger sektoren 

har, og konkrete tiltak som skal gjennomføres. Jeg vil starte med å beskrive hvordan 

konkurranseforholdene på markedet kan bli påvirket, og regelverkets mulige påvirkning på 

konsolideringstrenden. Tilslutt vil jeg gå inn på den fremtidige revisjonen av regelverket.   

Kapittel 6 Sluttdiskusjon og konklusjon

 

Dette kapitlet presenterer en sluttdiskusjon ut i fra empirien, og ender ut i en konklusjon. Oppgaven 

avsluttes med å gi forslag til videre studier.        
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- 2 -  

Litteraturgjennomgang 

I dette kapitlet vil jeg presentere den relevante teorien som er grunnlaget for resten av oppgaven. 

Hovedvekten ligger på de områder som jeg senere fokuserer på, men det vil også bli presentert 

teori fra regelverket generelt på grunn av at jeg kommer inn på flere forhold som kan omfatte hele 

regelverket, og på grunn av at det er med til å gi en bedre helhetsforståelse. 

 

2.1 Basel II 

På grunn av de nevnte svakheter ved det tidligere regelverket, startet utformingen av Basel II i 

1999. I 2004 ble det ferdige regelverket fremlagt. Det overordnede målet med det nye regelverket er 

det samme som tidligere, og beskrives på følgende måte; 13  

to develop a framework that would further strengthen the soundness and stability og the 

international banking system while maintaining sufficient consistency that capital adequacy 

regulation will not be a significant source of competive inequality among internationally active 

banks .  

Det er et ønske om å oppgradere risikosystemene i bankbransjen, og dette blir også sett på som den 

største gevinsten med implementeringen. For å oppnå dette er det utarbeidet et mer risikofølsomt 

system, hvor kapitalkravet er avhengig av den risiko den enkelte bank påtar seg. Kort sagt skal det 

holdes kapital tilsvarende 8 % av risikovektede midler.14   

Kapitaldekning= Kapitalbase  

Kapitalkrav 

 

Formålet med å stille et kapitalkrav, er at det skal finnes en buffert som gjør at bankene kan stå i 

mot uforutsette tap, uten at det skal gå ut over innsettere, lånegivere og andre parter15. Siden 

                                                

 

13 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 4 
14 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 4-5 
15 Riskmætning och kapitalkrav (2002:8), s. 8, (www.fi.se) 

http://www.fi.se
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bankene er ulike, og tar forskjellige risker, vil denne buffert nå variere alt etter den individuelle 

banks forhold. Ved å gjøre kapitalkravet mer risikofølsomt kan man utnytte en knapp ressurs som 

risikokapital mer effektivt, for dermed å beskytte mot finansiell ustabilitet16.  

Det nye Basel II regelverket kan vises ved hjelp av følgende figur17:  

  

Ut i fra figuren kan man se at regelverket har sin grunn i et forslag fra Baselkomiteen. Dette blir 

deretter utformet til et EU-direktiv, Capital Requrierment Directive (CRD). Dette direktivet skal 

alle medlemsland så implementere i sin nasjonale lovgivning. I implementeringsprosessen gjør de 

enkelte land sine fortolkninger av regelverket, og det foreligger også noen landspesifikke 

valgmuligheter. Dette gjør at regelverket ikke blir likt innebygget i de nasjonale rammer, og det 

oppstår dermed ulike versjoner av regelverket18.  

Regelverket består av 3 pilarer; 

1. Beregning av minimumskapitalkrav 

2. Tilsynsprosess 

3. Markedsdisiplin/rapportering  

God risikohåndtering blir belønnet i regelverket ved at bankene gis en mulighet til å utarbeide og 

benytte sine interne risikomodeller. Kapitalkravets direkte påvirkning på balansen gir også 

insitamenter for bankene til å velge de mest avanserte metoder ved at disse er med til å redusere 

kapitalkravet. 

2.1.1 Pilar I

 

                                                

 

16 Riskmætning och kapitalkrav (2002:8), (www.fi.se) 
17CRD (http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Hvad-er-CRD/Pages/Hvad-er-CRD.aspx) 
18 Tattersall, Smith, PricewaterhouseCoopers LLP, A Practitioner´s Guide to The Basel Accord, First Edition, s. 237 

http://www.fi.se
http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Hvad-er-CRD/Pages/Hvad-er-CRD.aspx
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Under pilaren I blir det fokusert på 3 typer av risiko: 

 
Kreditrisiko 

 
Operasjonellrisiko 

 
Markedsrisiko  

Disse tre danner minimums kapitalkravet på 8 % av risikovektede midler. Innenfor disse typer av 

risker finns der ulike metoder for å beregne kapitalkravet. Her kan pengeinstituttene selv velge 

metode ut i fra hva som passer de best med tanke på virksomhetenes karakteristika, ressurser, 

kompleksitet og risikosystemer. Pengeinstituttene foretar også en nyttevurdering på grunn av de 

store kostnader som er forbundet med å implementere de mest avanserte metoder.   

2.1.1.1 Kredittrisiko

 

Kreditrisiko er risikoen for tap, fordi en motpart helt eller delvis misligholder sine 

betalingsforpliktelser19. Denne delen av regelverket har fått en stor del av fokuset på grunn av at 

denne type risiko utgjør en stor del av en banks risiko20. Under kreditrisiko kan bankene velge 

mellom tre metoder21. Dette er for at den enkelte bank skal kunne operere etter den metoden som 

passer bankens karakteristika best, noe som er nødvendig siden bankene er svært ulike med hensyn 

til forutsetninger og ambisjoner, og de sitter ikke på de samme ressurser.  

Metodene 

Innenfor kredittrisiko er det tre metoder å velge mellom. 

 

Schablonmetoden22: 

I denne metoden blir alle risikoparametrene gitt av eksterne kreditratingbyråer f. Eks 

Standard & Poor´s, Moody´s, som godkjennes av tilsynsmyndigheten. Kapitalkravet 

differensieres her avhengig av hvem som er låntaker, og baseres på kredittverdighet. 

 

Grunnleggende Internal Rating Based metoden og Internal Rating Based metoden23: 

                                                

 

19 FAQ (http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Pages/FAQ.aspx) 
20 Riskmætning och kapitalkrav (2002:8), (www.fi.se) 
21 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 50 og 51 
22 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 109-219 
23 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 211-537 

http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Pages/FAQ.aspx
http://www.fi.se
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I den grunnleggende metode blir alle risikoparametre unntatt PD, gitt av 

tilsynsmyndigheten, mens det i den avanserte metode tillates at bankene selv utvikler alle 

risikoparametre basert på interne historiske data. Bankene kan dermed bruke sin kompetanse 

og kunnskap om sin egen virksomhet, og anvende dette i sin risiko  og kapitalstyring. Det 

kreves godkjennelse fra tilsynet til å bruke denne metoden.   

Metodene er basert på følgende risikoparametre24: 

 

Probability of Default (PD) 

 

Loss Given Default (LGD) 

 

Exposure at Default (EAD) 

 

Maturity (M)  

Til sammen utgjør de tre første elementene det forventede tap for utlån, og når man tillegger 

løpetiden (M), er dette grunnlaget for kapitalkravet. Det er et krav fra tilsynet at de tre første 

parametre ikke bare brukes i modellene, men også anvendes i bankens alminnelige drift. Det gjelder 

f. Eks i kreditbevilgningsprosesser, priser, risikostyring og god selskapsledelse.25  

2.1.1.2 Operasjonell risiko

 

Operasjonell risiko er helt nytt i forhold til det tidligere regelverket. I regelverket kan man finne 

definisjonen på operasjonell risiko som;  

the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from 

external events. This definition includes legal risk, but excludes strategic and reputational risk26 .    

Denne type risiko er en alvorlig risikotype, som kan få store konsekvenser. Det kan oppstå helt 

uforventet, og dermed kan det være vanskelig for banken å stanse en spredning.   

I pilar 1 kan bankene velge mellom tre metoder for beregning av operasjonellrisiko27; 

 

Basmetoden28  

                                                

 

24 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 285, 286, 308 og 318 
25 CRD (http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Hvad-er-CRD/Pages/Hvad-er-CRD.aspx) 
26 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 644 
27 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 645 

http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Hvad-er-CRD/Pages/Hvad-er-CRD.aspx
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Dette er den enkleste metoden, og det stilles ingen kvalifiseringsvilkår. Den kan dermed 

benyttes av alle banker. Metoden beregner kapitalkravet ut i fra bankens størrelse, målt ved 

årlig bruttoinntekt. Modellen går ut på at kapitalen regnes ut som en fast prosent av 

gjennomsnittet for bruttoinntekten de tre seneste år, og dette skal dermed dekke den 

operasjonelle risiko i banken. Dette kan vises i følgende formel; 

KBIA = [ (GI1 n x )]/n

  

Where 
KBIA = the capital charge under the Basic Indicator Approach 
GI = annual gross income, where positive, over the previous three years 
n = number of the previous three years for which gross income is positive  

= 15 %, which is set by the Committee, relating the industry wide level of required capital 
to the industry wide level of the indicator. 

  

Schablonmetoden29 

Denne modellen er mer avansert enn Basemetoden, og skaper en sterkere link mellom den 

beregnede kapital og den operasjonelle risikoen i virksomheten. Dette gjøres ved å dele inn 

bankens forretningsområder i åtte kategorier, som hver har sin egen betaverdi, som viser i 

hvor stor grad område er utsatt for operasjonell risiko målt i prosent. Deretter beregnes 

kapitalkravet ut ved å multiplisere forretningsområdets bruttoinntekt, med respektive 

områdets betaverdi. Dette kan vises i følgende formel: 

KTSA={ years 1-3 max[ (GI1-8 x 1-8),0]}/3 

 

Where: 
KTSA = the capital charge under the Standardised Approach 
GI1-8 = annual gross income in a given year, as defined above in the Basic Indicator 
Approach, for each of the eight business lines 

1-8 = a fixed percentage, set by the Committee, relating the level of required capital to the 
level of the gross income for each of the eight business lines. The values of the betas are 
detailed below. 
Der f. eks retail banking har en betaverdi på 12 % og coporate finance har 18 %.  

Til denne modellen finns det kvalifiseringskrav som ikke kreves i Basmetoden. Disse 

omhandler blant annet risikosystemer, og hvordan disse er implementert og forankret i 

                                                                                                                                                                 

 

28 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 649-651 
29 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 652-654 



 

16

 
virksomheten, samt kvalitetskrav knyttet til bankens arbeid med operasjonelle risker. I 

tillegg må bankene få tilsynets godkjennelse for å få benytte denne metoden. 

 
Advanced Measurement Approaches (AMA)30  

Dette er den mest avanserte modellen, og formålet med denne er at kapitalkravet helt skal 

reflektere det interne risikomålingssystem. Bankene anvender her sine egne systemer for 

beregning av operasjonell risiko. I tillegg kreves det at banken innhenter visse eksterne data. 

Dette begrunnes i det forhold at den enkelte bank ikke selv har egne erfaringer for en 

tilstrekkelig andel av de operasjonelle risker som har lav frekvens. Det kreves tillatelse fra 

Finanstilsynet for å kunne ta denne modellen i bruk. Så langt er det ingen banker i Danmark 

som har utviklet en tilstrekkelig AMA modell, men det er noen banker som på nåværende 

tidspunkt arbeider med det, og har planer om å søke. Denne metoden har ytterligere 

kvalifiseringskrav i forhold til Schablonmetoden, omfattende både kvalitative og 

kvantitative krav.   

De kvalitative krav omfatter f. eks at det skal finnes en uavhengig funksjon som har ansvaret 

for utarbeidelsen og innførelsen av systemene for håndtering av operasjonell risiko, samt 

krav om at risikosystemene skal være en integrert del av den daglige 

risikohåndteringsprosessen. Det er også viktig at modellen fanger opp alle potensielle 

risikoer, også selv om de kun inntreffer sjelden. Under de kvantitative vilkår hører kravet 

om hvordan de operasjonelle risikoer skal måles internt.31   

Det ligger en forventning fra komiteens side om at de store ressurssterke bankene velger blant de 

mest sofistikerte metoder. Dette på grunn av at det er mer i samband med bankens øvrige områder, 

og som passer risikoprofilen for et slikt institutt32. AMA kan først implementeres fra 1. januar 2008.    

Selve håndteringen av de operasjonelle risikoene kan stort sett sies å omfatte definering, 

identifisering og konstatering av denne form for risiko.   

2.1.1.3 Markedsrisiko

 

- Området er ikke nevneverdig forandret, og vil derfor ikke bli omtalt nærmere. 

                                                

 

30 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 655-659 
31 Riskmætning och kapitalkrav (2002:8), (www.fi.se) 
32 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 647 

http://www.fi.se
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2.1.2 Pilar 2

 
Pilar 2 behandler en samlet kapitalutvurdering, og tar for seg både risikoer som blir dekket under 

pilar 1, men som ikke dekkes fullt ut av denne, og risikoer som ikke omfattes av pilar 1, som 

likviditet, konsentrasjons  og konjunkturelle risikoer. Dette skal sikre at banken har tilstrekkelig 

kapital for de risikoer de utsettes for, men det er også intensjonen at bankene skal utvikle, og styrke 

sin risikostyring gjennom å følge kravene i denne pilaren. Selv om tilsynet skal vurdere bankene, er 

det fremdeles bankene selv som har det overordnede ansvaret for at de har tilstrekkelig kapital, også 

utover minimumskravet. Tilsynets del i dette er at det forventes at de skal evaluere hvor gode 

bankene er til å beregne kapital behovet, og gripe inn dersom de finner det nødvendig.33  

Det er formulert fire grunnleggende prinsipper i pilar 234; 

 

Banker skal ha en metode til å bedømme det samlede kapitalbehovet i relasjon til sin 

risikoeksponering. Det skal også utvikles en strategi for at det ønskede kapitalnivå kan 

holdes.  

 

Det er tilsynets oppgave å vurdere bankenes bedømmelse av kapitalbehovet, og den interne 

allokeringsprosess. I tillegg kreves det at de griper inn, og foretar nødvendige handlinger der 

de ser behovet. 

 

Fra tilsynene skal det ligge en forventning til bankene om at kapitaldekningen ligger over 

minimumskravet i pilar 1. 

 

Tilsynet skal gripe inn på et tidlig stadie for å forhindre at bankenes kapitaldekning synker 

under det krevende minimumsnivå.   

Bankene skal altså foreta en intern kapitalvurdering, ICAAP(Internal Capital Adequacy Assessment 

Process), mens tilsynets oppgave er å gjøre en overgripende bedømmelse over kapitalhåndteringen i 

banken35. Den interne kapitalvurdering omfatter fem komponenter. De to første omhandler 

fastsettelsen av hvor mye en kapital en bank skal ha i relasjon til risiko, og allokering av denne 

kapital gjennom en intern kapitalvurdering. Det er her bankenes stresstester kommer inn, hvor 

                                                

 

33 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 719-724 
34 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 725-760 
35 Riskmætning och kapitalkrav (2002:8), (www.fi.se) 

http://www.fi.se
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bankene går inn og stresser kapitalen, slik at de oppnår en buffert som skal holde dersom forholdene 

og forutsetningene ikke holder lengre. De tre siste omfatter prosessene og den strukturen en bank 

skal ha for å sikre det overordnede kontrollmiljøet, slik at det er tilpasset bankens risiko.36  

Tilsynenes overordnede kapitalvurdering innebærer at tilsynet skal oppnå en egen forståelse for 

bankenes risikosituasjon, og vurdere kapitalhåndteringen. Her er det viktig at tilsynene har de 

nødvendige ressurser tilgjengelig for at prosessen skal fungere effektivt.37   

Det meste av fokuset når det gjelder Basel II har blitt lagt på pilar 1, mens pilar 2 har kommet litt i 

skyggen. Men det er på denne måte bankens samlede kapitaldekning fastsettes, og fokus begynner å 

flyttes mer og mer til dette holdet.38 Det er under pilar 2 bankene får sitt individuelle preg. 

 

2.1.3 Pilar 3

 

Pilar 3 komplementerer de to andre pilarer gjennom å stille krav til bankene når det gjelder 

offentliggjørelse av informasjon angående risiko - og kapitalhåndtering39. Dette er for at kunder, 

investorer og andre eksterne interessenter skal få et grunnlag for å vurdere bankenes finansielle 

styrke og risikoprofil, og dermed vil dette bidra til å gi bankene et insitament til å redusere sine 

systematiske risker. Det oppnås altså gjennom å benytte markedskreftene for å stabilisere 

bankbransjen ved å gi markedet en større grad av gjennomlysning enn tidligere.40 På denne måten 

skal de eksterne interessenter få tilgang til informasjon om interne rutiner, interne metoder, 

kapitalbase, risikoeksponering og kapitalbehovet i banken, og man oppnår den ønskede 

markedsdisiplin som skal bidra til et bra bankmiljø.41   

Det er også et viktig element i regelverket at det ikke strider mot regnskapsstandardene som f. eks 

IFRS. Disse har et mye bredere omfang enn Basel regelverkets pilar 3, som kun er ment for å gi 

opplysninger om bankenes kapitaldekning.42 

                                                

 

36 Tattersall and Smith, PricewaterhouseCoopers LLP, A Practitioner s Guide to The Basel Accord, s. 184-185 
37 Tattersall and Smith, PricewaterhouseCoopers LLP, A Practitioner s Guide to The Basel Accord, s. 194 
38 Tattersall and Smith, PricewaterhouseCoopers LLP, A Practitioner s Guide to The Basel Accord, s. 181 
39 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 809 
40 Riskmætning och kapitalkrav (2002:8), (www.fi.se) 
41 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 809 
42 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 813 

http://www.fi.se
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Opplysningskravet bygger på prinsippet om vesentlighet, det vil si at informasjonen er relevant 

dersom den får brukerne til å disponere annerledes enn de ville ha gjort dersom den ikke forelå.43 

Når det gjelder omfattelse, skal opplysningene inneholde informasjon på høyeste nivå i 

bankkonsernet, men det skal også gis tilstrekkelig informasjon slik at det er mulig for brukerne å 

forstå konsernets oppbyggelse og organisering.  

Det skal altså gis informasjon om organisasjonsstruktur, risikohåndteringssystemer, risikokontroll 

og rapporteringskanaler. Denne informasjon skal gis minst en gang per år, og det skal også 

foreligge en uavhengig kontroll av systemene minst en gang per år.44  

2.2 Home-Host 

Tidligere hadde de flest banker en nasjonal eller lokal karakter, forutom noen internasjonale 

forretninger som var innenfor wholesale markets og service til store virksomheter. Utviklingen de 

siste årene har ført til endringer, slik at mange banker ikke lengre begrenser seg til et land, men går 

cross-border, også når det gjelder privatkunder og små- og mellomstore bedrifter. Dette har skapt et 

behov for at reguleringen tilpasses de endrede forhold, og ikke lengre kun fokuserer på de nasjonale 

forhold. Det er også slik at disse bankgrupper ofte konsentrer funksjoner som likviditet  og 

risikostyring på sentralt nivå, og det oppstår dermed behov for å skape en cross-border link.45 Som 

sagt kan også hvert enkelt land selv velge hvordan Basel II regelverket skal implementeres i det 

enkelte lands nasjonale regler, og det gjøres forskjellig tolkninger. I tillegg er det lagt opp til 

nasjonale valgmuligheter innenfor regelverket. Dette har ført til det problemet som kalles home-

host, det vil si hjemlandet og værtslandet hvor bankene driver sin virksomhet.   

Committee of European Banking Supervisors, CEBS, har en viktig rolle når det gjelder dette 

området. CEBS oppgaver er å46;  

 

fungere som rådgiver for EU-kommissionen i bankmessige spørsmål  

                                                

 

43 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 817 
44 Riskmætning och kapitalkrav (2002:8), (www.fi.se) 
45 Stefan Ingves: Cross-border banking regulation  a way forward: the European case (www.bis.org) 
46 CRD (http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Hvad-er-CRD/Pages/Hvad-er-CRD.aspx) 

http://www.fi.se
http://www.bis.org
http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Hvad-er-CRD/Pages/Hvad-er-CRD.aspx
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bidra til ensartet implementering av EU-direktiver og til samordning av medlemsstatenes 

tilsynspraksis overalt i EU  

 
forøke samarbeidet mellom tilsynsmyndighedene. 

For at implementeringen av Basel II skal bli suksessfull, er det essensielt at det oppnås en cross-

border forståelse for innførelsen av regelverket. Denne forståelse er viktig for de internasjonalt 

opererende bankene. Det er også viktig at tilsynene i landene utvikler et forhold som bygger på 

effektivt samarbeid. Baselkomiteen utarbeider prinsipper for tilsynene, som blant annet kan ses i 

Core Principles for Effective Banking Supervision og High-level principles for the cross-border 

implementation of the New Accord. Et viktig element som kommer frem her, er at internasjonale 

bankgrupper har et behov for å bli overvåket på en konsolidert basis som omfatter alle 

forretningsformer både innenlands og utenlands. For at dette skal kunne oppnås, er det en 

nødvendighet at hjemme  og værtslandsmyndighetene samarbeider og utveksler informasjon seg 

imellom. Men man skal ikke overse det faktum at det er bankene selv som har det overordnede 

ansvaret for at tilsynene, både i hjemlandet og værtslandet, har den nødvendige informasjon 

tilgjengelig.47  

Det legale ansvaret for de nasjonale myndighetene når det gjelder de innenlandske pengeinstituttene 

endres ikke ved innførelsen av det nye Basel II regelverket. Det vil si at det fremdeles er 

hjemlandets tilsyn som er ansvarlig for vurderingen av bankgruppen på en konsolidert basis, mens 

værtslandets tilsyn har ansvaret for den individuelle enhet som opererer innenfor respektive land. 

Dette er det første prinsippet blant de seks prinsippene i High-level principles for the cross-border 

implementation of the New Accord.48 Prinsippene tilsynene skal følge er blant annet49; 

 

The home country supervisor will be responsible for the oversight of the implementation of 

the new Accord for banking group on a consolidated basis. 

 

Host country supervisiors, particularly where foreign banks operate in subsidary form, have 

requirements that need to be understood and reconised. 

Forutom disse omhandler de resterende prinsipper samarbeidet mellom hjemlands  og 

værtslandstilsynet. På grunn av bankenes økte kompleksitet, er det et økende behov for samarbeid 

mellom tilsynene. Dette kan begrunnes i det forhold at kompleksiteten gjør at det blir større 
                                                

 

47 Home-host information sharing for effective Basel II implementation (www.bis.org) 
48 Basel Committee on Banking Supervision, High-level principles for the cross-border implementation of the New 
Accord, 2003 (www.bis.org) 
49 Home-host information sharing for effective Basel II implementation (www.bis.org) 

http://www.bis.org
http://www.bis.org
http://www.bis.org
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sannsynlighet for at det blir implementert ulike teknikker i landene som banken driver forretning. 

De mest avanserte metoder innenfor både kreditrisiko, og operasjonell risiko skaper også nye 

behov. Noen av teknikkene innenfor disse modellene kan brukes på gruppenivå, mens andre kun 

utføres på individuelle enheter. På bakgrunn av dette vil det være av interesse for tilsynene å 

koordinere sine aktiviteter slik at de kan drive sine tilsyn på en mest mulig effektiv måte, og 

samtidig redusere byrden for både bankene og seg selv.50 Dessuten vil samarbeidet ivareta 

tilsynenes ressurser på en optimal måte. De respektive tilsynenes roller skal kommuniserer ut til de 

banker som opererer internasjonalt, og det er hjemlandets tilsyn som skal koordinere samarbeidet og 

kommunikasjonen.51  

Effektivitet innenfor dette området er ressurs  og kostnadssparende både for tilsynene og bankene. 

Dette er begrunnet i den effektive informasjonsdelingen, og et forhold mellom tilsynene som bygger 

på tillit. Dette letter byrden for tilsynene, samtidig som det blir lettere for banker å etablere og drive 

bankvirksomhet i utlandet.52   

Prinsippene endrer ikke at det fremdeles er det gjeldende tilsyns ansvar å overvåke bankene som 

hører til innenfor deres domsmyndighet. F. Eks er det mange forskjellige tilnærmelser når det 

gjelder pilar 2. Dette er på grunn av at Baselkomiteen så et behov for å skape et fleksibelt 

rammeverk rundt dette. Når det gjelder en stor bankgruppe som implementerer en metode som 

gjelder for hele gruppen i et datterselskap i utlandet, må værtslandets tilsyn godkjenne dette ut i fra 

de lokale forhold.53  

Det vil alltid være værtslandets tilsyn som er ansvarlig for overvåkningen som faller inn under deres 

domsmyndighet. Dette tilsynet har så en forpliktelse til å rapportere til hjemlandets tilsyn54. 

Hjemlandets tilsyn har det overordnede ansvar for overvåkningen av hele bankgruppen på 

konsolidert nivå, og for å kunne gjøre en effektiv bedømmelse, er det viktig at de får relevant 

                                                

 

50 Basel Committee on Banking Supervision, High-level principles for the cross-border implementation of the New 
Accord, 2003 (www.bis.org) 
51 Basel Committee on Banking Supervision, High-level principles for the cross-border implementation of the New 
Accord, 2003 (www.bis.org) 
52 Home-host information sharing for effective Basel II implementation (www.bis.org) 
53 Home-host information sharing for effective Basel II implementation (www.bis.org) 
54 The Supervision of Cross-Border Banking og Core Principles for Effective Banking Supervision (www.bis.org) 

http://www.bis.org
http://www.bis.org
http://www.bis.org
http://www.bis.org
http://www.bis.org
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informasjon om lokale forhold fra værtslandstilsynet55. Som man ser er det altså et 

informasjonsdelings forhold mellom banken, hjemlandstilsynet og værtslandstilsynet.   

Cross-border banking og home-host problemer gjør det både mer komplisert å drive bank, og mer 

komplisert å drive tilsynene. Bankenes forretning er cross-border, mens regulering og overvåkning 

kan sies å være nasjonal. Dette er et problem som skaper utfordringer.56  

Et viktig spørsmål blir dermed om prinsippene for effektivt tilsyn blir praktisert, og om de fungerer 

i virkeligheten. Det er et kritisk forhold for mange av bankene, og får stor påvirkning på deres 

forretning. I denne sammenheng er det også interessant å se hvordan bankene har valgt å løse 

problematikken rundt den ulike implementeringen i de forskjellige land, og om dette har hatt noen 

påvikning på bankens styre.   

2.3 Likviditet 

Likviditet er et område som i løpet av den siste tiden har fått mer og mer oppmerksomhet i 

Baselkomiteen, som nå har opprettet en egen arbeidsgruppe, Working Group on Liquidity57. Dette 

har sammenheng med forholdene på markedet, men også det faktum at Basel II ikke dekker over 

dette området på en tilfredsstillende måte. Basel II er basert på en forutsetning om full likviditet, 

noe som ikke fungere i det virkelige markedet58.  

En bank er likvid dersom den klarer å innfri sine forpliktelser etter hvert som de forfaller59. 

Bankenes likviditetshåndtering består stort sett av kortsiktige innskudd som finansierer de 

langsiktige utlån. Dette skaper en risiko for at det kan oppstå likviditetskriser dersom etterspørselen 

for tilbakebetaling av de private innskudd stiger, og bankene ikke evner å øke sin likviditet fra 

andre hold60. Kundeinnskudd er normalt en stabil finansieringskilde, men det kan oppstå uventede 

forhold på markedet som kan skape likviditetssjokk. Dette kan f. eks skje dersom det blir store 

endringer i betalingsmønsteret eller betalingsproblemer hos store finansielle motparter, eller dersom 

                                                

 

55 Home-host information sharing for effective Basel II implementation (www.bis.org) 
56 Stefan Ingves: Cross-border banking regulation  a way forward: the European case (www.bis.org) 
57 Basel Committee on Banking Supervision, Liquidity Risk: Management and Supervisory Challenges, 2008 
(www.bis.org) 
58 Intervju PwC 
59Likviditetsrisiko (www.norges-bank.no/Pages/Report____45739.aspx) 
60 Basel Committee on Banking Supervision, Liquidity Risk: Management and Supervisory Challenges, 2008 
(www.bis.org) 

http://www.bis.org
http://www.bis.org
http://www.bis.org
http://www.norges-bank.no/Pages/Report____45739.aspx
http://www.bis.org
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det oppstår usikkerhet rundt bankens soliditet. De seneste årene har det vært en tendens til at 

utlånene stiger mer enn innskuddene. Dette henger sammen med at bankmarkedet har fått en 

konkurrent i form av nye spareformer som verdipapirfond og andre forsikringsprodukter. Det har 

dermed vært nødvendig å hente kapital fra andre hold. Løsningen blir da kapital fra utlandet, og 

man blir da samtidig mer sårbar ovenfor uroligheter og problemer i utlandet.61   

Finansielle innovasjoner og den globale markedsutviklingen har forandret risikoen som er forbundet 

med likviditet de siste årene. Det er større tillit til markedene, som ikke er en like stabil 

finansieringskilde som de private innskudd, samtidig som at de finansielle produkter har blitt mer 

avanserte. Dette kan lede til større usikkerhet, samtidig som det blir mindre transparens mellom 

aktørene på markedet. Årsaken til dette er at det blir mer komplisert å beregne eller fastslå et 

produkts likviditetsprofil, samtidig som noen av produktene ikke blir handlet på aktive markeder, 

noe som gjør det vanskelig å sette en eksakt pris i forhold til likviditet. Det skaper også utfordringer 

i ledelsen av likviditetsrisikoen.62    

For å kartlegge hvor sårbar en bank er overfor likviditetsrisiko, kan banken bruke stresstester for å 

finne svakheter i finansieringsstrukturen. Utfordringen når det gjelder stresstester på likviditet, er 

ikke bare å beregne konsekvensene av ulike hendelser, men det faktum at disse endringer igjen kan 

påvirke forutsetningene for likviditeten. Dette er en stor utfordring for bankene, men også for 

tilsynene som skal evaluere.63   

Likviditetsrisikoen er en del av en større sammenheng, der enkeltelementer påvirker hverandre. Det 

blir viktig for bankene å overvåke hvordan disse virker sammen, og se på den store sammenhengen 

for å kunne gjøre en kvalifisert beslutning. Likviditet er en nøkkelfaktor i bankenes virke, noe som 

bankbransjen spesielt fått oppleve i det siste64. Siden midten av 2007 har det pågått en 

likviditetskrise, som er et resultat av at investorer mistet sin tillit, noe som igjen skapte en risiko for 

bankenes balanse. Sjokket startet i kreditmarkedet, og spredte seg videre til likviditeten. 

Pengemarkedet ble dermed strammet inn på grunn av at bankene ville bygge opp sin egen likviditet, 

                                                

 

61 Likviditetsrisiko (www.norges-bank.no/Pages/Report____45739.aspx) 
62 Basel Committee on Banking Supervision, Liquidity Risk: Management and Supervisory Challenges, 2008 
(www.bis.org) 
63 Basel Committee on Banking Supervision, Liquidity Risk: Management and Supervisory Challenges, 2008 
(www.bis.org) 
64 Basel Committee on Banking Supervision, Liquidity Risk: Management and Supervisory Challenges, 2008 
(www.bis.org) 

http://www.norges-bank.no/Pages/Report____45739.aspx
http://www.bis.org
http://www.bis.org
http://www.bis.org
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og derfor holdt hardt i pengene. Dette har også ført til at tilsynene har økt sin overvåkning på dette 

området.65 Denne krisen har vist hvor viktig likviditet er for bankene, og det oppstår dermed et 

spørsmål om likviditet skulle ha hatt større plass i de nye kapitaldekningsreglene. Forutsetningen 

om full likviditet som regelverket bygger på skaper også en svakhet ved regleverket.  

Et nytt fenomen innefor likviditetsområdet er den skallede subprime-krisen. Dette forholdet oppsto i 

USA på grunn av subprime-lånene. Dette er en type boliglån som er utstedt til mindre kredittverdige 

kunder, som f. eks har hatt problemer med betalinger eller som ikke kan sette inn tilstrekkelig 

egenkapital i boligen. Årsaken til at disse kunder kunne få boliglån selv om de kanskje ikke burde 

ha fått dem, var at kravene til å få lån, ble lempet i de amerikanske bankene. Et annet forhold, er at 

det også er opprettet lån med uvanlig lang løpetid, og lån som har lav rente de første årene, men 

hvor den senere stiger kraftig, samtidig som noen også har fått låne over boligens verdi. Denne 

typen av lån har steget de seneste årene, og har den siste tiden ført til store problemer på det 

internasjonale finansielle markedet.66  

Problemet oppsto som følge av at boligprisene i USA falt kraftig samtidig som renten steg. 

Konsekvensene av dette har vært at mange av disse boligeierne ikke har hatt mulighet til å 

tilbakebetale sine lån, og tvangsauksjoner ble resultatet. Denne krisen spredte seg via de finansielle 

systemene til det internasjonale markedet, og har dermed også skapt problemer for danske banker.67 

Dette er et viktig fenomen som har hatt stor betydning for markedsforholdene de seneste årene. Jeg 

kommer tilbake med en mer omfattende forklaring av problemet under kapitlet om likviditet i 

empiridelen.  

Når dette er sagt, er det et forhold som ikke er omtalt. Vil det hjelpe og holde kapital for 

likviditetsrisiko, eller er det slik at dersom en bank ender opp i en likviditetskrise, så er det ikke så 

mye å gjøre? Dette er noen av de forhold som jeg vil ta opp i min oppgave.      

                                                

 

65 Basel Committee on Banking Supervision, Liquidity Risk: Management and Supervisory Challenges, 2008 
(www.bis.org) 
66 Guide til subprime-krisen (http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/02/27/100319.htm) 
67 Guide til subprime-krisen (http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/02/27/100319.htm) 

http://www.bis.org
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/02/27/100319.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/02/27/100319.htm
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- 3 - 

Metode 
I dette metodekapitlet forklarer hvordan jeg har gått frem gjennom hele prosessen, altså hvordan jeg 

har gått frem for å få svar på min problemstiling. Dette omfatter metodeoverveielser, datainnsamling, 

primærdata, sekundærdata og kildekritikk. 

 

3.1 Metodeoverveielser 

Fremgangsmåten når det gjelder metode skal i følge Ib Andersen i "Den skinbarlige virkelighed", være 

situasjonsbestemt68. Det vil si at man skal velge metode ut i fra oppgaves karakter og formål. Formålet 

med oppgaven kan deles inn i forskjellige kategorier som danner utgangspunktet for oppgavens 

utforming, og hvilke metoder som er passende. I denne oppgave vil jeg gi anvende et deskriptivt design, 

noe som henger sammen med mitt formål med oppgaven, som er å gi leseren et overblikk over hvordan 

regelverket har påvirket danske banker, med hovedvekt på noen av de mest aktuelle områder som kom 

frem under intervjuene. Jeg vil altså skape en forståelse for hvilke konsekvenser de nye 

kapitaldekningsreglene har hatt, og kan komme til å få i fremtiden. Når en skal velge metode, er det 

flere forhold som man skal tenke gjennom. Dette er illustrert i følgende figur.   

Figur 1 Metodevalgets styringsfaktorer og hovedbestanddele69 

                                                

 

68 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed  vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. 3.utg. 2005 s.16 
69 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed  vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. 3.utg. 2005 s.41  
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Min metodebeskrivelse vil ta utgangspunkt i figurens bestanddeler.  

3.2 Rammestyringsfaktorer70 

Når en skal skrive en oppgave, er det alltid viktig at en forsikrer seg om at en opererer innenfor de 

lover og regler som gjelder. Disse setter rammebetingelsene for oppgaven, og omfatter formaliteter 

satt fra skolens side, som krav til innhold og form, etiske regler og loven, f. eks 

Personoplysningsloven, som en hver som driver systematisk datainnsamling skal overholde.  

Et annet forhold som er med til å sette begrensningene for oppgaven er undersøkelsesressursene. 

Ressursene er en knapp faktor, og må derfor planlegges vel for å kunne utnyttes optimalt. I denne 

sammenheng er både tid og tilgang til materiale, faktorer som man skal ta i betraktning når det 

gjelder oppgavens oppbygging og metodevalgene. Metodene må tilpasses til den tilgjengelige tiden, 

og man skal også være oppmerksom på problemer når det gjelder innsamling av informasjon.   

Formålet med oppgaven skaper også en ytre ramme i form av at man konkretiserer og avklarer hva 

oppgaven skal omfatte, og er dermed styrende for undersøkelsens gjennomførelse71. Mitt formål 

med denne oppgaven er som sagt tidligere å beskrive hvordan regelverket har påvirket danske 

banker.  

Valg av metode avhenger også av hvem som er målgruppen for oppgaven. Jeg anser at Copenhagen 

Business School, danske banker, Finansrådet, Finanstilsynet og andre parter som er interessert i 

Basel II regelverket er blant mine viktigste interessenter når det gjelder oppgavens innhold og form.   

3.3 Prosessfaktorene72 

Prosessfaktorene er en del som sammen med rammefaktorene skaper vitensproduksjonen og den 

samlede oppgave.  

Problemformuleringen vil alltid være det som styrer hele prosessen. 

                                                

 

70 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed  vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. 3.utg. 2005 s.41 
71 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed  vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. 3.utg. 2005 s.41 
72 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed  vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. 3.utg. 2005 
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Problemstilling, teoretisk forankring og avgrensning er beskrevet tidligere, men jeg vil nevne at jeg 

har valgt en åpen problemstilling for at alle relevante områder skal kunne fanges opp, men det er 

også satt grenser slik at mulighetene begrenses til det som er oppnåelig for oppgaven og de 

ressursene som er tilgjengelige.   

Undersøkelsesdesignet utgjør kombinasjonen av fremgangsmåter for innsamling, analyse og 

tolkning av data73. Det er altså de teknikker jeg har valgt å benytte for å danne et mest mulig korrekt 

bilde av virkeligheten. Disse vil bli beskrevet i de neste avsnittene.  

3.3.1 Induktiv metode

 

For å kunne se på hvilken virkning implementeringen av Basel II har hatt for danske 

pengeinstitutter, ble det et naturlig valg for meg å bruke et induktivt utgangspunkt. En induktiv 

metode betyr at man tar utgangspunkt i empirien for å slutte seg til generell viten om teorien74. 

Dette til forskjell fra det deduktive utgangspunkt, hvor man tester hypoteser, og således tar 

utgangspunkt i allerede eksisterende teorier for så å teste disse75.   

3.3.2 Kvalitativ metode

 

Den induktive metode oppnås via kvalitative undersøkelsesmetoder, hvor jeg forsøker å arbeide 

forutsetningsløst for således å kunne danne et helhetlig og korrekt bilde av respondentens innstilling 

til implementeringen og konsekvensene av regelverket. Den kvalitative metode er et godt verktøy å 

bruke når man skal undersøke et område hvor det er lite forskning fra tidligere, så som Basel II76. På 

denne måten kan undersøkelser og analyser tilpasses oppgavens problemstilling og mål, slik at det 

oppstår en logisk sammenheng. Metoden har også det fellestrekk med den induktive metode at 

teorier dannes ut i fra innsamlet data, og ble derfor et naturlig valg.  

Valget av kvalitativ metode kan motiveres ut i fra problemstillingen som er helt avgjørende for 

oppgavens oppbygging. Denne er vid, og ved hjelp av den kvalitative metode kan man få en dypere 

fremstilling som omfatter detaljer og tankeprosesser, som kan være vanskelig å fange opp gjennom 

                                                

 

73 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed  vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. 3.utg. 2005 s.103 
74 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed  vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. 3.utg. 2005 s.32 
75 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed  vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. 3.utg. 2005 s.32 
76 Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, Basics og qualitive research, techniques and procedures for developing grounded theory, 
s.11 
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andre metoder, i tillegg til at den er følsom overfor uventede forhold77. Problemstillingen og 

formålet med oppgaven har altså styrt meg i retning av intervjuformen, hvor jeg konsentrerte meg 

på et utvalg av totalpopulasjonen for å få en dyp og intensiv undersøkelse av disse. Jeg ønsket 

således å granske dette utvalget for å få en bred forståelse for hvordan disse oppfatter situasjonen.  

Den kvalitative metode er veldig ressurskrevende fordi det tar relativt lang tid å utføre intervjuene, 

samtidig som at den informasjonen man får er ustrukturert og dermed vanskelig å systematisere og 

analysere. Det krevdes også at jeg var kritisk og selektiv for å finne ut hvilken informasjon som var 

relevant, og som dermed skulle anvendes.   

Fordelen med intervjuformen som jeg har valgt, er at jeg kan gå i dybden på de områder som er 

relevant for oppgaven, og at jeg ikke låser meg fast til hypoteser. Det kan også nevnes at den 

kvantitative metode hadde gitt en større bredde, men dette har jeg forsøkt å oppveie for gjennom å 

intervjue en stor del av bankmarkedet samtidig som andre interessenter og aktører som 

Finanstilsynet, Finansrådet og to eksperter på området, ble intervjuet.  

3.3.3 Grounded Theory

 

Som overgripende metode for den kvantitative analyse har jeg valgt å benytte Grounded Theory. 

Denne analysemetode passer bra til det induktive utgangspunkt da den nevnte metode innebærer at 

teori dannes fra data som samles inn under hele undersøkelsen, dvs. at nye teorier skapes gjennom 

undersøkelse av virkeligheten78. Teorien bygger på prinsippet om at teorien er avdekket, utviklet 

og sandsynliggjort gjennom systematisk innsamling og analyse av data som vedrører emnet. 

Datainnsamling, analyse og teori er gjensidig samhørende 79. Dette er forskjellig fra andre 

teknikker hvor man først starter med en teori for så å bruke denne teorien på et emnet. Gjennom å 

benytte metoden innenfor Grounded Theory lar man det undersøkte området selv fortelle hva det 

kan være relevant å jobbe videre med, og man bygger så analysene videre på dette. Området blir 

dermed undersøkt forutsetningsløst og teoriene blir utviklet vekselvirkende med arbeidet. Disse 

teoriene har dermed en bedre forutsetning for å vise et riktig bilde av virkeligheten, og gir troligvis 

                                                

 

77 Patton, Qualitative evaluation and reasearch methods 2nd edition, 1990, s.13 
78 Glaser, BG & Strauss, AL, The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, 1967  
79 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed  vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne.3.utgave 2005, s. 202 
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en bedre innsikt og økt forståelse.80 I og med at området rundt implementeringen av Basel II og den 

etterfølgende virkning for bankene er relativt lite undersøkt, vil denne metode være fordelaktig for 

oppgavens formål om å beskrive virkeligheten best mulig, og oppnå en forståelse for reglenes 

påvirkning.   

Fremgangsmåten ved denne teori kan viser i følgende figur;  

Generell problemstilling 

 

Teoretisk utvalg 

 

Innsamling av data 

 

Analyse av data (begreper, kategorier) 

 

Teoretisk mettet

  

Generering av hypoteser 

 

Figur 2. Fremgangsmåte ved grounded theory (Bryman & Bell, 2005, s 350)  

Problemstillingen er beskrevet tidligere, og når det gjelder det teoretiske utvalg av intervjuobjekter 

er det viktig at disse kan argumenteres for ut i fra oppgavens formål. Valget er nærmere beskrevet 

under avsnittet om intervjuene. Innsamlingen av data er også nærmere beskrevet under avsnittet 

datainnsamling. Under analysene av intervjuene kom jeg frem til noen fokusområder som jeg 

kategoriserte informasjonen etter, for deretter å strukturere oppgaven, og samle ytterligere 

informasjon under disse kategorier. Alt ble bygget ut fra kjernekategorien, som er min 

problemstilling. De kategorier som deretter ble valgt, hører til under kjernekategorien. Under de 

nevnte kategorier ble det også dannet underkategorier for å strukturere arbeide ytterligere. Når det 

gjelder neste steg, teoretisk metthet, blir denne til dels styrt av de tilgjengelige ressurser. Denne 

tilstanden oppnås dersom ingen ny informasjon kan tilkomme. Dette er til dels styrt av de 

tilgjengelige ressurser, og vesentlighetsprinsippet. På bakgrunn av disse steg dannes hypoteser.  

Men det skal også nevnes at formålet med oppgaven ikke er å danne nye teorier, men å belyse 

effektene av regelverket, samt kartlegge eventuelle problemområder. 

                                                

 

80 Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, Basics og qualitive research, techniques and procedures for developing grounded 
theory, s.12 
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3.3.4 Datainnsamling

 
Datainnsamling har både foregått via primær  og sekundærdata. Fordelen med å benytte både 

primær og sekundærdata er at det oppstår flere innfallsvinkler.  

 

3.3.4.1 Primærdata 

Primærdata er den informasjonen som undersøkeren selv innhenter gjennom å vende seg direkte til 

informasjonskilden81. Ut i fra oppgavens formål, og styringsfaktorene for metode, jfr. Figur 1, ble 

intervju med personer som er involvert i implementeringen av regelverket oppgavens primærdata. 

Det er kun gjennom denne metoden den ønskede dybde og forståelse kunne oppnås. En alternativ 

eller supplerende metode kunne ha vært kvantitative studier.   

Intervjuene 

Jeg hadde intervjuer med Danske Bank, DnB NORD, Nordea, Jyske Bank, Finanstilsynet, 

Finansrådet og Pricewaterhousecoppers. 

Valget om å gjennomføre intervjuer kom naturlig ut i fra problemstillingen og formålet med 

studien. Som sagt tidligere har oppgaven form av en induktiv metode som krever fleksibilitet når 

det gjelder innsamlingen av informasjon. Derfor er intervjuformen en fordelaktig 

undersøkelsesmetode, som møter de ønsker og krav som oppgaven stiller.   

Målet med intervjuene har vært å oppnå en forståelse for området rundt implementeringen av Basel 

II, og de etterfølgende konsekvenser for danske banker. Ut i fra analyser av intervjuene har jeg så 

dannet meg en oppfatning av hvilke områder som virket mest aktuelle i forhold til bankene og 

markedssituasjonen. Dette har dannet utgangspunktet for fokuseringen av oppgaven og 

perspektiveringen.   

Som utgangspunkt for intervjuene har jeg utformet et spørsmålsformular som alle deltagerne har 

fått tilsendt minst en uke før intervjuet, slik at de visste hva intervjuet skulle innebære. Jeg tror dette 

har vært med til å øke kvaliteten av intervjuene på grunn av at deltageren har fått tid til å forberede 

seg, og reflektere over problemstillingene. Formularet har vært med til å styre samtalen, slik at alle 

                                                

 

81 Jacobsen,  Vad, hur och varför?  Om metodevalg i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, 2002, 
s.152  
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relevante områder ble dekket under alle intervjuene, men ellers har intervjuene vært åpne på den 

måten at respondenten selv har kunnet legge vekt på de områder han eller hun har funnet mest 

interessante. På denne måten blir alt av interesse dekket, men at det også er rom for diskusjoner og 

følgespørsmål rundt de mest relevante og interessante områder. Det er dog også en ulempe med 

denne måte å føre et intervju på. Det er f. eks den omstendighet at alle spørsmål ikke blir stillet på 

samme tidspunkt og på samme måte, og dette kan dermed føre til at respondentene tolker 

spørsmålene forskjellig.  

Formularet har stort sett vært det samme ved alle intervjuerne, men det er gjort små tilpasninger, 

slik at spørsmålene skulle være relevante for den intervjuede person. Det er derfor et 

spørsmålsformular til bankene, et til Finansrådet, et til Finanstilsynet, og et til PwC. Utgangspunktet 

har vært det samme i alle intervjuene, slik at jeg har fått forskjellig vinklinger på de samme 

problemområdene.   

Med hensyn til oppgavens varighet og de tilgjengelige ressursene var det ikke mulig å intervjue alle 

relevante personer. Det ble derfor gjort et utvalg blant bankene med hjelp fra min veileder, hvor de 

største bankene er representert, som Danske Bank, Jyske Bank og Nordea, men også en mindre 

bank som DnB NORD. I tillegg ble det gjort et intervju med Finanstilsynet og Finansrådet, samt to 

eksperter fra PriceWaterhouseCoopers. For å finne de riktige personene har jeg fått hjelp av min 

veileder, samt av personer innom de organisasjoner jeg har vært i kontakt med. Det er min 

oppfattelse at de personer jeg har kommet i kontakt med, er de som har vært mest passende i 

forhold til deres posisjon i organisasjonen og den kompetansen de sitter inne med.  

De fleste intervjuene ble gjort ved besøk i organisasjonen, mens intervjuet med Jyske Bank og 

Nordea ble gjort over telefon. Det er min oppfatning at intervjuer ansikt mot ansikt er å foretrekke, 

men på grunn av kostnaden og tidsaspektet ved å reise, ble det valgt å gjennomføre telefonintervju 

med disse to.   

Under alle intervjuer, bortsett fra intervjuet med DnB NORD har det blitt brukt en diktafon for at all 

relevant informasjon skulle fanges opp, og for at jeg personlig kunne være mer med på diskusjoner 

under intervjuet, istedenfor å bruke tiden på å notere. Det er også med på å motvirke feiltolkninger 

som følge av at deler av svaret går tapt. Respondenten har ved alle intervjuene selv fått velge om 
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diktafonen skulle anvendes eller ikke. Det har også vært den deltagendes valg dersom deler av 

intervjuet skulle være konfidensielt, og dermed ikke siteres eller kommenteres. Dette har vært med 

til å skape en fortrolig samtale, der respondenten har følt at han har kunne føre en åpen samtale. 

Intervjuenes lenge har variert etter hvilken person jeg har snakket med. Det har vært alt fra 35 min 

til 1 time og 30 min. Det har virket som at alle jeg har intervjuet har sett over spørsmålene før 

intervjuet, og gjort noen refleksjoner, samtidig som at ingen av de intervjuede har virket som at de 

har vært under tidspress. Jeg ser derfor på dette som at kvaliteten og forholdene under intervjuene 

har vært optimal.   

Intervjuene var som sagt semistrukturerte ved at det var utformet et spørsmålsformular, mens 

svaralternativene var åpne slik at respondenten kunne beskrive svaret med egne ord. Dette ga 

muligheten til å få frem hver persons bedømming.82   

Intervjuene ble gjort på et relativt tidlig stadie i oppgaven, for å finne den mest relevante 

fokuseringen for resten av oppgaven. For å få flere synsvinkler og andre aktuelle argumenter fra 

andre kilder, har jeg som sagt intervjuet andre aktører enn bare banker. Jeg har også komplettert 

intervjuene gjennom e-mail ved senere stadier i oppgaven, blant annet ved å sende ut følgespørsmål 

til alle bankene som omhandlet fokuseringsområdene.   

3.3.4.2 Sekundærdata 

Sekundærdata er samlet inn av andre, som har hatt et annet formål med innsamlingen enn hva jeg 

har. Det er på sånn sett andrehåndsinformasjon, og man skal dermed være forsiktig med å bruke 

dataen direkte uten å sette den inn i oppgavens sammenheng og granske den kritisk.83 Min 

innsamling har til stor del skjedd ved søkning på BIS og ECBSs hjemmesider. I tillegg har de 

respektive bankers hjemmesider blitt benyttet hyppig. Jeg har også brukt cbs´s biblioteks 

søketjeneste og database for å finne relevant materiale.   

3.4 Kildekritikk 

To forhold en skal være oppmerksom ovenfor når en skiver er oppgavens validitet og reliabilitet.   

                                                

 

82 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed  vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. 3.utg. 2005 s.152-153 
83 Jacobsen, Vad, hur och varför?  Om metodevalg i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen 2002, 
s.153  
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3.4.1 Validitet

 
Validitet omfatter gyldighet og relevans. Det vil si at den innsamlede data skal være av relevans for 

problemstillingen, og at det skal være overensstemmelse mellom det teoretiske og det empiriske 

begrepsplan84. Validitet oppnås gjennom at de riktige faktorer måles, dvs. at vi måler det vi ønsker å 

undersøke, noe som også kalles intern gyldighet85. Jeg forsøkte p å oppnå høy validitet gjennom å 

ha et relativt fastlagt spørsmålsskjema til respondentene slik at intervju holdt seg innenfor de 

ønskede områdene. Den senere analyse var deretter preget av stor grad av selektivitet for å finne ut 

hva som var relevant for min undersøkelse.   

Ekstern gyldighet oppnås dersom resultatet av undersøkelsen kan brukes i andre sammenhenger, 

dvs. at det skal være representativt for den sammenheng det skal overføres til. Det kan her 

diskuteres om resultatene av intervjuene kan overføres til de andre bankkontorene innenfor de 

samme banker. Jeg vil argumentere for dette fordi bankene har en tydelig struktur på hvordan de 

implementerer Basel II, noe som skal gjennomsyre hele virksomheten. Når det gjelder andre banker 

kan disse skille seg fra de undersøkte, og man skal derfor være forsiktig med å overføre resultatene 

direkte.  

3.4.2 Reliabilitet

 

Reliabilitet angir hvor sikkert og presist vi måler det vi faktisk måler, herunder i hvor høy grad 

resultatene fra et måleinstrument eller en målemetode blir påvirket av tilfeldigheter. Reliabilitet er 

altså den innsamledes dataens pålitelighet.86  

3.4.3 Øvrig

 

Som øvrig kritikk kan nevnes at intervjuene formes av de deltagende parter, og derfor ikke helt 

oppfyller kravet om objektivitet. Intervjuene har til stor del blitt styrt av det som respondenten har 

oppfattet som mest relevant, og det er også en risiko for at den intervjuede ikke har formidlet all 

nødvendig informasjon pga. at det er informasjon som respondenten tar for gitt. Dette skyldes det 

gap det er mellom mine forkunnskaper, og kompetansen til de som jeg har intervjuet. Det skal også 

nevnes at bankene og de andre aktører selv har medvirket til å finne den riktige personen for 

                                                

 

84 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed  vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. 3.utg. 2005 s.81 
85 Jacobsen, Vad, hur och varför?  Om metodevalg i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen 2002. 
86 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed  vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. 3.utg. 2005 s. 81 
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intervjuene. Denne metode kan diskuteres, men jeg ser det som tvilsomt at de har hatt skjulte 

motiver når det gjelder dette, og at det dermed skulle ha påvirket min undersøkelse i negativ 

retning. Jeg tar derfor utgangspunkt i at respondentenes svar et uttrykk for hele virksomhetens 

holdninger når det gjelder regelverket. Men svarene kan også være påvirket av en subjektiv mening, 

og dermed ikke fullt ut representere og speile hele virksomhetens holdning. For å unnvike dette har 

deltagerne som sagt fått spørsmålene tilsendt på forhånd, og jeg har også stilt følgespørsmål for å 

forklare meningen og intensjonene med spørsmålene.   

Kritikk kan også tillegges metoden med å bruke et utvalg av populasjonen, og om dette kan gi et 

tilstrekkelig bilde av virkeligheten. Men som sagt er dette begrunnet i oppgavens 

ressurstilgjengelighet, og jeg er oppmerksom på forholdet gjennom hele oppgaven, og ser derfor 

ikke på dette som et problem.   

Et annet forhold som kan være verdt å nevne er at intervjuene og oppgaven generelt preges av mine 

subjektive meninger. Det er vanskelig å oppnå full objektivitet siden tolkning av intervjuer, valg av 

følgespørsmål og vurderingen av informasjonen foretas av meg personlig, og dermed blir påvirket 

av mine subjektive meninger. Jeg har vært oppmerksom på dette forholdet, og har ikke bevisst latt 

mine personlige holdninger påvirke oppgavens utførelse. Men det kan ikke forhindres at valg av 

litteratur og oppgavens gjennomførelse vil bli påvirket av subjektive vurderinger. For å forhindre 

dette, har jeg hele tiden latt mine valg angående litteratur og informasjon styres av formålet med 

oppgaven. Dette forholdet gjelder også all litteratur jeg benytter i min oppgave, og det er derfor 

viktig at jeg hele tiden bedømmer påliteligheten og relevansen av informasjonen.  

Det vil alltid være en risiko for alle disse problemer når det gjeldet kvalitative metoder. Risikoen for 

subjektivitet skal man derfor alltid være oppmerksom på, og man må derfor hele tiden vurdere og 

analysere materiale og datainnsamling.  

3.5 Avslutning 

Alle avsnittene danner sammen den endelig oppgaven og dermed vitenproduksjonen, som er den 

siste boks i figur 1. Det har vært min intensjon at gjennom dette metodekapitel å skape en god 

forklaring og beskrivelse for min arbeidsmåte og undersøkelsesmetoder, samtidig som jeg også vil 

oppnå en redusert transparens mellom meg og leseren.  
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- 4 - 

Empiri 
I dette kapitlet vil jeg presentere en mer inngående diskusjon og analyse av fokusområdene basert 

på mine undersøkelser. Hvert området blir presentert for seg, og tar opp flere ulike 

problemstillinger innenfor kategoriene. Det er kun de områder hvor fokuset ligger som blir 

diskutert her, og kapitlet rundes av med en diskusjon av om nytten med regelverket overstiger 

kostnadene.  

 

4.1 Operasjonell risiko 

Som sagt er operasjonell risiko et nytt element innenfor Basel regelverket. Operasjonell risiko 

betraktes nå som en selvstendig risiko, som skal regnes med i minimumskravet under pilar 1.  Dette 

gjør det til et interessant område å undersøke, samtidig som det har medført virkninger, både i form 

av store utfordringer og nye muligheter for bankene.   

Det har oppstått nye operasjonelle risikoer på grunn av avregulering og globalisering av den 

finansielle sektor. Det har dessuten vært en økning innenfor finansiell teknologi, som også har 

bidratt til å skape flere risikoer innenfor dette området. Det er derfor behov for et bedre system for 

håndtering av operasjonelle risikoer.87   

Baselkomiteen har opprettet en implementeringsguppe for operasjonell risiko, AIGOR. Denne 

gruppen fokuserer på de praktiske utfordringer som har oppstått som følge av innførelsen av 

regelverket. Basel II legger opp til relativt stor fleksibilitet når det gjelder AMA, noe som både er 

en fordel for bankene, men som også er med til å skape problemer og utfordringer. For å hjelpe til 

med å skape en konsistent implementering, gir AIGOR ut Sound practice papers.88  

Under undersøkelsen kom det frem at det er stor enighet blant bankene angående operasjonell 

risiko. Diskusjonen rundt området kan grovt deles inn i tre: 

1. Internal governance (Intern styring) 
2. Data 
3. Modellering og kvantifisering 

                                                

 

87 KPMG 2003, Basel II  A closer look: Managing operasjonel risk, KPMG International. 
88 Basel Committee on Banking supervision, Observed range of practice in key elements of AMA, (www.bis.org) 

http://www.bis.org
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I tillegg vil jeg komme inn på styring av operasjonelle risikoer, og operasjonell risiko i forhold til 

medarbeidere og kultur, som var områder som kom frem under intervjuene.   

4.1.1 Internal governance

 

Operasjonell risiko er en del av bankenes risiko, og har alltid vært et viktig element. Det Basel II 

har bidratt med, er å skape en større oppmerksomhet på dette forhold, gjennom å ha et separat 

kapitalkrav for denne type risiko, samtidig som det blir lagt stor vekt på styring og håndtering av 

operasjonell risiko. Økte fokus på området er med til å forbedre og bygge opp den interne 

kontroll.89  

Alle de undersøkt bankene mener at operasjonell risiko er meget relevant i forhold til 

risikostyringen, og er positive til at området har fått en selvstendig karakter. Det er stor enighet om 

at den største fordelen med innførelsen av operasjonell risiko, er at det har blitt rettet mer 

oppmerksomhet på området, samtidig som det blir utarbeidet nye systemer, som er med til å styre 

og håndtere denne risikotypen. DnB NORD fremhever at det er viktig å innsamle denne type av 

data for at kunne se hvor ting går galt. Regelverket er dermed med til å allokere kapitalen til de 

riktige områder i virksomheten, og det blir dermed et mer korrekt bilde av den virkelige risikoen. 

Når man vet hvor ting går galt, kan man også se på årsaken til dette, og utarbeide en plan for å 

forhindre disse feilene, noe som igjen vil forbedre risikoforholdet. PwC er også enige i at det er bra 

at det er kommet et regelverk hvor man skal styre den operasjonelle risiko. Danske Bank sier at man 

skal vite at det er en risiko, samtidig som det er viktig at man kan se risikoen når den oppstår. 

Operasjonell risiko har vist seg å være et relevant område, og man skal holde kapital for å dekke 

potensielle tap. Representanten for Jyske Bank istemmer derfor for at bankene skal holde en buffert 

for operasjonell risiko. Finanstilsynets mening på området er at det er en fordel at bankbransjen blir 

mer oppmerksom på forholdet, og at dette er med til å bidra til at det blir sikrere. Dette vises blant 

annet ved at det å innsamle erfaringer gir gevinst til virksomhetene i form av den ønskede 

oppmerksomhet. Mer fokus og oppmerksomhet medfører økt kontroll over risikoen.  

I implementeringen av reglene for operasjonell risiko, er det viktig å fastlegge roller og ansvar. Den 

øverste ledelsen skal ha det overordnede ansvar, mens den daglige ledelse er ansvarlige for den 

daglige styring og håndtering. Det skal opparbeides og dannes en involvering og forståelse fra 

                                                

 

89 Basel Committee on Banking supervision, Observed range of practice in key elements of AMA, (www.bis.org) 

http://www.bis.org
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ledelsens side.90 I Basel II regelverket står det at ledelsen skal være aktivt involvert i operasjonell 

risikoledelse91. Dette krav gjelder for implementeringen av AMA, men er noe alle de største 

bankene bør streve etter for å oppnå en optimal styring og håndtering av operasjonell risiko. Et 

problem som kan oppstå her er definisjonen av hva aktiv ledelse betyr. Det blir et 

definisjonsproblem, hvor bankene selv må finne ut hvordan de skal demonstrere dette. Det betyr at 

det fører til forskjellige tolkninger blant bankene, noe som også kommer til å påvirke tilsynene, som 

skal gjøre en vurdering, og avgjøre om implementeringen skal godkjennes i forhold til regelverket.   

Et element som også er verdt å nevne, er at bransjen fremdeles er i et tidlig stadie når det gjelder 

operasjonell risiko. Det kan dermed være kritisk for ledelsen å finne den riktige metode allerede 

fra starten, slik at det ikke oppstår en situasjon hvor banken havner på helt feil spor. Dette har vært 

et av de områder som de intervjuede banker også har nevnt som problemområder. Bankene hevder 

at i og med at operasjonell risiko er så nytt som et selvstendig risikoområde, er det vanskelig for 

dem å vite hvordan dette skal håndteres. Det er viktig for dem å klart definere ansvarsområder og 

autoritet ut i fra regelverkets intensjon, slik at bankene ikke havner i en situasjon der det oppstår tap 

og feil på grunn av uklare definisjoner av ansvar. Dersom man ikke legger ned tid på dette området, 

er det også en stor fare for at viktig informasjon kan gå tapt mellom ansvarsområder. Det motsatte 

kan også skje, der ansvar overlapper hverandre, slik at det blir brukt mer ressurser enn nødvendig, 

og dermed får man ikke en optimal risikostyring. Det er derfor viktig at bankene bruker tid på å 

fastlegge nivået for involvering.   

Under intervjuene har det kommet frem antydninger om at Finanstilsynet har vært for tilbakeholdne 

med informasjon angående hva de forventer, og det blir dermed en vanskelig oppgave for bankene å 

selv sette grensene for disse handlinger. I motsetning har det engelske tilsynet vært veldig klare i 

forhold til sine krav og forventninger. Jeg tror at det finnes flere årsaker til dette, blant annet mangel 

på ressurser fra Finanstilsynets side. Selve implementeringen har krevd store ressurser for å kunne 

drive tilsyn med bankene, og det kan dermed være slik at det meste av ressursene har blitt brukt til 

dette arbeidet, og at informasjon til bankene og markedet har kommet i siste rekke. Det fins også 

den mulighet at Finanstilsynet selv ikke er helt utlært innenfor området, og at de derfor lærer mens 

de gjør erfaringer med arbeidet. Det blir dermed vanskelig for dem å gi klare retningslinjer. 

                                                

 

90 Basel Committee on Banking supervision, Observed range of practice in key elements of AMA, (www.bis.org) 
91 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 664 
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Operasjonell risiko er nytt for alle parter, og det tar derfor tid før elementet er optimalt 

implementert.   

Et annet område innenfor internal governace, er at det skal opprettes en uavhengig risk management 

funksjon for at AMA kan implementeres92. Årsaken til at denne funksjon skal være uavhengig, er at 

man ikke skal komme for nære de som gjør feilene, samtidig som man dermed unngår 

interessekonflikter. Men det er vel så avgjørende at funksjonen ikke er for distansert i forhold til 

virksomheten. Da risikerer man at funksjonen ikke kan sette seg tilstrekkelig inn i, og forstå 

virksomheten, og dens risikoprofil.93 Dette henger sammen med det Danske Bank uttrykte om at 

man raskt må kunne se problemene når de oppstår. Mye avhenger derfor av at man finner den 

riktige balanse mellom disse forhold. I forhold til intervjuene var det ingen som hadde noen særlige 

erfaringer på dette området. Det var altså for tidlig å si, siden disse regler retter seg mot AMA, og 

ingen av de danske bankene har innført denne metoden.  

Et tredje element som påvirker, er faktorer innenfor virksomhetsmiljø og intern kontroll. Bankene 

selv har som sagt fremhevet betydningen av den økte oppmerksomhet på operasjonell risiko, og det 

forhold at man blir mer klar over, og kan systematisere indikatorer som er med til å forstå og 

fastlegge den enkelte banks risikoprofil. Modellene bygger som sagt på historiske data, mens dette 

er et element som bygger inn nåværende, og fremtidige påvirkningsfaktorer, som igjen gjør at 

bankene kan styre mer point-in-time. Faktorer som kan inngå i denne analyse er; vekstrate, 

introduksjon av nye produkter, medarbeideromsetning og resultater som er kommet frem både 

under intern kontroll og ekstern revisjon. Analysen fremhever dermed hvilke nøkkelfaktorer som er 

med til å bestemme den operasjonelle risiko, og bankene oppnår en mer direkte refleksjon av den 

virkelige risiko. Ut i fra dette kan man også se viktigheten av å ha en sterk intern kontroll. Det gjør 

at disse faktorer ikke får stor virkning ved at man har kontroll på dem, og vet om hvilke eventuelle 

konsekvenser de kan få. Man har altså et mer stabilt internt miljø, som medfører at det kun blir 

marginale forskjeller fra de historiske tallene.94  

                                                

 

92 Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004,  Paragraf 666 a 
93 Basel Committee on Banking supervision, Observed range of practice in key elements of AMA, (www.bis.org) 
94 Basel Committee on Banking supervision, Observed range of practice in key elements of AMA, (www.bis.org), og 
Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital Standards 

 

A Revised Framework, 2004,  Paragraf 676 

http://www.bis.org
http://www.bis.org
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4.1.2 Data

 
Kravene til data er beskrevet i Basel regelverkets paragraf 673. Den innsamlede data og 

informasjon er viktig, fordi dette i sluttenden påvirker beslutningene.   

Dette er helt klart et av de største problemområdene for bankene. Dette kom frem under 

undersøkelsene. PwC mener at datakvaliteten er helt avgjørende for risikohåndteringen, men at det 

ikke er nok bare å ha data. Bankene må også få det inn i styringen. Grunnlaget for dette er da 

dataen, og tilgjengeligheten til data. Det PwC har merket blant bankene, er at forholdene rundt 

datakvalitet og tilgjengelighet har vært vanskelige.    

De intervjuede bankene sier at de ikke har registrert og systematisert denne formen for data 

tidligere, og de mangler derfor grunnlaget for modellene, nemlig de interne data.   

Problemene oppstår rundt kvaliteten av data;95 

 

Hvor går grensen for hva som regnes som tap? 

Det har vært vanskelig for bankene å vite til hvilken detaljeringsgrad de skal registrere feil, 

og bygge dette inn i modeller. 

 

Hvordan registrerer man nesten tap? 

Selv om en feil ikke har oppstått, kan det være nyttig for bankene å se på feil som nesten 

har oppstått. Dette kan være et viktig redskap i styringen og håndteringen av risiko. I tillegg 

kan dette være indikatorer som banken bør benytte i sin risikostyring via scenarioanalyser, 

og man kan få frem på hvilke områder banken har muligheter til å forbedre seg. 

 

Hvilken dato skal brukes for registreringen? 

Mange av tapene oppdages ikke før lenge etter at feilen har skjedd. Dermed kan man 

diskutere når man skal registrere denne feilen. Skal det føres tilbake til det tidspunkt den 

oppstod, eller skal det føres på oppdagelsesdatoen? Dette er ikke nærmere beskrevet i 

regelverket, og det er derfor en risiko for at bankene innfører ulike metoder. Det er også en 

risiko for at kapitalkravet ikke reflekterer den virkelige risiko til alle tidspunkter. 

 

Hvilke evalueringsmetoder skal brukes for interne tap? 

Forskjellige beløp kan oppstå alt etter hvilken metode man beregner skaden etter. Det kan 

være i forhold til bokført verdi, markedsverdi eller gjenanskaffelsesverdien. Regelverket 

                                                

 

95 Basel Committee on Banking supervision, Observed range of practice in key elements of AMA, (www.bis.org) 

http://www.bis.org
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definerer ikke nærmere hvilke verdier som skal brukes, og sammen med det faktum at f. eks 

markedsverdi og gjenanskaffelsesverdi ikke alltid er tilgjengelige, skaper dette forholdet 

vanskeligheter for bankene. Resultatet kan bli at vurderingen blir mer subjektiv enn det som 

er tenkt, og det er heller ikke sikkert at det viser det riktige risikobilde. 

 

Hvordan skal man allokere interne tap? 

Noen tap kan høre til over flere avdelinger, og det blir dermed nødvendig å foreta 

vurderinger når det gjelder allokeringen av tapet. Dette påvirker også ledelse og 

håndteringen av risikoen. Samtidig kan dette være med til å sende feil signaler, og dermed 

påvirke den interne troverdighet, og i noen tilfeller føre til interessekonflikter. 

 

Hvordan håndtere en situasjon hvor det er uklart til hvilken type av risiko tapet hører til? 

I noen tilfeller er det ikke alltid helt klart hvilken type av tap eller feil som har oppstått. I 

blant kan det være vanskelig å skille f. eks operasjonell risiko fra kreditrisiko. I regelverket 

er det forskjellig behandling av denne formen for tap alt etter hvilken kategori den henger 

sammen med, og hvordan det ble behandlet tidligere. 

 

Bruk av eksterne data. 

Ved bruk av eksterne data er det viktig at man setter dem inn i den enkelte banks 

sammenheng, og ikke bruker informasjonen blindt. Det kan oppstå feil i denne 

oversettelsen, som gjør at den virkelige risiko for den enkelte bank ikke reflekteres korrekt.   

Både PwCs og Finansrådets erfaring er at bankene har hatt problemer relatert til datakvaliteten. 

Danske Bank startet også et prosjekt rundt innførelse av AMA, men la det ned pga. vanskeligheter, 

spesielt rundt detaljgraden. De sier det er først nå de har funnet ut hvilke risikoer, og dermed hvilke 

data, som er relevante. Erfaringen de har oppnådd er at det ikke er alle detaljer som skal med, og 

man må lære å skille ut de typer av risikoer som er relevante for kapitaldekningen.   

Finanstilsynet fremhever også et annet problem for bankene, som innbefatter at noen av de risikoer 

som de skal holde kapital for er meget usannsynlige, og bankene har dermed ingen data relatert til 

disse hendelser. Samtidig er det disse former for risikoer som gir de største tap. Ut i fra denne 

forutsetningen blir det nødvendig å hente inn eksterne data. Nordea har samarbeidet med andre 

banker for å bytte ideer. I denne sammenhengen blir det essensielt for bankene at de kan sette disse 

eksterne data inn i deres sammenheng.   
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Et siste punkt som kan nevnes er at det ikke bare har vært problemer med å samle inn data, men 

også å kontrollere om den er brukbar og korrekt. Dette er viktig for at modellen skal kunne være 

pålitelig og troverdig. Bankene må ikke havne i en situasjon der de samler inn den data de kan, og 

ikke den data de behøver96. Når informasjonen så er samlet inn, kan det være vanskelig å finne 

mønster i dataen som gir mening i form av en modell.97  

En gevinst for bankene blir derfor at de får systematisert data om  forholdene, og kan bruke dette i 

sin risikostyring, og som sagt mer fokus og oppmerksomhet medfører økt kontroll over risikoen.  

4.1.3 Modellering og kvantifisering

 

Det neste forhold som har skapt store problemer for bankene har vært modelleringen, og 

kvantifiseringen av operasjonelle risikoer. Dette er alle de intervjuede respondentene enige i, og det 

kan også vise seg ved at ingen danske banker har implementert den mest avanserte metode på dette 

området, til forskjell fra kreditsiden hvor de flest store banker har utviklet IRB. Det er stor 

fleksibilitet når det gjelder AMA modellene. Det gjør at den samme risiko dermed kan gi ulik 

kapitaldekning i forskjellige banker.   

Et annet moment som jeg syns er av stor betydning for selve implementeringen av det operasjonelle 

element, er at ingen av bankene kan se at nytten ved å utvikle en AMA modell overstiger 

kostnadene. Både PwC og Finansrådet bekrefter dette. Dette har også sammenheng med at det har 

vært komplisert for bankene å tolke reglene for hva en slik modell skal innehold, og hvordan den 

skal utformes. Jyske Bank sier at det ikke var noen som visste hva AMA var, og at det ikke var 

dannet noen konsensus omkring hvordan man skulle modellerer de operasjonelle risiko. PwC uttaler 

at det ikke har vært vanskelig å lese reglene, men at det er vanskelig å tolke de. Man havner derfor i 

en situasjon hvor man kan stille spørsmålet; What does good look like?  

En annen del av problemet er at operasjonell risiko er vanskelig å kvantifisere. Det er en komplisert 

handling å sette et tall på den skaden som de operasjonelle risikoene utgjør. Dette henger sammen 

med elementene som er beskrevet ovenfor under data, men også det forhold at flere av risikoene 

innenfor operasjonell risiko korrelerer med hverandre.  

                                                

 

96 Power Michael 2005, The invention og operasjonel risk, Review of international Poltical Economy 12:4 oktober, s. 589 
97 Basel II blir virkelighet (kandidatavhandling) 
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Danske Banks største problemer når det gjelder operasjonell risiko har vært at de har relativt få 

operasjonelle tap på det daglige forretningsmessige nivå, og derfor har det vist sig, at det største 

problemet har vært å få kollegaer til å oppfatte det som noe de skulle bruke tid på. Videre sier de at 

de ikke var en av de bankene som gikk ut i første runde med implementering av konseptet om 

operasjonelle risiko, og derfor har de unngått å begå noen av de feilene, som andre europeiske 

banker begikk i de første årene av dette årti.  

Jeg tror også at den del av de problemene som har oppstått rundt innførelsen av regleverket kan 

legges på det forhold at bankene har lagt mest ressurser på kreditsiden, mens operasjonell risiko har 

kommet på sidelinjen. Dermed har bankene ikke lagt ned like mye tid på denne delen av 

regleverket, og dette kan være årsaken til at mange av pengeinstituttene har de mest avanserte 

metoder på kreditsiden, men ikke på operasjonell risiko. Det har altså havnet som siste prioritet. En 

av årsakene til dette kan være at bankene tjener mer på å forbedre kredittsiden, siden operasjonell 

risiko kun er en marginal del i forhold til kreditsiden98.   

Når det gjelder definisjonsproblemer er det delede meninger om dette. Danske Bank uttaler at det 

for CRD generelt viser seg at operasjonell risiko er et bevegelig mål, hvor tingene beveger seg i takt 

med at det gjøres erfaringer på området. Hittil har det som nevnt vært andre, der gjorde erfaringer, 

som de kunne lære av. Nå er så de selv som må dra erfaringer i takt med at prosjektet gjennomføres. 

Jyske Bank sier at det har vært litt problemer angående definisjoner, men at disse ikke har vært 

uoverstigelige. De syns at Basels rammedefinisjon er et godt utgangspunkt. Et annet forhold kom 

frem fra DnB NORD som sier at de stort sett ikke har hatt noen definisjonsproblemer, men at det 

har vært litt vanskeligheter rundt avgrensninger til de andre former for risiko når f. eks et tap også 

kan relateres til f. eks strategiske risiko.  

4.1.4 Styring av operasjonelle risikoer

 

Tidligere var operasjonell risiko en del av interne kontroller, og jeg spurte bankene om de har fått 

nye strukturer og prosesser for å styre og lede operasjonell risiko, og om det eventuelt har vært 

investeringer i ny teknologi. Danske Bank sier at der er etablert en komité for operasjonelle risikoer, 

som koordinerer prosjektet på tvers i konsernet. IT messigt har de ikke implementert de store IT 

                                                

 

98 Johansson og Nilsson, Banker och Basel II  Hur påverkar regleringen de svenska bankerna? Kandidatuppsats 2005 
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systemer innenfor dette område. De sier at de har mer ut av å sette prosesser opp for 

risikoidentifikasjon og rapporteringer av de største operasjonelle risikoene på en konsistent måte. 

De har i en del år arbeidet med å utvide deres IT utviklingsprosesser, slik at det ved igangsetting av 

det enkelte IT prosjekt forholder seg til de operasjonelle risikoer, som er innenfor det pågjeldende 

område. Jyske Bank derimot svarer nei på spørsmålet, og uttaler at operasjonell risiko primært er en 

systematisering og konkretisering av mange av de kontroller der tidligere - og stadig - blir laget. 

DnB NORD har definert prosesser for sporing og kontroll av operasjonelle risikoer, og de har 

opprettet en ny ledelses prosess. Noe annet som også er nytt, er at de har utviklet en database og 

prinsipper for hvilke nivå som er akseptable for operasjonell risiko. Det er helt avgjørende at det 

oppstår en klar forståelse.  

4.1.5 Operasjonell risiko i forhold til medarbeidere og kultur

 

Det er flere faktorer som kan være problemfylte for bankene. Kravet om rapportering kan medføre 

en viss uro og møte indre motstand, og avdelinger kan bli spilt ut mot hverandre. Mye avhenger av 

kulturen i organisasjonen, sammen med etikk, integritet og toleranse. I dette arbeidet er det 

avgjørende at ledelsen får medarbeiderne til å streve mot samme mål. Samtidig må de som arbeider 

med å samle inn, og vurdere dataen ta hensyn til at mange av de rapporterte feilene er det 

medarbeiderne som selv definerer. Det er også de som i stor grad vurderer relevansen, og det 

oppstår dermed en situasjon hvor data og informasjon kan gå tapt som følge av uklare retningslinjer, 

eller at medarbeiderne ikke ser seg enige i de regler som fins på området. Dette kan skape 

begrensninger i forhold til kvantifiseringen.  

DnB NORD sier at deres problem rundt implementeringen har vært å få det ut i organisasjonen. Et 

av Jyske Banks største problemer har vært å modellere, og det at de som skal registrere feilene 

samtidig har lavt insitament til dette. Men jeg syns det er viktig at bankene tenker på at en del av 

disse problemene kun eksisterer i en innkjøringsperiode, før de blir en del av de faste rutinene.  

Alle ser fordelen med å kvantifisere risiko, men realiteten er at bankene mangler rett verktøy. Man 

kan si at siden ingen av bankene i Danmark har utviklet og implementert den mest avanserte 

metode, så er det langt igjen, selv om innførelsen har medført store gevinster til bankene i form av 

økt fokus og oppmerksomhet på området, noe som jeg mener er en av de fremste fordeler ved Basel 

II.   
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4.2 Home-Host 

"Home-host problematikken gjør Basel II regelverket mer komplekst".  

Dette uttalte representanten fra DnB NORD under intervjuet på spørsmålet om hvordan home-host 

situasjonen har påvirket banken.  

4.2.1 Utviklingen på markedet

 

Som nevnt ovenfor i litteraturgjennomgangen har regelverket blitt implementer forskjellig i de ulike 

land, og landene har forskjellige finansielle markedsforhold og ulikheter i forhistorien til regimene. 

Samtidig spiller banksektorens struktur en avgjørende rolle for de ulike regler.99 I tillegg har det 

vært en stor utvikling på bankmarkedet innenfor EU. Jeg vil konsentrere meg om EU siden 

Danmark er en del av EU. Tidligere hadde bankene en mer nasjonal karakter, mens utviklingen har 

gått mot mer og mer internasjonalt opererende banker, som også retter seg mer mot privat kunder 

og mindre virksomheter. Eksempel på dette er Nordea og Handelsbanken som begge er relativt 

store innenfor Danmark, Sverige og Norge. Som beskrevet under kapitlet om likviditetsrisiko, er 

bankene også i stigende grad avhengige av det internasjonale finansielle markedet.100   

Disse faktorer gjør at visse markeder er dominert av utenlandske aktører, som har sitt hovedsete i et 

annet land. Det blir også mer og mer vanlig at funksjoner som risikostyring og likviditetshåndtering 

blir sentrert i ulike kompetanse sentre. Sammen utgjør disse elementene at linken mellom cross-

border bankene må blir sterkere, og enhetene opererer ikke like mye på individuelt nivå.101  

Utviklingen har altså ført til at bankene er blitt mer internasjonale. Det samme kan ikke sies om 

tilsynene. Utviklingen på dette området er ikke gått like raskt, noe som er en del av problemet for 

bankene.102   

Utfordringer, og negative virkninger som oppstår som en følge av de ulike versjonene av 

regelverket og home-host problematikken er103; 

                                                

 

99 Basel Committee on Banking Supervision, Liqudity Risk: Management and Supervisory Challenges  (www.bis.org)  
100 Stefan Ingves: Cross-border banking regulation  a way forward: the European case (www.bis.org)  
101 Stefan Ingves: Cross-border banking regulation  a way forward: the European case (www.bis.org) 
102 Stefan Ingves: Cross-border banking regulation  a way forward: the European case (www.bis.org) 
103 Stefan Ingves: Cross-border banking regulation  a way forward: the European case (www.bis.org) 

http://www.bis.org
http://www.bis.org
http://www.bis.org
http://www.bis.org
http://www.bis.org
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Effektiv informasjonsdeling blir vanskeligere på grunn av at antallet av tilsyn øker, noe som 

kan sakte ned informasjonsflyten. Funksjonsspesialiseringen skaper også et stort behov for 

samarbeid mellom tilsynene for at de skal kunne oppnå et fullstendig bilde av risikoen i 

banken. De store bankene som opererer på tvers av landegrensene har som regel en mer 

kompleks oppbygging og styremåte, noe som gjør at overvåkningen blir en tøffere oppgave 

for tilsynene. 

 

Interessekonflikter kan oppstå mellom tilsynene. Dette har sin bakgrunn i at bankkriser kan 

bli veldig kostbare, og dersom det er ulik oppfattelse om en bank blant de forskjellige 

tilsynene, vil dette skape problemer siden det er et så viktig område som kan ha store 

konsekvenser. Dette oppstår også i en situasjon der en bank har behov for nød-likviditet . 

Her kan ulike land ha forskjellige intensiver til å støtte banken, og det kan oppstå en 

situasjon hvor et lite land støtter forholdsvis mer enn de store land, hvor banken driver sin 

bankvirksomhet. Det lille landet ender dermed opp med å betale for hele bankgruppen. 

 

Transaksjoner tar lengre tid i cross-border banker, og tid er en kritisk faktor, spesielt i kriser. 

 

Det oppstår også en utfordring når det gjelder koordinering av beslutninger blant tilsynene, 

sentralbankene og myndighetene.   

Alle disse forhold skaper sammen en stor sannsynlighet for ineffektivitet, og det er dermed kritisk 

både for bankene og tilsynene at det skapes et system innenfor cross-border banker og home-host 

forholdet som kan gjøre at dette fungerer på mest mulig optimal måte. Problemene kan også bli 

forsterket på grunn av språkforskjeller og ulikheter i de legale systemer i hvert land.  

4.2.2 Samarbeid og informasjonsflyt mellom aktørene på markedet

 

Når jeg snakket med bankene og de andre representantene, mente alle at de kunne oppleve at det var 

forskjell mellom landene de opererte innenfor. Men nesten alle hadde ulike oppfatninger av hvordan 

dette skulle håndteres. Dette henger selvfølgelig sammen med at de intervjuede bankene ikke blir 

eksponert for denne problematikken på samme måte. Finansrådet sier at de kan se at det er 

forskjeller mellom landene. På noen områder er forskjellene store, mens på andre er de små. 

Representantene mener at det i disse tilfeller er viktig at der er en dialog med Finanstilsynet, og en 

dialog ut i Europa.   
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Gjennom sin internasjonale virksomhet, kan PwC se og erfare forskjellene ved å kommunisere med 

de andre kontorene de har rundt om i verden. Dette har vært til hjelp for dem ved rådgivning 

angående implementeringen av regleverket, fordi de kan ta erfaringer fra andre land hvor de f. eks 

ligger lengre fremme, eller hvor tilsynene har gått ut med forklaringer og tolkninger til regleverket. 

Dette kan de så forsøke å oversette til danske forhold. Jeg syns at spredning av kunnskap og 

erfaringer kan være en av nøkkelfaktorene for en vellykket implementering.  

Finanstilsynet sa at de samarbeider med andre lands tilsyn for at prosessen skal gå så lett som 

mulig. Direktivet er det samme, men det fins nasjonale valgmuligheter, som gjør at Finanstilsynet 

må samarbeide med de andre tilsynene. De sier også at de arbeider for å harmonisere reglene. De 

driver prosessen ved og snakker med de andre, og sier at det er hjemlandsmyndighetene som 

koordinere hele prosessen, og at bankene dermed kun har kontakt med et tilsyn. Dette stemmer 

overens med prinsippene i High-level principles for the cross-border implementation of the New 

Accord, som anbefaler tilsynene å samarbeide, og at det er hjemlandets tilsyn som skal koordinere 

samarbeidet. De hevder også at pengeinstituttene ikke må lage ulike modeller, men at det kan være 

enkelte forhold som skal bygges inn i modellen for å tilpasse den til de lokale forhold.  

Basel komiteen mener at et nært samarbeid mellom tilsynene er en viktig faktor for innførelsen. De 

har derfor utarbeidet High-level principles for the cross-border implementation of the New Accord, 

som beskrevet i litteraturgjennomgangen. Dette er fordi at banker som driver virksomhet i flere 

land, kan bli møtt av ulike krav fra tilsynene. De må dermed tilpasse seg både etter de lokale tilsyns 

regler og hjemlandstilsynet med hensyn til hele bankgruppen på et konsolidert nivå. Det er derfor 

viktig for Basel komiteen at det skjer til minst mulig byrde for bankene.104 Deres mål er ikke å 

skape hinder for internasjonaliseringen, snarere tvert i mot.  

Det er hjemlandstilsynet som i sluttenden har ansvaret for konsernet, og det kan derfor være av stor 

betydning for dem å få input fra de lokale tilsynene om forhold som de selv ikke kjenner til. Det vil 

også være av interesse for værtslandstilsynet å skape et gjensidig samarbeid. Dette er for å redusere 

byrdene for banker som vil etablere seg i landet. Men det kan skape et dilemma for dem med tanke 

på at de kan ha andre legale interesser, og deres hovedinteresse er de lokale finansielle forholdene. 

Banker spiller her en viktig rolle, og det er derfor viktig for værtslandet å forstå hjemlandets regler 
                                                

 

104 Basel Committee on Banking Supervision, High-level principles for the cross-border implementation of the New 
Accord. (www.bis.org) 

http://www.bis.org
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slik at de kan vurdere dem på et velinformert grunnlag. Det kan også oppstå situasjoner hvor de 

mener at hjemlandets tilsyn ikke utfører sin oppgave på en tilfredsstillende måte, og det blir dermed 

nødvendig for dem å gripe inn, og sette egne regler for datterselskapet. I motsatt tilfelle kan de 

lokale tilsyn stole helt på hjemlandets tilsyns vurdering. Dette er hvor banken har sitt sete, og da 

mest sannsynligvis hvor ledelsen og styringen finner sted. Nærheten til bankens kjerne gjør at 

hjemlandets tilsyn kan være bedre utrustet til å drive tilsynsprosessen, og værtslandets tilsyn kan 

dermed godkjenne bankens modeller og risikostyring, selv om disse ikke helt følger de lokale 

regler.105   

Bankenes rolle må ikke glemmes. Det er de som har det øverste ansvaret for at tilsynene har 

tilstrekkelig informasjon slik at tilsynet av banken kan bli utført under forutsetning av at alle 

relevante forhold er kjent. For bankene vil det dermed være en fordel at de vet hvilke rolle de 

respektive tilsyn spiller i prosessene, og denne koordinering skal ledes av hjemlandets tilsyn.106 

Dette viser at samarbeidet er mellom alle de tre involverte parter spiller en viktig rolle for at det 

finansielle system skal fungere slik som ønsket.  

4.2.3 Problemer i relasjon til home-host

 

Det mange meninger rundt hvilke problemer, og de negative virkninger som oppstår på grunn av 

den ulike implementeringen av regelverket, men det viktigste, og kanskje mest relevante, er 

hvordan bankene selv ser på dette. Jeg undersøkte derfor hvilke holdninger de intervjuede banker 

hadde til dette problemet. De ble derfor stillet spørsmålet om de hadde opplevd noen problemer på 

grunn av home-host situasjonen, og i så tilfellet, hvilke.   

DnB NORD mener som sagt at det er denne virkningen av regelverket som gjør det enda mer 

komplekst enn det allerede er. DnB NORD er en liten aktør, og var ikke kommet like langt som de 

store bankene i implementeringen av regleverket. Banken anvender schablon modellen innenfor 

kreditrisiko, og basmetoden til beregning av den operasjonelle risiko. De arbeider mot de mer 

avanserte metoder, men mangler tilstrekkelig med erfaringer og data til å bygge disse modellene på 

nåværende tidspunkt. Virksomheten har etablert mange bankkontorer i Øst-Europa, og må dermed 

                                                

 

105 Basel Committee on Banking Supervision, High-level principles for the cross-border implementation of the New 
Accord. (www.bis.org) 
106 Basel Committee on Banking Supervision, High-level principles for the cross-border implementation of the New 
Accord. (www.bis.org) 

http://www.bis.org
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forholde seg til tilsynene i disse landene. Det forhold at de er relativt nyetablerte her, gjør at de ikke 

har oppsamlet data og erfaringer innenfor dette markedet. Sammen med det faktum at banken ikke 

har utviklet de mest avanserte metoder på hjemmemarkedet, gjør at den internasjonale ekspansjonen 

har komplisert implementeringen. Det kreves mange ressurser for at implementeringen skal bli 

optimal, og det kan dermed være slik at siden banken ikke har tilstrekkelige ressurser eller 

erfaringer fra hjemmemarkedet, medfører dette at driften av cross-border banken blir komplisert.   

Kompleksiteten medfører en stor utfordring for en mindre virksomhet, som kanskje ikke har 

tilstrekkelig med ressurser til å håndtere kompleksiteten. Noe som gjør tolkningen av regleverket 

vanskelig, er at ikke alle regler og valgmuligheter er dokumentert på CEBS web-side, og mange av 

reglene som er forskjellige fra Basel II, er gjemt i de lokale regelverkene. Mange av forskjellene er 

kun av mindre karakter, men kan gi store kostnader, f. eks ved at IT systemer må tilpasses for at de 

mindre forskjellene skal bygges inn. Representanten mener derimot at problemene ikke har påvirket 

dem direkte enda, på grunn av at mye av problematikken omhandler de avanserte metoder, og 

tilhørende ansvarsområder. Det er dermed ikke så relevant for banken siden de ikke har utviklet og 

implementert de avanserte metoder.   

Noe som jeg ser som et mulig problem for DnB NORD, er at den kompleksiteten de henviser til, 

kan gjøre at det tar lengre tid for dem, eller at de ikke får implementert de avanserte metoder. Da 

dette er sagt, er det ikke sikkert at det er et mål for dem, men jeg ville bare nevne utfordringen som 

problemet kan gi til banker.    

Nordea er en bank som er stor i både Danmark, Sverige og Norge. Det var derfor interessant å se 

hvordan denne virksomheten håndterte situasjonen. Representantene sier at de ikke har opplevd 

store problemer som følge av home-host situasjonen. De har utviklet en modell, og deretter 

analyserer de landenes regler for å tilpasse modellen best mulig. Det virker derfor som at Nordea 

ikke har hatt nevneverdig problemer, og at de har håndtert situasjonen på en god måte, ved kun å 

gjøre enkelte tilpasninger.  

Jyske Bank sier at de kan oppleve at det er forskjeller, og at de kan se at man forsøker å 

harmonisere landene i mellom. Banken har ikke så stor utenlandsvirksomhet, men har et kontor i 

Spania. I dette datterselskapet anvender de standardmetoden. I følge regelverket kan virksomhetene 
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gjøre dette med mindre datterselskaper. De har dermed ikke opplevd problematikken som et 

problem for banken på grunn av at deres primære forretningsområdet er i Danmark. De sier at 

home-host ikke bare er en stor utfordring for bankene som opererer internasjonalt, men også for 

Finanstilsynet. Derimot mener representanten at de kan se tendenser til at forskjellene blir mindre.   

Danske Bank har valgt en annen metode enn de andre undersøkte banker. Erfaringene de har hatt, er 

at det stort sett fra all implementering av komplekse regelsett over tid vil oppstå forskjelligheter i 

implementeringen mellom de enkelte land. Disse forskjeller vil typisk oppstå over tid, i takt med at 

man i en konkret situasjon får behov for å anvende reglene. De nevner blant annet at det i 

forbindelse med CRD har vært gjort et forsøk på å unngå de verste av sånne forhold, og mener at 

årsaken til at forskjeller oppstår, er at det er veldig stor forskjell på sædvaner omkring 

kundehåndtering, produkter og tilsynspraksis mellom de enkelte land. Sistnevnte har de opplevd 

meget konkret mellom det danske og det finske tilsyn, som på en lang rekke mer detaljerte punkter 

hadde så forskjellige meninger, at det nesten var umulig for dem å oppfylle begge tilsyns ønsker på 

en gang. Dansk Bank har valgt å unngå dette problemet gjennom å endre juridisk status til filial. Da 

trenger de ikke å tilpasse seg til de lokale tilsyns regler. Begrunnelsen for dette valget var at de ville 

unngå å ha for mange tilsyn som skal komme med kommentarer på grunn av at de ulike land har 

ulike meninger. Fortom dette mener de at det er veldig vanskelig å gjøre noe med situasjonen. Etter 

deres oppfattelse bør der kun være et nasjonalt tilsyn som på detaljert måte gjennomgår bankenes 

løsninger innenfor et område som skal godkjennes. Andre tilsyn som interesserer seg for emnet, må 

deretter akseptere å være med på et mer overordnet nivå. Men for å vise noen av de fremskritt som 

gjøres av tilsynene, nevner de at det innenfor de seneste måneder er underskrevet samarbeidsavtaler 

mellom de nordiske tilsyn, som skal forsøke å regulere disse forhold. Men hvorvidt det er løsningen 

er de ikke helt sikre på, og mener at tiden vil vise.  

Intervjuene viser at det er store forskjeller i hvordan bankene har opplevd dette problemet. Spesielt 

Nordea og Danske Bank ser veldig ulikt på situasjonen, og har valgt å håndtere det på to helt 

forskjellige måter. Dette kan være på grunn av at de har hatt ulik opplevelse med hensyn til 

tilsynene, og det kan være forskjellige forhold de har fått kommentarer fra tilsynene om. En annen 

mulighet er at de kan ha ulike interne systemer, som kanskje ikke passer i andre land.    
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4.2.4 Kommunikasjon

 
God kommunikasjon og effektiv informasjonsdeling er også helt avgjørende for at innførelsen av 

Basel II skal bli så optimal som mulig. Dette er en helt kritisk faktor som det er veldig viktig at både 

bankene og tilsynene forstår viktigheten av. Effektivt tilsyn menes både tilsyn på lokalt og 

konsolidert nivå. Det gjelder da å utveksle de lokale tilsynenes kunnskaper om lokale forhold, 

samtidig som man må sette dette inn på konsern nivå for hele gruppen. Dette oppnås gjennom 

informasjonsdeling, kommunikasjon og ved at tilsynene bygger opp gjensidig tillit til hverandre. På 

dette grunnlaget kan hjemlandstilsynet, som har ansvaret for overvåkningen på konsolidert nivå, 

sette seg inn i, og forstå de lokale risikoforhold.107   

Disse forholdene forbedrer ikke bare tilsynet, men vil også være med til å redusere kostnadene for 

banker som driver virksomhet på tvers av grensene. Tilsynene vil også tjene på at slike bånd 

opprettes ved at deres ressurser blir utnyttet på den mest optimale måte.108   

Effektiv informasjonsdeling blir særdeles viktig i krisesituasjoner. Hjemlandstilsynet skal som sagt 

ha fullt overblikk over hele konsernet, og når en krise oppstår, vil mange forhold og forutsetninger 

endres, noe som gjør informasjonen til en kritisk faktor. Det kan dermed være helt avgjørende for 

hva som blir konsekvensene av krisen at dette samarbeidet fungerer. I disse situasjoner er tid en 

knapp faktor, og effektiviteten må derfor øke.109  

4.2.5 Mulige løsninger på home-host situasjonen

 

Stefan Ingves har kommet med en del forslag til løsninger på de ovenfornevnte utfordringer:110 

 

En løsning kan være å opprette en egen komité for home-host. Som nevnt i 

litteraturgjennomgangen, er det opprettet et organ, Committee of European Banking 

Supervisors (CEBS), men denne komiteen er mer opprettet med tanke på å vurdere og 

arbeide med selve tilsynet av bankene på mer overordnet nivå, og går ikke spesifikt inn og 

tar opp forhold som angår home-host.  

                                                

 

107 Basel Committee on Banking Supervision. Home-host information sharing for effective Basel II implementation. 
(www.bis.org) 
108 Basel Committee on Banking Supervision. Home-host information sharing for effective Basel II  implementation. 
(www.bis.org) 
109 Stefan Ingves: Cross-border banking regulation  a way forward: the European case (www.bis.org)  
110 Stefan Ingves: Cross-border banking regulation  a way forward: the European case (www.bis.org) 

http://www.bis.org
http://www.bis.org
http://www.bis.org
http://www.bis.org
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Den andre løsningen omhandler å gi hjemlandstilsynet økt ansvar og beslutningskraft for de 

utenlandske datterselskapene. Dette tilsynet har dermed ansvaret for å koordinere hele 

prosessen, og samle inn all relevant informasjon. Men ulempene er at løsningen ikke tar 

hensyn til interessekonfliktene, og det forhold at værtslandet dermed må overgi en del av sin 

suverenitet, og innordne seg etter et annet lands regler. 

 

En siste løsning er at tilsynet for disse banker blir flyttet fra nasjonalt nivå, til EU nivå. På 

dette tidspunkt er ikke denne løsningen realistisk, mye på grunn av politiske problemer som 

kommer til å oppstå.  

Dersom det skal innføres endringer på dette området, er det viktig at disse endringene blir innført 

gradvis, på grunn av all politikk som er involvert i dette forholdet, og på grunn av bankenes 

betydning for det finansielle system i hvert land.111   

Innenfor EU blir det lagt stor vekt på å danne et felles europeisk marked, også innenfor det 

finansielle området. Min mening er derfor at en mulig løsning på problemet kan være opprettelsen 

av et europeisk organ som kan arbeidet med dette forholdet. Dette arbeidet kan omfatte innsamling 

av informasjon fra de forskjellige land som angår banksystemene, og skape større forståelse mellom 

landene. De kan også komme med forslag til mer konsistent arbeid fra tilsynenes side.   

Hva som er den beste løsningen er ikke så godt å si på dette tidspunktet. Det eneste som er klart er 

at det må komme endringer fra tilsynenes side, slik at de henger med i utviklingen til bankene. Det 

er også helt klar at samarbeidet mellom tilsynene må forbedres, og samarbeidsavtaler kan være en 

mulig løsning. Men et forhold jeg mener det er viktig at man er oppmerksom på, er at mange av 

disse problemene er et resultat av at regelverket fremdeles er veldig nytt, og at de dermed blir 

mindre etterhvert som aktørene oppnår erfaringer, og løsninger på problemene blir mer tydelige.  

Baselkomiteen anser at disse forskjeller blir mindre og mindre etter hvert som det finansielle 

markedet blir mer integrert, og på grunn av at regimene blir revidert og oppdatert med tiden. 112 Det 

blir derfor spennende å se hva som blir utfallet av den kommende revisjonen av regelverket (denne 

blir nærmere omtalt i neste kapittel), og hvordan dette kan være med til å påvirke situasjonen. 

                                                

 

111 Stefan Ingves: Cross-border banking regulation  a way forward: the European case (www.bis.org)  
112 Basel Committee on Banking Supervision, Liqudity Risk: Management and Supervisory Challenges, (www.bis.org)   

http://www.bis.org
http://www.bis.org
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4.3 Likviditetsrisiko 

4.3.1 Likviditetskrisen

 
"Roskilde Bank skal selges innen 6 måneder". Dette var en av overskriftene som dukket opp i juli 

2008. Banken ble rammet av en finansiell krise, og måtte ha hjelp av Nationalbanken for å komme 

over en mulig likviditetskrise.113 Bank Trelleborg er også et symbol for den nyere tids krise som har 

rammet bankbransjen114. Bakgrunnen for bankenes nedtur er den globale finans- og kreditkrise som 

har rammet markedet. Roskilde Bank fikk en likviditetskrise, noe som også skapte frykt i resten av 

markedet. Det man uroer seg for er at andre banker også følger med ned. Man kan se at 

bankaksjonærene har tapt store penger, ikke bare aksjonærene til Roskilde Bank, men også 

aksjonærene til de andre bankene på det danske markedet.115  

Likviditetskrisen som råder er forårsaket av den internasjonale uro på det finansielle markedet. 

Denne uro startet med subprime krisen i USA i midten av 2007. Nå har denne krisen også spredt 

seg til Europa og Danmark.116 Det var også denne krisen som var bakgrunnen for fallet i Northern 

Rock. Problemene startet når renten begynte å stige, og mange av boligeierne ikke kunne betale 

tilbake sine lån. Dette strammet inn kapitalmarkedet, fordi bankene ville holde på sine egne midler 

istedenfor å låne ut til hverandre, siden ingen visste hvem som var i krise.117  

Før krisen startet, hadde markedet vært i stor fremgang. Men denne fremgangen fikk en brå slutt da 

det amerikanske boligmarkedet begynte å vise tegn på problemer. Tapene på subprime lånene 

begynte å stige etter hvert som renten steg. I begynnelsen trodde man ikke at dette markedet var 

stort nok til å skape problemer for det globale finansielle markedet, men fremkomsten av nye 

finansielle instrumenter gjorde at risikoen ble spredt ut til mange finansielle investorer. Subprime 

lånene ble et internasjonalt problem på grunn av at disse lånene ble solgt videre til 

investeringsbanker, som setter lånene sammen i obligasjoner. Disse ble så solgt videre til investorer 

som pensjonskasser, banker og hedgefond. Når låntagerne ikke kunne betale, ga dette et tap til 

investorene som befant seg på det internasjonale finansmarkedet.118 Bankene begynte dermed å 

stramme inn i sin egen likviditet, istedenfor å låne ut sin overskuddslikviditet til andre banker. En 

                                                

 

113 Danske bankkriser siden 1980 (http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/07/16/143239.htm) 
114 Danske bankkriser siden 1980 (http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/07/16/143239.htm) 
115 Bankaktionærer har tabt 131 milliarder (http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/07/19/073334.htm) 
116 Kapitalforhøjelse 2008 Scan-loan (http://www.scan-loan.dk/log/sli_mfil40.pdf) 
117 Northern Rock sendt til tælling (http://www.finansforbundet.dk/default.asp?ArtId=105135) 
118 Guide til subprime-krisen (http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/02/27/100319.htm) 

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/07/16/143239.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/07/16/143239.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/07/19/073334.htm
http://www.scan-loan
http://www.finansforbundet.dk/default.asp?ArtId=105135
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/02/27/100319.htm
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britisk bank fikk uovervinnelige vanskeligheter. Dette var ikke på grunn av at de hadde subprime 

lån, men på grunn av at de hadde en forretningsmodell som baserte seg på løpende adgang til 

finansiering på markedet. Man kunne også se at uroen spredte seg til bankenes kunder, som stod i 

kø utenfor en bank for å ta ut sine innskudd. Etter hvert kunne man merke at likviditetskrisen var et 

faktum. Det ble nødvendig for sentralbankene i store deler av verden å tilføre likviditet for å 

stabilisere markedet.119   

Under fremgangen var veksten i utlånene store, noe som bygget opp et stort innlånsunderskudd. Det 

ble dermed nødvendig for de danske pengeinstitutter å vende sin etterspørsel etter kapital til penge- 

og kapitalmarkedene. Et problem med dette er at det ikke er like lett som tidligere å finansiere sitt 

innlånsunderskudd fra disse markedene. Finansieringsformen er blitt dyrere og mer risikabel på 

grunn av at prisene kan endre seg raskt, og markedene kan tørke ut.120  

Problemet spredte seg altså på grunn av de tette forbindelsene på finansmarkedet. Risikoen for 

lånene ble overført til finansmarkedet, og subprime krisen i USA ble en finanskrise som omfattet 

hele den internasjonale finansverden.121    

Dette viser hvor store problemer et så grunnleggende element som likviditet kan gi bankene. 

Likviditet virker i utgangspunktet som noe som er så elementært og enkelt at det ikke burde skape 

problemer for så profesjonelle enheter som banker. Tanken bak likviditet er noe vi alle kjenner til, 

og det kan dermed være vanskelig å forstå at dette er noe som bankene overser, eller ikke legger 

stor nok vekt på. Baselkomiteen har heller ikke vektlagt dette element før nå, når krisen er et 

faktum. Må det være slik at det må oppstå en krise før man lærere av det?  

Det er flere forhold som gjør at likviditetsstyring ikke er så enkelt som det hørers ut. Disse forhold 

blir nærmere utdypet nedenfor.     

                                                

 

119http://www.nationalbanken.dk/dndk/presse.nsf/side/Nationalbankdirektoer_Nils_Bernsteins_tale_paa_Finansraadets_
aarsmoede!OpenDocument

 

120http://www.nationalbanken.dk/dndk/presse.nsf/side/Nationalbankdirektoer_Nils_Bernsteins_tale_paa_Finansraadets_
aarsmoede!OpenDocument

 

121 http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/finfocus/finfocus4/finfocus4_da.pdf

 

http://www.nationalbanken.dk/dndk/presse.nsf/side/Nationalbankdirektoer_Nils_Bernsteins_tale_paa_Finansraadets_
aarsmoede!OpenDocument
http://www.nationalbanken.dk/dndk/presse.nsf/side/Nationalbankdirektoer_Nils_Bernsteins_tale_paa_Finansraadets_
aarsmoede!OpenDocument
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4.3.2 Endrede forhold122

 
Likviditet har som sagt fått mye mer oppmerksomhet i Baselkomiteen i det siste, og i desember 

2006 ble det opprettet en arbeidsgruppe, Working Group on Liquidity (WGL), som skal se over 

tilsynenes arbeid med denne risiko.123 Bankbransjen har gjennomgått store endringer de seneste 

årene. Dette har påvirket bankenes risikostyring angående likviditet.  

4.3.2.1 Nye markeder 

Som beskrevet i litteraturgjennomgangen, blir bankenes likviditet i større grad enn tidligere hentet 

fra penge- og kapitalmarkedet. Dette er i motsetning til tidligere, hvor største delen av utlånene ble 

finansiert via innskudd. I tillegg har det blitt nødvendig for bankene å gå på det internasjonale 

markedet for å finansiere sitt likviditetsbehov. Disse markeder er mindre stabile, men det kan også 

nevnes at privatinnskuddene ikke er like stabile som de var tidligere. Dette har sin bakgrunn i at 

også privatkundene har fått mer informasjon, og større innblikk i de finansielle produkter, og ved 

hjelp av f. eks nettbank kan de enkelt flytte og endre på sammensetningen av sine innskudd, og de 

kan lett sammenligne de ulike alternativer. I tillegg har kundene fått flere alternativer i form av 

andre spareformer som verdipapirfond og andre forsikringsprodukter. Finansmarkedene er tett 

forbundet med hverandre, og en nedgang i et land får dermed innflytelse på andre lands 

økonomier124. Dette har skapt endringer i forhold til likviditetshåndteringen som bankene må 

innarbeide i sine prosesser og systemer.  

4.3.2.2 Komplekse produkter:  

Det finansielle markedet har vært preget av økt bruk av komplekse produkter. Dette gir nye 

utfordringer for bankene, spesielt på grunn av at det blir vanskelig å fastsette eller kartlegge 

produktets likviditetsprofil. Samtidig blir ikke disse produkter alltid handlet på aktive markeder, og 

da er det vanskelig å fastsette prisen. På grunn av at en del produkter er relativt nye, er det vanskelig 

å beregne cash-flow og korrelasjon med andre produkter i stressede situasjoner, siden bankene 

mangler erfaring fra disse produkter. I tillegg oppstår problemer som beskrevet ovenfor ved at f. eks 

risikoen med subprime lån blir spredt ut på det internasjonale finansmarkedet, og skaper problemer 

for de andre landenes økonomi. Dette er også en følge av at det er større avhengighet mellom 

                                                

 

122 Basel Committee on Banking Supervision, Liqudity Risk: Management and Supervisory Challenges, (www.bis.org) 
123 Basel Committee on Banking Supervision, Liqudity Risk: Management and Supervisory Challenges, (www.bis.org) 
124 Fin-Focus (http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/finfocus/finfocus4/finfocus4_da.pdf) 

http://www.bis.org
http://www.bis.org
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/finfocus/finfocus4/finfocus4_da.pdf
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systemene. Det blir også vanskelig å oppnå gjennomsiktighet på markedet, og dermed blir det 

problematisk å fastlegge sin risikostyring. Dette har økt behovet for ledelse av likviditetsrisiko.  

4.3.2.3 Intra-dag likviditet:  

Likviditet er et tidskritisk element, både i relasjon til egne handlinger, produkter, og kundenes 

aktiviteter. Stopp i ett ledd påvirker andre ledd. Dersom de ikke kan overholde tidskritiske 

aktiviteter, kan dette bli et likviditetsproblem for andre.  

4.3.2.4 Økt volum utenlands:  

De siste årene har det blitt økt volum av cross-border flow. De finansielle markeder er blitt mer 

integrerte, og bankene er dermed mer avhengig av det internasjonale markedet. Bankene må her 

være observante på at likviditet ikke alltid er fullt overførbar over landegrensene, og at det kan ta 

lengre tid enn på det lokale markedet. Det er derfor viktig å ta disse forholdene med i 

risikoberegningen. Det er spesielt i stressede situasjoner det oppstår problemer på grunn av at de 

nasjonale myndighetene i disse tilfellene krever at de lokale pengeinstitutter holder mer likviditet 

for å beskytte de nasjonale interessene. Pengeinstituttene må også ta den nevnte tidsfaktoren med i 

betraktning.  

4.3.3 Tilsynenes rolle125

 

4.3.3.1 Nasjonale likviditetsregimer:  

De lokale tilsynene skal skape og opprettholde sikkerhet i det nasjonale likviditetsmarkedet. 

Tilsynene har nasjonale ansvar, og det oppstår dermed store ulikheter i de forskjellige nasjonale 

regimer.   

Tilsynene skal sikre at bankene har en likviditetspolitikk som danner utgangspunktet for en intern 

strategi angående likviditet. Disse politikker skal settes ut i de interne prosesser for at bankene skal 

kunne måle, overvåke og kontrollere risikoen. Det skal også stilles krav om stresstesting og 

scenarioanalyser. Bankene rapporterer deretter til tilsynene, slik at disse kan vurdere 

risikohåndteringen.    

                                                

 

125 Basel Committee on Banking Supervision, Liqudity Risk: Management and Supervisory Challenges, (www.bis.org) 

http://www.bis.org
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Det er flere årsaker til at det er ulikheter mellom de nasjonale regimer:   

Ulikheter mellom de forskjellige lands nasjonale tilsyn når det gjelder likviditetshåndtering, har ført 

til problemer for bankene som opererer i andre land. Selve home-host problematikken kommer jeg 

tilbake til i neste kapittel, så her vil jeg bare ta for meg problemene knyttet til 

likviditetshåndteringen. Det er flere årsaker til at det er forskjell mellom de nasjonale tilsyns regler.   

Landene har forskjellige finansielle markedsforhold og ulikheter i forhistorien til regimene. 

Baselkomiteen anser at disse forskjeller blir mindre og mindre etter hvert som det finansielle 

markedet blir mer integrert, og på grunn av at regimene blir revidert og oppdatert med tiden. Andre 

forhold som spiller inn er regler angående innsolvens, sikring av innskudd, og sentralbankens regler 

angående assistanse ved krise i likviditetssituasjonen. I tillegg spiller banksektorens struktur en 

avgjørende rolle for de ulike regler.126   

De nasjonale myndighetene utvikler også lover som omhandler krav i forhold til hvor fleksible 

bankene skal kunne være i en stresset situasjon. Dette påvirker bankenes sikkerhet rundt likviditet, 

og dermed likviditetshåndteringen. Disse reglene dannes som en del av tilsynenes ønske om å 

opprettholde finansiell stabilitet. Det er de lokale tilsynenes ansvar å beskytte de lokale 

innsettere.127  

Når en bank opererer på tvers av grenser oppstår det utfordringer med hensyn til overførsel av 

likviditet. Et eksempel som arbeidsgruppen nevner er, at dersom en bank har sentralisert styring av 

likviditet, er de veldig avhengige av valuta swap markedet. Dette markedet kan bli ustabilt og 

illikvid i stressede situasjoner, noe som dermed påvirker bankenes likviditet.128   

Arbeidsgruppen nevner at det her fins et dilemma i relasjonen mellom å oppnå større konsistens 

mellom landene, og tilpassningen av de lokale regimer til de lokale forhold som nevnt ovenfor. Slik 

som situasjonen er nå, er det veldig viktig at tilsynene samarbeider, og oppnår forståelse for 

hverandres styresett. Dette er for at tilsynet av internasjonale banker skal blir så optimalt som 

mulig. Banker som opererer på tvers av grenser, kan ha ulike krav stillet på seg, og kan f. eks ha et 

                                                

 

126 Basel Committee on Banking Supervision, Liqudity Risk: Management and Supervisory Challenges, (www.bis.org)   
127 Basel Committee on Banking Supervision, Liqudity Risk: Management and Supervisory Challenges, (www.bis.org) 
128 Basel Committee on Banking Supervision, Liqudity Risk: Management and Supervisory Challenges, (www.bis.org) 

http://www.bis.org
http://www.bis.org
http://www.bis.org
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lavere likviditetskrav i et annet land enn hjemlandet. Da er det nødvendig at hjemlandstilsynene 

setter seg inn i, og forstå hvorfor reglene i det andre landet er som de er. Ellers kan de ha problemer 

med å godkjenne bankens likviditetshåndtering, og det blir dermed en unødvendig byrde for 

banken. Samarbeidet er også med til å redusere usikkerheten, og det har vist seg at dette 

samarbeidet er spesielt viktig i stressede situasjoner hvor man må gå inn og vurdere 

likviditetsoverførsler til andre deler av banken. Arbeidsgruppen har sett at samarbeidet mellom 

tilsynene har økt den siste tiden. Dette bekrefter Finanstilsynet, som sier at de har et godt 

samarbeid, spesielt med tilsynene i Norden.  

Med dette som bakgrunn ville jeg undersøke hvordan bankene arbeider med sin likviditetsstyring. 

En start for dette er å vurdere om likviditet er relevant for Baselregleverket.   

4.3.4 Et spørsmål om relevans

 

Likviditetsrisiko er som sagt ikke et selvstendig element i de nye kapitaldekningsreglene. Den er 

innarbeidet i regleverket gjennom pilar 2, og utgjør således en veldig liten del. Når man ser dette i 

forhold til hvor grunnleggende og viktig god likviditetsstyring er for bankene, gir dette et spørsmål 

om hvorfor likviditet ikke har fått større plass, og den oppmerksomhet det fortjener helt fra starten 

av. Alle de intervjuede mente at likviditet er et veldig relevant område for bankene. Nordea uttaler 

at det er et stort og viktig område, og sier at selv om en bank er solvent, kan banken komme i en 

situasjon der den ikke kan møte sine betalingsforpliktelser. Jyske Bank nevner også hendelsen rundt 

Northern Rock som et eksempel. Dette viser at det ikke hjelper å være solvent dersom man får 

likviditetsproblemer. PwC påpeker likviditetsfaktoren, at Basel II er bygget under antagelse av full 

likviditet. De mener at dette er uttilstrekkelig, og man kan se at både CEBS og BIS arbeider med 

dette. De nevner også at likviditet skal være med i pilar 2, men at det ikke er tilstrekkelig 

velformulert.  

Kompleksiteten i de finansielle produkter gjør at likviditetsrisiko er noe man skal se etter for å 

oppnå en mest mulig optimal risiko  og kapitalstyring, og jeg syns dermed at det fins argumenter 

for at det burde være en større del av regelverket. Men det er flere forhold som spiller inn. For at 

likviditet skal være en del av kapitaldekningsreglene,  skal det være relevant å holde kapital for 

risikoen. Jeg undersøkte dette, og resultatet beskrives nedenfor.  
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4.3.5 Skal man holde kapital for denne type av risiko?

 
Når man har fastlagt at likviditetsrisikoen er relevant for bankenes risikostyring, kommer så 

spørsmålet om man skal holde kapital for denne typen av risiko. Finansrådet sier at det er vanskelig 

å holde kapital for dette. Nordea sier blant annet at problemet ikke nødvendigvis løses med en stor 

kapitalbase, men at det forutsetter en profesjonell likviditetshåndtering. Jyske Bank mener ikke at 

man skal holde kapital for likviditetsrisikoen. Representanten nevner her hendelsen rundt Northern 

Rock, og sier at dersom en bank har et likviditetsproblem, hva hjelper da kapital. Representanten 

setter spørsmålstegn ved om ekstra kapital kan hjelpe dersom man har likviditetsproblem. PwC er 

av samme oppfatning og mener at bankene ikke skal kapitaliserer, men at det viktig er at det er 

tilstrekkelig oppmerksomhet på forholdet.   

DnB NORD er i en litt annen situasjon, og sier at de ikke er omfattet av likviditetsrisikoen på 

samme måte som de andre, på grunn av at de har sterke moderselskap som garanterer for deres 

likviditet, og at de dermed ikke opplever samme likviditetsrisiko som de andre bankene i 

undersøkelsen.  

Finansrådet uttaler at de syns at det er viktig at man ser på den store helheten, og ikke bare Basel II 

for seg. Representanten mener at likviditet helt klart er et viktig område som kunne ha vært med 

under Basel II, men at Danmark også har en likviditetsregulering i Loven om Finansielle 

Virksomheter.   

Ut i fra dette kan man dermed se at det kan være vanskelig å inkludere likviditet i regelverket.  

4.3.6 Problemer med å kvantifisere risiko

 

Det oppstår det samme problemet rundt kvantifiseringen av likviditetsrisiko, som det gjør ved 

operasjonell risiko. Finanstilsynet sa under intervjuet at likviditet er en risikotype som er vanskelig 

å kvantifisere, og at det dermed også blir vanskelig å ta den med som et selvstendig element i 

kapitaldekningen.  

4.3.7 Regelverket er basert på en forutsetning om full likviditet  hva har dette å si?

 

Det at regelverket er basert på en antagelse om full likviditet, kan man si er en svakhet ved 

regelverket. Det gjør at forutsetningene blir mangelfulle, og dermed får systemene feil grunnlag. 
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PwC ser dette som en stor svakhet ved regleverket. Det kan muligvis også føre til at enkelte banker 

som ikke er nok oppmerksomme på dette forholdet, ser seg litt blind i regelverket, og tror at så 

lenge som de oppfyller kravene i Basel II, så er dette tilstrekkelig risikostyring.   

Finansrådet mener derimot at det er viktig at man ser Basel regleverket i en større sammenheng, og 

ikke bare vurdere regelverket isolert sett.   

4.3.8 Burde det gjøres endringer eventuelt uarbeides et eget regelverk for denne type 

av risiko?

 

De fleste av de intervjuede personer sier at det er innenfor området likviditet de forventer seg 

endringer. En indikasjon på dette er det økte fokus området har fått i både Baselkomiteen og hos 

ECBS. Det venter så bare å se hva som skjer på området, om likviditet får en større plass i Basel 

regelverket, eller om det kommer et eget regelverk utenom. Jeg tror helt klart at det kommer til å 

skej noe på dette området i den nærmeste fremtid.  

4.3.9 Likviditet i den daglige driften

 

Utover disse forhold, ville jeg så se på hvordan bankene arbeider med likviditet i den daglige 

driften. Når det gjelder Basel regelverket inkluderer Danske Bank likviditet i sine stresstester. Dette 

kommer inn under pilar 2. Samtidig har Basel II medført at de har fått stryket sine interne prosesser, 

og dette vil igjen påvirke likviditeten på den måten at markedet får mer tillit, og 

likviditetssituasjonen blir dermed styrket. Her kan man også se på hvilken betydning den tredje 

pilaren kan få. Via pilar 3 kan bankene forteller markedet hva de gjør for å unngå risikoer, og 

hvordan de arbeider med risikohåndtering. Da skaper man et forhold hvor transparensen blir større, 

og markedet kan dermed være villige til å bidra med likviditet også i stressede situasjoner. Ut i fra 

dette kan man se at det kan være av stor betydning for bankene å legge ressurser på området rundt 

rapporteringen, ikke bare fordi at det er et krav som skal oppfylles, men på grunn av at dette kan få 

en videre betydning som bankene kan dra nytte av når de er avhengige av forholdet til markedet. 

Bankene kan også bruke denne delen av regleverket til å være så åpne som mulig, konkurranse- og 

fortrolighetsforhold tatt i betraktning, for at negativ informasjon og rykte kan unngås i største 

mulige omfang. Negativ informasjon og rykter kan være en årsak til at likviditetsproblemer oppstår, 

og det kan dermed bli en del av risikostyringen å kontrollere disse mest mulig gjennom å gi de 

opplysninger markedet søker, istedenfor at det blir dannet feil informasjon i markedet.  
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På grunn av bankenes måte å drive virksomhet på, er likviditet et så grunnleggende og viktig 

område for bankene. Når man ser det i denne sammenhengen, vil jeg si at likviditet alltid skal være 

en del av risikostyringen eller påvirke beslutninger som blir tatt. Bankene skal altså alltid ha 

likviditetsforholdene i bakhodet. Jeg ville undersøke hvor oppmerksomme bankene var på dette 

området, og stillet derfor spørsmålet om hvordan likviditet var innarbeidet i de respektive bankers 

risikostyringsmodeller. Likviditetsstyringen i Danske Bank ble for 5-6 år siden opphøyet til en 

selvstendig risikodisiplin, hvor banken i dag gjør en stor innsats for å styre likviditeten på et 

overordnet nivå. Det er ikke innarbeidet i modeller i den forstand at der beregnes et kapitalbidrag 

fra likviditetssiden. Jyske bank har et separat setup for styringen av likviditetsrisiko, men mener 

generelt at det ikke gir mening å holde kapital for å imøtegå likviditetsrisiko. DnB NORD er som 

tidligere nevnt i en litt annen situasjon, og har derfor ikke så stort fokus på dette området, i hvert 

fall ikke i relasjon til Basel II. Dette er begrunnet i at de har sterk moderselskap som garanterer for 

deres likviditet. Men de nevner at deres likviditetsrisiko blir målt og styrt etter deres interne 

politikker og prosesser.  

Med tanke på likviditetens betydning for bankene, vil det også være viktig at ansvaret for 

likviditetsstyringen ikke ligger langt fra styringen av kapitaldekningen. Danske Bank nevner i den 

forbindelse at en av de gode tingene ved regelverkets implementering er at de har fått styrket deres 

prosesser på en lang rekke områder. Det gjelder blant annet forholdet mellom den overordnede 

styring av de enkelte risikodisipliner (kreditt, markeds, operasjonell, likviditet) og kapitalstyringen, 

så det er en mer direkte sammenheng. De mener at det blant annet er via den såkalte, ICAAP 

(Internal Capital Adequacy Assessment Process), at de er langt fremme. Både Jyske Bank og DnB 

NORD sier at oppgavene ligger hos samme enhet og ansvarsområde.   

Undersøkelsen viser dermed at bankene har innarbeidet sin likviditetshåndtering i 

risikostyringsprosessene og i kapitaldekningen.   

Relevant for likviditeten er også hvordan bankene stresstester dette forhold, og eventuelt hvilke 

faktorer som er med i testene. Danske Bank arbeider mye med risikoscenarier innenfor stresstester. 

To av de ni stresstestscenarier de arbeider med, vedrører spesifikt likviditet. Det er et scenarie, som 

dekker et likviditetspress, som påvirker hele den finansielle sektor, svarende stort sett til hva de har 
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vært ute for siden midten 2007, og så er det et scenarie, som dekker et Danske Bank spesifikt 

likviditetspress. Jyske Bank anvender også en lang rekke stresstester, og sier at de blant annet tester 

hvor lenge banken kan overleve hvis alle likviditetskilder tømmes eller stoppes. DnB NORD som 

arbeider litt annerledes bruker parametre som omfatter reduksjon av innskudd og en økning i 

kostnadene for likviditet fra moderselskapene.  

4.3.10 Lærdommer fra den nåværende likviditetskrise

 

Stresstestene bør omfatte mer. Det vil si at stresstestene også skal inkludere markedsvide 

problemer, og ikke bare forstyrrelser på de individuelle bankers nivå. I tillegg bør problemer som 

påvirker flere markeder samtidig inkluderes for å få med hele omfanget av forstyrrelser som 

påvirker de enkelte banker.129 Det er viktig at bankene legger vekt på arbeidet med stresstestene, og 

at det ikke bare blir noe de gjør for å oppfylle kravene. Med riktig og omfattende arbeid rundt disse 

testene, kan bankene gjøre dette arbeidet til en integrert del av risikostyringen som danner 

grunnlaget for en inngående forståelse av markedsforholdene. Da kan man også utnytte forholdene i 

markedet til sin egen fordel, istedenfor at de skal gå mot en. Men det er kostbart å utføre så 

omfattende stresstester, så det blir her et vurderingstilfellet som bankene må overveie nøye.   

Stresstestene må deretter integreres med planer for hvordan banken skal handle når et sjokk treffer 

markedet. Det er ikke nok å bare stressteste, dersom dette ikke munner ut i en plan for bankens 

reaksjon i de stressede situasjoner.130  

Det er viktig at likviditetshåndteringen blir en integrert del av hele virksomhetens virke. De seneste 

hendelser har vist at også solide banker kan får store problemer, dersom de havner i en 

likviditetskrise. Det er dermed ikke sikkert at kapital hjelper for denne formen av risiko, og det blir 

mer viktig med en sterk likviditetsstyring.131  

Tilsynenes rolle skal heller ikke underestimeres. Det kan være av avgjørende betydning at tilsynene 

arbeider ut i fra en tanke om samarbeid og god kommunikasjon. Dette kan hjelpe til med å styrke 

bankenes risikostyring.132 

                                                

 

129 Basel Committee on Banking Supervision, Liqudity Risk: Management and Supervisory Challenges, 2008    
130 Basel Committee on Banking Supervision, Liqudity Risk: Management and Supervisory Challenges, 2008    
131 Basel Committee on Banking Supervision, Liqudity Risk: Management and Supervisory Challenges, 2008    
132 Basel Committee on Banking Supervision, Liqudity Risk: Management and Supervisory Challenges, 2008    
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Finansmarkedene er som sagt tett forbundet med hverandre, og en nedgang i det ene land påvirker 

andre lands økonomier. Utfordringer som er forbundet med dette, og som bankbransjen bør ta fatt i 

er, å forbedre gjennomsiktigheten, risikostyringsprosessene og vurderingen av de finansielle 

instrumenter. Det er nødvendig, at man er i stand til bedre at lokalisere risiko på 

finansmarkedene.133  

Et siste punkt som det kan være verdt å merke seg, er betydningen av bankenes kommunikasjon 

med markedet. Det er ytterst viktig at pengeinstituttene opprettholder en sterk tillit i forhold til sine 

kunder og investorer.    

4.4 Nytte i forhold til kostnader 

Mye av fokuset og diskusjonene rundt Basel regleverket handler om svakheter ved reglene, og 

negative virkninger. Hovedvekten av min oppgave omhandler også disse emner. Derfor vil jeg 

bruke dette kapitlet til å fokusere på nytten av implementeringen, og hvilke virkninger i form av 

fordeler dette har hatt for bankene og det finansielle system. For å få et realistisk og nyansert bilde 

av virkeligheten vil jeg stille disse fordelene og nytten opp mot ulemper og kostnader som 

regelverket har medført.   

4.4.1 Økt finansiell stabilitet

 

Reglenes fokus på forbedring av risikohåndteringen forventes å gi en mer effektiv ressursallokering 

ved å utvikle og forbedre risikostyringen og de medfølgende teknikker. Ved hjelp av dette kan 

kapitalen bedre relateres til risikoen, noe som er nøkkelen for å opprettholde finansiell stabilitet.134 

En målsetning med innførelsen er å skape et mer stabilt finansielt system som skal hjelpe til med å 

forhindre eventuelle kriser. Dette oppnås gjennom at risikohåndteringssystemene blir mer robuste, 

og dermed kan håndtere kompleksiteten som årsakes av nye kriser, samtidig som at kapitalen bedre 

kan knyttes opp mot risikoen som de enkelte banker utsettes for135. Alle de intervjuede var stort sett 

enige i at regleverket ikke kan forhindre kriser. DnB NORD sier blant annet at man nå ser 

problemer som Basel ikke kan forhindre. 

                                                

 

133 Fin-Focus (http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/finfocus/finfocus4/finfocus4_da.pdf) 
134 Flemming, Jacobsson og Palm. Basel II blir verklighet  En studie av hur svenska banker har påverkats av Basel II. 
Magisteruppsats 2007, og Akhtar, Shamshad. Demystifying Basel II. 2006  
135 Flemming, Jacobsson og Palm. Basel II blir verklighet  En studie av hur svenska banker har påverkats av Basel II. 
Magisteruppsats 2007, og Akhtar, Shamshad. Demystifying Basel II. 2006  

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/finfocus/finfocus4/finfocus4_da.pdf
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Finansrådet tar opp situasjonen nå, og sier at det ikke er så mye stabilitet nå, og at Basel II derfor 

har vært gjenstand for diskusjon. De tror ikke at regleverket kan forhindre kriser, men at det 

definitivt er med til og forbedrer forholdene.   

Finanstilsynet er positive til implementeringen, og begrunner dette med at IRB er bedre modeller 

som gir et bedre overblikk over bankenes porteføljer. De kan dermed se ting de ikke har sett 

tidligere, og oppdage svakhetstegn. Innførelsen medfører også bedre stresstester av porteføljen. En 

særdeles viktig fordel er at man kan se tidligere tegn på kriser ved at bankene har bedre 

analyseverktøyer, som gjør at de kan reagere tidligere, slik at krisen ikke blir så alvorlig. Men det er 

fremdeles tidlig å si hvordan Basel II vil fungere i en krisesituasjon, så tiden vil vise hvilke styrker 

regelverket har bidratt med til bankbransjen.   

Nordea mener at Basel II kan være med til å forhindre kriser. De har fått mer sofistikerte metoder 

for å måle kundens tilbakebetalingsevne, noe som skaper større sikkerhet, og gir bedre 

forutsetninger for å vurdere og analysere risikoen i banken. Regelverket har bidratt til stor forskjell 

med tanke på risikovurderingen i banken. Nordea mener at dette skaper større stabilitet, noe som er 

et av målene med Basel II. En viktig faktor ved regelverket er at det gir motiv for å skape bedre 

risikostyring.   

Uttalelsene fra Jyske bank er at reglene kan bidra til å forhindre kriser, og det reglene har gjort er at 

de har vært med til å oppgradere risikostyringen i stort sett alle banker. De mener at den største 

fordelen er at en hel bransje har fått oppgradert deres systemer. Dette skaper mer finansiell 

stabilitet. Tidligere var reglene bare noe som skulle oppfylles, mens nå har selv mindre institutt fått 

interesse for ratingsystemer.   

Dansk Bank sier at de har fått styrkelse av sine prosesser, noe som har styrker dem som bank. De 

har oppnådd en vesentlig oppgradering som bidrar til å styrke banken i en krise. De nye systemene 

og prosessen gjør at de kan fokuserer mer på de kunder som er dårlige, mens det tidligere var 

samme prosess på alle.   
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PwC mener at regelverket ikke forhindrer kriser. De begrunner dette med at de har vi sett at dette 

ikke er tilfellet. Derimot mener de at det er positivt at det er blitt mer fokus på risikostyring, men at 

man skal være observant på at risikostyring ikke er et mål i seg selv, men et middel til å nå målet.   

4.4.2 Redusert kapitalkrav

 

Mange av diskusjonene rundt kapitaldekningsreglene har vært rundt spørsmålet; kommer bankene 

til å oppleve en kapitallettelse i forhold til tidligere? Basel komiteen og CEBS har utarbeidet flere 

studier som omhandler dette, og den seneste, QIS5, viser hvilke forventninger det er på området. 

Bakgrunnen til undersøkelsen, er at det skal vurderes om man kan oppnå det ønskede resultat136.  

Undersøkelsen viser at minimumskravet under pilar 1 reduseres i forhold til det tidligere 

regelverket137. I tillegg viser den at kapitalkravet reduseres mest for privatkunder, og ikke like mye 

for bedriftsdelen av porteføljen138. Det kom også frem at nedgangen var størst dersom de mest 

avanserte metoder ble innført139. Dette er da med til å gi intensiver til bedre risikostyring ved at 

bankene må arbeide mer med sine modeller for at disse metoder kan godkjennes, og reduksjonen 

kan oppnås140. Det er viktig å nevne at denne undersøkelsen kun er basert på hvilke forventninger 

Basel komiteen og CEBS hadde på undersøkelsestidspunktet, og de er basert på de metoder de 

metoder som bankene selv forventet å implementere.141  

Det som er positivt med redusert kapitalkrav, er at en del av kapitalen frigjøres, og dermed kan 

investeres eller plasseres på en bedre måte, og resultatet blir da økt avkastning. Kapitalkravet utgjør 

derfor en alternativkostnad for bankene, og det kan derfor være et mål for dem å redusere dette.142  

Basel II ble innført i 2007, og det kan derfor ta litt lengre tid før resultatet kan oppgjøres eksakt. 

Samtidig fins det også overgangsordninger som innebærer at bankene kun kan frigjøre en viss del 

av kapitlallettelsen i en overgangsperiode. Dette er for at overgangen skal gå gradvis. 

Kapitallettelsen er en av fordelene som har blitt fremhevet ved regelverket. Kapital er en knapp 

                                                

 

136 Finansinspektionen. Bankernas kapitalkrav med Basel II. (www.fi.se)  
137 Finansinspektionen. Bankernas kapitalkrav med Basel II. (www.fi.se) 
138 Finansinspektionen. Bankernas kapitalkrav med Basel II. (www.fi.se) 
139 Results of the fifth Quantitative Impact Study. (www.bis.org) 
140 Results of the fifth Quantitative Impact Study. (www.bis.org) 
141 Results of the fifth Quantitative Impact Study. (www.bis.org) 
142 Flemming, Jacobsson og Palm. Basel II blir verklighet  En studie av hur svenska banker har påverkats av Basel II. 
Magisteruppsats 2007 

http://www.fi.se
http://www.fi.se
http://www.fi.se
http://www.bis.org
http://www.bis.org
http://www.bis.org
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faktor, og en stor buffert betyr alternativkostnader for bankene. Alle undersøkelsene er bare antatte 

forventninger, og det er derfor interessant å se hvordan bankene virkelig har opplevd dette.  

DnB NORD har som tidligere beskrevet ikke implementert de mest avanserte metoder. Allikevel 

kan banken se nedgang i kapitalkravet. Nordea bekrefter resultatet av undersøkelsen, og sier at de 

sparer mest innenfor privatkundene. Dette er fordi privatkunder betaler for seg i en større 

utstrekning enn hva virksomheter gjør. De ser derfor at det er her kapitalkravet synker mest. Det 

samme gjelder Jyske Bank som sier at det som driver kapitalbesparelsene er privatdelen av 

porteføljen.   

4.4.3 Økt oppmerksomhet og økt kunnskap om risiko

 

Når dette er sagt, så er det ikke kapitallettelsen som er den største fordelen med regelverket. Under 

intervjuene kom det frem at den største fordelen ved implementeringen er økt oppmerksomhet og 

kunnskap om risiko, samtidig som fokuset rettes mot måling og håndtering av risiko. Samlet kan 

man si at bankene har fått, eller kommer til å få bedre kontroll over sin risiko. DnB NORD 

fremhever fordelen med internal rating systemet, og det at reguleringen har gitt intensiver til god 

risikostyring. Regelverket gjør at banken kan prise rett slik at de beholder sine beste kunder. De 

nevner også at en fordel ved å samle inn data, er at de vet hvor ting går galt, og de kan konsentrere 

seg på å forbedre disse områdene.   

Finansrådet mener at noen av de største fordelene er at det blir mer presis vurdering av risiko, og at 

bankene blir tvunget til å tenke i disse retningene. Bare den økte oppmerksomhetene alene skaper 

større sikkerhet i de finansielle systemene.   

Finanstilsynets mening er at det er en fordel at bankene blir mer oppmerksomme på sin risiko. Det 

blir dermed sikrere. Videre sier de at det å innsamle erfaringer gir gevinst til virksomhetene i og 

med at det skaper oppmerksomhet, og bankene får bedre styr på sin portefølje. Basel II medfører 

bedre risikosystemer.   

Nordea nevner det reduserte kapitalkravet som en fordel, sammen med at regelverket krever større 

integrering av ledelsen i prosessen med å håndtere risiko på et bedre sett. De sier også at tidligere så 
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de ikke kundene for seg selv, men som en homogen gruppe, noe som skapte svakheter i systemene 

og risikohåndteringen. Basel II har endret på dette, og dette er en stor fordel for alle banker.    

Jyske Bank mener at det som er det gode med reglene er at de stemmer godt overens med det de 

gjør internt i banken, og dermed reflekterer de interne metoder og systemer. Reglene har løftet den 

interne risikostyring i banken, og representanten fremhever den viktige rolle han syns pilar 2 spiller 

i risiko håndteringen. Han sier at det som er viktig med pilar 2 er ikke resultatet, men den prosess 

man tvinger bankene igjennom. Tidligere forholdt man seg ikke til om kapitalkravet var 

tilstrekkelig eller ikke, man skulle bare oppfylle lovkravet. Nå må bankene aktivt ta stilling til den 

beregnede kapitaldekningen. Reglene krever også at bestyrelsen og ledelsen involverer seg mer i 

risikostyringen. Det er det som er sundt med pilar 2. De blir tvunget til å forholde seg til noen 

risikoer, og det er ikke så mye selve kravet, med modellene og deres parametre som utgjør fordelen. 

Fokuseringen fører til økt oppmerksomhet og kunnskap i hele organisasjonen143.  

Danske Bank sier at fordelene må deles opp i en administrativ  og en kapitaldel. Den 

administrative delen og prosedyrene har fått den fordel at det er blitt en kjempe styrkelse av banken. 

Representanten sier at de ikke kunne ha kjørt som de gjør i dag uten det nye regelverket, men at det 

er vanskelig å måle fordelene i denne kategorien. Kapitalmessig er det blitt en kapitallettelse, men 

de har ikke sett fult resultat enda. De sier at det er vanskelig å se om de har hatt mindre tap enn hvis 

de ikke hadde implementert Basel II.  

PwC mener at regelverket bidrar til at bankene oppnår en bedre forståelse av sin risiko, og den 

risiko de påtar seg. Bankene kan ut i fra dette optimere sin risikoprofil. Reglene automatiserer også 

kredittprosessen, noe som gjør at folk som arbeider med kreditt kan få mer bevilgningskompetanse, 

og sjefen må ikke skrive under på alt. Grunnlag til å redusere tapene er også en virkning som 

innførelsen medfører, og forventet tap kan estimeres i større utstrekning enn tidligere. De sier også 

at bankene oppnår en stor gevinst ved å styre bra gjennom redusert kapitalkrav.  

4.4.4 Bedre kommunikasjon

 

En annen fordel som flere av de intervjuede nevner er den økte kommunikasjonen, både internt og 

eksternt i virksomhetene. DnB NORD sier at kommunikasjonen vokser i banken, og informasjonen 

                                                

 

143 KPMG 2003. Basel II  A closer look: Managing Economic Capital. KPMG International. 
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spres. Økt informasjon og kommunikasjon i bankene fører til økte kunnskaper og kompetansenivået 

øker. Men denne prosessen krever en del ressurser, så det koster å bli bedre.   

Kommunikasjonen mellom Finanstilsynet og bankene vil også øke. Denne kommunikasjonen kan 

forbedres ved hjelp av regelverket fordi det innfører et felles språk i bransjen, og noen felles 

referanserammer.144   

4.4.5 Styringsverktøy

 

Alle de intervjuede sier at deres risikoenhet i banken har blitt større, og fått en tydeligere rolle, i 

tillegg til at det har blitt en tydeligere ansvarsfordeling. Et annet forhold, som noen ser på som 

positivt, er at bankene kan bli mer sentraliserte, og styre på høyere hold. Finansrådet sier at de større 

pengeinstitutter er det blitt mer sentralisert ved at det er laget forretningsganger og systemer for 

hvordan bankene skal vurdere kundene, og det kan gjøres på sentralt nivå. På den annen side kan 

man si at regelverket gjør at bankene blir mer desentraliserte. Begrunnelsen for dette er at 

modellene og prosessene skal implementeres i hele organisasjonen, og selv om en del av 

beslutningene blir tatt på høyere hold, som f. eks rating, så gjør dette at beslutningskompetansen 

kan delegeres ut til de enkelte enheter. Jyske Bank er enig i dette, og sier at de blir mer sentraliserte 

på den måte at de får noen mer generelle verktøyer som rating, som gjør det mulig å sette kravene 

på høyt hold og overvåke og måle gjennom disse.  

4.4.6 Differensiering av prisene og effektiv kredittprissetting 

 

Regelverket skaper et grunnlaget for at bankene kan differensiere prisene slik at de bedre reflekterer 

risikoen. Jyske Bank nevner at reglene hjelper dem med å avlønne risikoen på en bedre måte. De 

nye metodene har ikke lært dem hvem de dårlige kunder er, men de har lært dem å systematisere, og 

få et styrings og kommunikasjonsverktøy, som samtidig gjør at de blir mer oppmerksomme. Danske 

Bank sier at de nå f. eks er i stand til å ta høyere priser på de dårlige kunder, som de måler ut i fra et 

risikojustert avkast. PwC mener at bankene kan bruke den avanserte metode til å prise mer 

strategisk, og dermed mer effektivt. Men dette er bare i teorien. Om det virker i virkeligheten er et 

annet spørsmål. Da er det konkurranseforhold som spiller inn, og som er med til å fastsette prisene, 

så man kan si at grunnlaget fins for at bankene kan differensiere, men at det i virkelighetens verden 
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også er andre faktorer som er med til å fastsette den endelige prisen. Men det som er sikkert, er at 

bankene får bedre innblikk i hva de tjener penger på145.  

4.4.7 Kostnader og ulemper

 

Men alle disse fordelene kommer ikke uten kostnader og medfølgende ulemper. Alle 

intervjuobjektene sier at implementeringen har medført store kostnader. DnB NORD sier at de har 

hatt store kostnader ved implementeringen, og det har krevet mange ressurser. De mener at en av de 

største ulempene er den ulike implementering i de forskjellige land. Det gjør også at det blir 

vanskelig å utføre sammenligninger.   

Finansrådet sier at ulempen er at det kan være for komplekst for noen. De fremhever også at man 

ikke skal legge for stort fokus på Basel II, men heller se den store sammenhengen. Basel II er bare 

en del av bankenes regler, og regelverket skal virke sammen med resten av bankbransjens lover.   

Finanstilsynets mening angående ulempene er, at jo mer avanserte metoder, jo lavere blir 

kapitalkravet. Det er dermed lite å gå på dersom noe skulle gå galt. De nevner også de 

administrative omkostninger, og behovet for betydelig mer ressurser både blant bankene, tilsynene 

og de andre aktørene som omfattes av regelverket.   

En annen mening er at det kommer flere og flere administrative byrder på bankene. I denne 

sammenhengen resulterer dette i at et avansert institutt kan drive den samme kundeportefølje som et 

lite og mindre avansert institutt, men med lavere kapitalkrav. Dette kan skape endringer i bransjen i 

og med at kapital er en knapp faktor. Dette er da på lengre sikt en ulempe for de mindre banker som 

ikke har de samme ressursene til å utvikle sine modeller, og drive like effektivt som de større. Men 

man skal i denne sammenhengen også huske på de andre faktorene som spiller inn. Jeg kommer 

mer tilbake til dette i neste kapitel.  

Reglene er veldig komplekse, men bankbransjen og produktene er komplekse. Regelverket er 

kommet for å møte kravene fra det nye markedet og de nye produktene, og Nordea mener således at 

Basel II ikke er for komplekst. De mener derimot at det kan være en ulempe for noen. De nevner 
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også ulempen som er nevnt i det foregående kapittel om situasjonen som oppstår på grunn av at det 

er ulike tolkninger av reglene. Det kreves derfor at de leser på reglene i ulike land, og setter seg inn 

i disse.  

Jyske Bank holder med om at reglene ikke er for komplekse. De sier at kompleksiteten er 

nødvendig for å nå målet. En annen ulempe de nevner er de økte administrative byrder. Men de 

syns at det er sunne byrder. Det er sundt at det blir stillet krav og mer struktur. Bankene må ha et 

systematisk innblikk i de risikoer man påtar seg for å kunne overleve. Men man skal være forsiktig 

med at det kan bli lagt for høyt fokus på modellene og resultatet alene.   

PwC er også av den oppfattelse at de nye kapitaldekningsreglene ikke er for komplekse. De mener 

at det ikke har vært vanskelig å lese reglene, men at det har vært vanskelig å tolke nivået. Det er 

også en svakhet at likviditet ikke er bedre innarbeidet i regelverket. Det skulle vært mer 

gjennomtenkt i pilar 2, og det skulle vært brukt mer tid på forutsetningene og antagelsene bak Basel 

II. De syns heller ikke at reglene er risikofølsomme nok fordi det ikke tillater at bankene får styre 

point-in-time.  

I kapitlet om operasjonell risiko nevnte jeg at ingen av bankene jeg intervjuede kunne se at nytten 

ved å utvikle og innføre AMA kunne overstig kostnadene. Dette kan være fordi operasjonell risiko 

er så nytt som selvstendig risikoområdet, og denne oppfattelsen kan endre seg over tid. Flere av 

bankene nevnte også at de ville arbeide mot AMA, delvis på grunn av press fra markedet. 

Finansrådet sier også at de har opplevd at bankene ikke ser at nytten med de mest avanserte 

metoder, overstiger kostnadene. PwC syns at det er godt at det er kommet et regelverk hvor man 

skal styre de operasjonelle risikoer fordi det ofte er disse hendelser som utløser problemer for 

bankene. Men det er vanskelig å få lønnsomhet over kostnadene. Noe som virker i negativ retning.    

Et forhold bankene også må være oppmerksomme ovenfor, er at modellene er veldig statistiske, og 

det kan oppstå en situasjon hvor bankene stoler for mye på modellen og dermed ikke ser forholdene 

som de virkelig er. For stor tiltro til modellene kan bli et problem, spesielt om de inneholder feil.  

Som sagt er det ikke bare nytte og fordeler i form av kapitalnedsettelse som har betydning for 

bankene. Noe som Finanstilsynet syns er fordelaktig er at de nye kapitaldekningsreglene legger opp 



 

70

 
til en form for kapital - og risikostyring som er tilpasset den interne styringen, hvor man velger hvor 

avansert man vil være. Bankene er så forskjellige at man kan ikke bare ta en metode, og si at alle 

skal implementere og styre etter denne. Dette er noe som de fleste intervjuede er enige om, og 

Danske Bank uttaler at Basel II har metoder som gjør det mulig for alle å følge med.  

4.4.8 Kostnader i forhold til nytte

 

Det var ingen tvil blant respondentene på spørsmålet om nytten overstiger kostnadene. Alle var 

enige i at fordelene var langt større enn de kostnader som de ble påført. Så på tross av alle 

problemer, som beskrevet i de foregående kapitler, og kostnader ved regelverket, så blir disse 

oversteget av det endelige sluttresultatet og de fordeler dette bringer med seg. DnB NORD sier at 

hvor mye nytten overstiger kostnadene avhenger av bankene. Det er ikke reduksjonen i 

kapitalkravet som er målet, men den prosessen man går gjennom og de endringer som regelverket 

medfører, som beskrevet ovenfor. Finansråde mener at alt i alt så overstiger nytten kostnadene. 

Dette er bankene også enige i, men Jyske Bank sier at nytten og fordelene er vanskelige å oppgjøre, 

i og med at nytten kommer mer i form av modellene og deres parametre. Alt i alt, så sier PwC at det 

har oppstått en økt profesjonalisering av bransjen som helhet.   

4.4.9 Fremtiden

 

For at Basel II skal ha noen verdi for bankene og resten av markedet, er det viktig at det er et 

regelverk som tar fremtidens utfordringer i betraktning. Finanstilsynet mener at bankene får bedre 

og bedre styr på sine porteføljer, og dermed er i bedre stand til å møte eventuelle utfordringer. Men 

på grunn av at det finansielle markedet i blant er vanskelig å vurdere og forutsi, så kan det oppstå 

situasjoner, som man ikke er forberedt på. Det vil også være slik, at dersom regelverket skal ta alle 

forhold i betrakting, så ville det ha blitt enda mer komplekst, og uoverkommelig tidskrevende for 

utformerne.            
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Basel II nå og i fremtiden  
I dette kapitlet vil jeg beskrive fremtidsutsiktene med hensyn til Basel II, og konkrete tiltak som skal 

gjennomføres. Jeg vil starte med å beskrive hvordan konkurranseforholdene på markedet kan bli 

påvirket, og regelverkets mulige påvirkning på konsolideringstrenden. Tilslutt vil jeg gå inn på den 

fremtidige revisjonen av regelverket.  

 

5.1 Konkurranseforholdene på markedet 

Innenfor sektoren har det kommet frem flere synspunktet på hvordan Basel II kan påvirke 

konkurransesituasjonen på markedet i fremtiden. Dette har sitt utgangspunkt i at bankene selv kan 

velge den metode som passer deres virksomhet best. I utgangspunktet var alle de intervjuede 

positive til denne valgmuligheten, og Finanstilsynet sier at bankene da kan velge det en har 

systemer og data til, samtidig som det blir tilpasset den interne styringen, hvor man velger hvor 

avansert man vil være. Men Nordea sier at det ligger en forventning fra markedet om at de skal 

være avanserte, og det er dermed ikke bare er opp til dem selv. Dette er Jyske Bank enig i, og sier at 

de følte at de måtte ha IRB for å være konkurransedyktige. Men en mulig effekt av valgmuligheten 

er at de bankene som velger, eller har mulighet til, å innføre de avanserte metodene kan oppnå en 

konkurransefordel. PwC sier at det er godt at bankene kan velge den metode som passer dem best, 

men at man skal huske at regelverket er laget av de store for de store. Mckinsey kom ut med sin EU 

study; Results from the survey of European banks, i 2005, som omhandlet forventet implementering 

av Basel II 146. Her kom det frem at flere små banker prøver å bli avanserte, mens det aldri var 

intensjonen at de små banker skulle bli avanserede147. Dette kan være et resultat av intensivene som 

regelverket gir bankene til forbedret risikostyring, og pga. konkurranseforholdene.  

Disse forholdene beskriver Jan Forsell og Per Lönnqvist i sin artikkel, hvor de skriver at det 

forventes at de bankene som først implementerer de avanserte metodene, kommer til å ta hånd om 

de beste risikoene. Årsaken til dette er at disse bankene har bedre grunnlag for å bygge systemer for 

mer effektiv markedsbearbeiding, noe som utvikler engasjementene med de som de klassifiserer 

som de beste kundene. Dette kan i sin tur føre til at de mindre avanserte instituttene kan ende opp 
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med den dårlige delen av markedet, noe som igjen resulterer i at disse bankene akkumulerer de 

dårlige risikoene. Et annet problem for disse bankene, er at risikoene også kan være feilpriset på 

grunn av at deres systemer ikke kan differensiere prisen like godt som de avanserte.148 I denne 

sammenheng kan man forvente at dette skille oppstår mellom de store bankene, og de mindre. Dette 

er på grunn av at de avanserte modellene medfører store implementeringskostnader, og krever 

mange ressurser, som de mindre bankene som regel ikke har tilgjengelig. Disse bankene kan derfor 

ikke senke sitt kapitalkrav like mye som de avanserte bankene, som også forventes å kunne tilby 

lavere priser til de beste kundene. Men i virkeligheten er det flere forhold som spiller inn. Mange av 

de små bankene konkurrerer ofte på andre forhold enn prisen, som f. eks nærhet til kunden og lokal 

tilhørighet.149 Jyske Bank nevner også at modellene ikke har lært bankene hvem de dårlige kundene 

er  det visste de fra før av. Et annet forhold man skal være oppmerksom på, er at effektene av de 

avanserte metodene ikke er de samme for alle banker. Dette avhenger som sagt av bankens 

karakteristika. Det er derfor ikke sikkert at f. eks de mindre lokalbankene får de samme positive 

effekter av de avanserte metoder.   

Det er fremdeles tidlig å si hva som kommer til å bli konsekvensene av dette. Nordea sier at de 

fleste velger de avanserte metoder, så de har ikke sett store endringer enda, og samtidig er 

bankbransjen oppmerksomme på det eventuelle problemet. Finansrådet sier også at det er tidlig å si, 

og at mange av de avanserte banker allerede hadde avanserte systemer internt fra tidligere. De tror 

derfor ikke at det blir så stor endring i markedet på grunn av dette forholdet.  

5.2 Konsolidering av markedet 

Et annet området som Jan Forsell og Per Lönnqvist også skriver om i sin artikkel, er konsolidering. 

De henviser her til trenden som allerede finnes i markedet, ved at mer sofistikerte institutter kjøper 

opp andre banker.150 Som beskrevet ovenfor kan innførelsen av Basel II medføre en deling på 

markedet mellom de avanserte, og de mindre avanserte instituttene. Men alle de intervjuede er enige 

om at det ikke er denne eventuelle konkurransefordelen som kan medføre en konsolidering, men det 

forholdet at banker må følge en voksende grad av komplekse regler. Danske Bank sier at det ikke 

bare er Basel II, men regler ellers også som kan bli for komplekse for de mindre instituttene. De 
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minste kan ikke klare dette, og de tror derfor at en del av de minste bankene kommer til å forsvinne. 

En fordel med Basel II er på dette området er at regelverket har metoder som gjør det mulig for alle 

å følge med, i motsetning til en del av de andre reglene som bankene blir pålagt. Det Basel II kan 

føre til, er at et avansert institutt kan drive den samme kundeportefølje som et lite institutt, men med 

et lavere kapitalkrav, og kapital er en knapp faktor. Dette gjør at de avanserte bankene kan drive 

mer effektivt, og at de kan se muligheter der de mindre avanserte bankene ikke kan drive like 

effektivt. PwC mener at det ikke bare er Basel II, men hele det administrative byråkratiet som følger 

med som gjør at det ikke blir lettere å drive pengeinstitutt. Kompleksiteten av regleverkene er blitt 

så stor at de derfor tror at det kan bli en konsolidering på markedet. Dette har sammenheng med at 

når man er avansert blir man bedre til å se mulighetene.   

Basert på mine kunnskaper på området tror jeg at det kan bli en viss konsolidering, og at de aller 

minste bankene forsvinner fordi det blir for komplekst å drive et pengeinstitutt. Dette kan være både 

positivt og negativt, i den forstand at den virksomhet som bankene driver er veldig viktig for den 

finansielle strukturen, og jeg mener derfor at man skal ha tilstrekkelig med ressurser og kunnskaper 

for å drive denne formen for virksomhet. Samtidig er lokal bankene en viktig del i samfunnet, og 

selv om de avanserte institutt oppnår en mulig konkurransefordel, eller at det blir veldig komplekst 

å drive bankvirksomhet, så tror jeg ikke at lokal bankene forsvinner helt. Folk har ofte en sterk 

tilknytning til sin bank, og selv om denne kanskje ikke er like sterk som før i tiden, tror jeg 

fremdeles at det er andre forhold som spiller inn i folks valg av banker. Mange har også den 

holdningen at de bare beholder den banken de alltid har hatt, fordi det har fungert bra så lang. I 

tillegg har mange av de mindre bankene spesialisert seg på visse områder, og har dermed 

tilstrekkelig med ressurser og kompetanse til å drive dette. Noen mindre banker kan være like 

avanserte på visse områder som de store på grunn av denne spesialiseringen. Jeg tror derfor ikke at 

de mindre bankene, og lokalbankene forsvinner helt. Jeg tror dermed at det kan bli visse endringer 

innenfor dette området. Et annet forhold som har betydning for den fremtidige utviklingen på 

markedet, er revisjonen av regelverket.  

5.3 Revisjon av regelverket i EU 

Hvordan fremtiden ser ut med hensyn til Basel II er vanskelig å si. Det som er sikkert er at EU 

Kommisjonen skal revidere regelverket i 2009. Basel II ble implementert i EU via Capital 

Requirements Directive (CRD), og Kommisjonen har plikt til å sørge for at direktivet er ensartet 
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implementert i medlemslandene. I utgangspunktet skulle det ikke ha oppstått forskjeller rundt 

implementeringen av direktivet i og med at det er det samme direktivet som gjelder for alle landene. 

Men forkjeller har oppstått, og mulige årsaker til detter er at det i visse tilfeller kan være vanskelig å 

vite hvordan regelverket skal bygges inn i de nasjonale lover, og noen forhold blir det først tatt en 

endelig beslutning om når det oppstår en situasjon hvor de skal brukes. I tillegg spiller oversettelsen 

av direktivet en vesentlig rolle for hvordan reglene blir tolket. Denne fasen er kritisk for 

implementeringen, men det er ofte her det går galt. Et annet forhold er at noen land mer eller mindre 

bevisst implementerer direktivet etter egne ønsker, selv om de mest sannsynlig vet at det ikke er den 

riktige måte. Noen land som har en tendens til å reagere annerledes enn i hvert fall landene i den 

nordlige delen av EU, er Italia og Spania. Det kan være vanskelig å forstå hvorfor noen land gjør 

dette, men det viser også at selv innenfor EU er landene veldig forskjellig, og man kan ikke alltid 

forstå eller sette seg inn hvorfor noen agerer som de gjør.     

Et av målene med Basel II er å oppnå like konkurranseforhold for bankene. Dette kan ikke oppnås 

dersom regelverket er implementert på forskjellig måter rundt om i verden. Revisjonen er dermed 

med til å oppfylle målet med Basel II, og kan på den annen side også forbedre situasjonen rundt 

home-host problematikken. Den kommende revisjonen har derfor flere positive effekter.   

Som sagt er det veldig vanskelig å si hvordan fremtiden med Basel II kommer til å bli. Som jeg har 

vært inne på, er det forventet at det vil komme endringer innenfor likviditetsområdet, og at 

harmioniseringen mellom landene blir større, blant annet som følge av revisjonen, og som et resultat 

av fokuset som har blitt lagt på home-host problematikken. Jeg vil også tro at vi etter hvert får se 

flere danske banker utvikle og implementere den avanserte metode innenfor operasjonell risiko, 

AMA. Som beskrevet vil EU Kommisjonen også utføre en revisjon av regelverket som vil gjøre at 

harmoniseringen blir bedre og bransjen kan arbeide under de samme vilkår uten at noen oppnå 

konkurransefordeler på grunn av regelverket. Når det gjelder markedet ligger det en forventning om 

at de avanserte institutt kan oppnå en konkurransefordel, samtidig som mange tror på en 

konsolidering. Bare tiden vil vise hvordan fremtiden virkelig blir for bankbransjen med tanke på 

regelverket fordi en del av resultatene først blir synlige, og får sin fulle effekt etter at regelverket 

har vært i bruk over en lengre periode. Mange av uttalelsene og meningene som foreligger er derfor 

kun forventninger.  Selv tror jeg at revisjonen er et viktig skritt for at målene med Basel II skal bli 

oppfylt, og for å lette byrden for de banker som driver virksomhet på tvers av landegrensene.  
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Sluttsatser og konklusjon 
I dette kapitlet presenteres en sluttdiskusjon ut i fra de foregående kapitler, og ender ut i en 

konklusjon. Oppgaven avsluttes med å gi forslag til videre studier. 

 

Målet med dette kapitlet er å besvare problemstillingen ut i fra de analyser jeg har gjort, basert på 

litteraturen og empirien som er blitt presentert i oppgaven. Problemstillingen som jeg har jobbet ut i 

fra, og som har vært styrende for oppgavens utførelse er: 

Hvilken virkning har implementeringen av Basel II hatt for danske pengeinstitutter 

- spesielt med tanke på operasjonell risiko, home-host situasjonen og likviditets risiko?   

6.1 Konklusjon 

Som beskrevet tidligere i oppgaven, kom det frem fire områder under mine undersøkelser som ble 

mitt fokus i avhandlingen. Min vurdering var at det var disse som var mest aktuelle i forhold til 

emnet, og situasjonen på markedet. Jeg har valgt å besvare konklusjonen ut i fra disse fire 

fokusområdene.   

Operasjonell risiko

 

Operasjonell risiko er nytt som selvstendig risikogren, og har dermed skapt virkninger både i form 

av muligheter og utfordringer for bankene. Det var stor enighet i at den viktigste virkningen og 

bidraget dette har medført, er at det har skapt større oppmerksomhet på denne risikoformen ved at 

det er et separat kapitalkrav, samtidig som det blir utarbeidet nye systemer, som er med til å styre og 

håndtere denne risikotypen. Mer fokus og oppmerksomhet medfører økt kontroll over risikoen. Det 

blir også lettere å systematisere indikatorer som er med til å forstå og fastlegge den enkelte banks 

risikoprofil.   

En annen virkning er at bankene bedre får kartlagt roller og ansvar, men det har vært vanskelig for 

bankene å gjøre dette. Et annet problemområdet har vært datainnsamlingen og datakvaliteten. 

Årsaken til dette var at bankene ikke hadde registrert og systematisert denne formen for data 

tidligere. Det viste seg også at kravet om rapportering angående operasjonelle feil kan medføre en 
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viss uro internt i bankene. I dette arbeidet er det da avgjørende at ledelsen får medarbeiderne til å 

streve mot samme mål, og den endelige virkningen blir da en bedre risikohåndtering.  

Ingen danske banker har utviklet og implementert en AMA modell, noe som henger sammen med 

de store problemene som bankene opplever angående modelleringen, og kvantifiseringen av 

operasjonelle risikoer, samtidig som ingen av bankene kunne se at nytten ved å utvikle en AMA 

modell oversteg kostnadene. Dette har også sammenheng med at det har vært komplisert for 

bankene å tolke reglene for hva en slik modell skal innehold, og hvordan den skal utformes, men 

jeg tror dette vil endre seg etter hvert som bankene får arbeidet mer med dette forholdet.  

Ut i fra dette vil jeg si at operasjonell risiko samlet sett har hatt en positiv virkning for bankene i 

form av den økte oppmerksomhet, og dermed kontroll, som overstiger vanskeligheter og kostnader.  

Home-Host

 

Regelverket har blitt implementer forskjellig i de ulike land, og landene har forskjellige finansielle 

markedsforhold og ulikheter i forhistorien til regimene. Undersøkelsen viste at både bankene og de 

andre respondenter merker denne virkningen av regelverket. Sammen med utviklingen blant 

bankene, som er blitt mer internasjonale, mens det samme ikke kan sies om tilsynene, har det ført til 

problemer i relasjon til home-host.  

Undersøkelsen viste at noen av problemene som oppstår som følge av home-host, er at effektiv 

informasjonsdeling blir vanskeligere på grunn av at antallet av tilsyn øker, det kan oppstå 

interessekonflikter mellom tilsynene, og transaksjoner tar lengre tid i cross-border banker. Det 

oppstår også en utfordring når det gjelder koordinering av beslutninger blant tilsynene, 

sentralbankene og myndighetene. Alle disse forhold skaper sammen en stor sannsynlighet for 

ineffektivitet, og det er dermed kritisk både for bankene og tilsynene at det skapes et system 

innenfor home-host forholdet som kan gjøre at dette fungerer på den mest optimal måte. 

Hjemlandstilsynet skal ha fullt overblikk over hele konsernet, og når en krise oppstår vil mange 

forhold og forutsetninger endres, noe som gjør informasjonen til en kritisk faktor. Det kan dermed 

være helt avgjørende for hva som blir konsekvensene av krisen at dette samarbeidet fungerer, også 

slik at de kan få input fra de lokale tilsynene om forhold som de selv ikke kjenner til. 
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Undersøkelsen viste at Finanstilsynet samarbeider med andre lands tilsyn for at prosessen skal gå så 

lett som mulig.   

En annen virkning er at tolkningen av regleverket blir vanskelig for bankene, fordi ikke alle regler 

og valgmuligheter er dokumentert på CEBS web-side, og mange av reglene som er forskjellige er 

gjemt i de lokale regelverkene. Intervjuene viste at det er store forskjeller i hvordan bankene har 

opplevd situasjoen. Noen opplever det ikke som et problem, mens andre har sett det nødvendig å 

gjøre store endringer for å kunne håndtere situasjonen. Dette kan være på grunn av at de har hatt 

ulik opplevelse med hensyn til tilsynene, og det kan være forskjellige forhold de har fått 

kommentarer fra tilsynene om. En annen mulighet er at de kan ha ulike interne systemer, som 

kanskje ikke passer i andre land.   

Det er vanskelig å si hva som er den beste løsningen på problemene, men noen forslag til løsninger 

er å opprette en egen komité for home-host, gi hjemlandstilsynet økt ansvar og beslutningskraft, 

eller at tilsynet for cross-border banker blir flyttet fra nasjonalt nivå, til EU nivå. Det eneste som er 

klart er at det må komme endringer fra tilsynenes side, slik at de henger med i utviklingen til 

bankene. Det er også helt klar at samarbeidet mellom tilsynene må forbedres, og samarbeidsavtaler 

kan være en mulig løsning. Baselkomiteen anser at forskjellene blir mindre etter hvert som det 

finansielle markedet blir mer integrert, og på grunn av at regimene blir revidert og oppdatert med 

tiden. Det blir derfor spennende å se hva som blir utfallet av den kommende revisjonen av 

regelverket og hvordan dette kan være med til å påvirke situasjonen, slik at virkningen blir mer 

positiv.  

Likviditetsrisiko

 

Det har vist seg at likviditet er et av de viktigste risikoområder for bankene. Bankene opplever nå en 

likviditetskrise som er forårsaket av sub-prime krisen, som har blitt et internasjonalt problem. 

Sammen med dette er det flere forhold som har skapt problemer for bankenes likviditetsstyring. 

Dette er de endrede forhold på markedene, sammen med at bankene har hatt behov for å hente sin 

likviditet fra nye markeder. I tillegg har produktene blitt mer komplekse, og behovet for intra-dag 

likviditet har økt. Også her spiller home-host situasjonen inn når det gjelder tilsynenes rolle og de 

nasjonale likviditetsregimer.   
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Alle de intervjuede mente at likviditet er et veldig relevant område for bankene, men om det skal 

med i Baselregelverket er mer usikkert. Kompleksiteten i de finansielle produkter gjør at 

likviditetsrisiko er noe man skal se etter for å oppnå en mest mulig optimal risiko  og 

kapitalstyring, men alle var stort sett enige i at det ikke ville hjelpe og holde kapital for denne 

risikotypen, men at det hele lå i styringen og håndteringen, sammen med økt oppmerksomhet. I og 

med at regelverket omhandler kapitaldekning, er det derfor vanskelig å bygge inn dette elementet.   

Når det gjelder arbeidet med likviditet, kom det frem at bankene inkluderte likviditet i sine 

stresstester. De nevner også at Basel II har har hatt den virkningen at de har fått styrket sine interne 

prosesser, noe som igjen påvirker likviditeten på den måten at markedet får mer tillit, og man får 

bedre kontroll over sine risikoer.   

Det er viktig for bankene å innarbeide likviditet i sine risikostyringsmodeller, og at ansvaret for 

likviditetsstyringen ikke ligger langt fra styringen av kapitaldekningen. Noe bankene har lært av de 

tidligere kriser er at stresstestene bør omfatte mer, og må integreres i handlingsplaner. Utfordringer 

som er forbundet med dette, er å forbedre gjennomsiktigheten, risikostyringsprosessene og 

vurderingen av de finansielle instrumenter.   

Det at Basel II er basert på en antagelse om full likviditet, kan man da si er en svakhet ved 

regelverket som kan gi negative virkninger. Men det er viktig at man ser Basel regleverket i en 

større sammenheng, og ikke bare vurdere regelverket isolert sett. Det venter så bare å se hva som 

skjer på området, enten om likviditet får en større plass i Basel regelverket, eller om det kommer et 

eget regelverk utenom.   

På grunn av bankenes måte å drive virksomhet på, er likviditet et så grunnleggende og viktig 

område. Sett i denne sammenhengen, vil jeg si at likviditet alltid skal være en del av risikostyringen 

og påvirke beslutninger som blir tatt, og således burde vært en større del av regelverket.  

Om nytten overstiger kostnadene

 

Et viktig område å undersøke når det gjelder virkninger, har vært om nytten overstiger kostnadene 

ved implementeringen. I undersøkelsen kom det frem flere fordeler som bankene og de andre 

representantene mente var et resultat av Basel II. Den største fordelen ved implementeringen er økt 
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oppmerksomhet og kunnskap om risiko. Bare den økte oppmerksomhetene alene skaper større 

sikkerhet i de finansielle systemene. Alle de intervjuede var stort sett enige i at regleverket ikke kan 

forhindre kriser, men at det definitivt er med til å forbedre forholdene. En særdeles viktig fordel er 

at man kan se tidligere tegn på kriser ved at bankene har bedre analyseverktøyer, som gjør at de kan 

reagere tidligere, og bankene har en mer effektiv ressursallokering som gjør at de bedre kan 

relateres kapitalen til risikoen, noe som er nøkkelen for å opprettholde finansiell stabilitet. En viktig 

faktor ved regelverket, er at det gir motiv for å skape bedre risikostyring. I tillegg opplever bankene 

en kapitallettelse, som i seg er en stor fordel økonomisk sett.   

Det kom også frem at tidligere forholdt man seg ikke til om kapitalkravet var tilstrekkelig eller ikke, 

man skulle bare oppfylle lovkravet. Nå må bankene aktivt ta stilling til den beregnede 

kapitaldekningen, noe som medfører økt oppmerksomhet. En annen fordel undersøkelsen viste, er 

den økte kommunikasjonen, både internt og eksternt i virksomhetene. Alle de intervjuede sier at 

deres risikoenhet i banken har blitt større, og fått en tydeligere rolle, i tillegg til at det har blitt en 

tydeligere ansvarsfordeling. De nye metodene har ikke lært dem hvem de dårlige kunder er, men de 

har lært dem å systematisere, og få et styringsverktøy, og relatere prisen til risikoen.  

Men en virkning er også de store administrative omkostninger, og behovet for betydelig mer 

ressurser både blant bankene, tilsynene og de andre aktørene som omfattes av regelverket.   

Den største fordelen er således at en hel bransje har fått oppgradert deres systemer, og det er ingen 

tvil om nytten overstiger kostnadene. Så på tross av alle problemer, og kostnader ved regelverket, så 

blir disse oversteget av det endelige sluttresultatet og de fordeler dette bringer med seg.Jeg tror også 

at revisjonen av regelverket kan få stor betydning, spesielt når det gjelder home-host situasjonen.  

6.2 Forslag til videre studier  

Jeg tror det vil være interessant å se hva som skjer på denne fronten fremover, spesielt med tanke på 

den kommende revisjonen. De fulle konsekvensene av innførelsen av Basel II vil først vise seg etter 

at regelverket har vært i bruk over en lengre periode, samtidig som at tiden og markedet etter 

revisjonen er et bedre utgangspunkt å basere sine studier på, siden. I tillegg vil det være interessant 

å følge utviklingen innenfor likviditet og home-host, siden det er forventet endringer innenfor disse 

områdene. 



 

80

 
Kilder  
Elektroniske kilder:  

BIS

 

Basel Committee on Banking supervision, Observed range of practice in key elements of AMA 
http://www.bis.org/publ/bcbs131.htm  

Results of the fifth Quantitative Impact Study:  
http://www.bis.org/bcbs/qis/qis5results.pdf  

Akhtar, Shamshad Basel II implementation issues, challenges and implications : 
www.bis.org/review/r070116e.pdf  

Liquidity Risk: Management and Supervisory Challenges:  
http://www.bis.org/publ/bcbs136.pdf?noframes=1  

Principles for home-host supervisory:  
http://www.bis.org/publ/bcbs135.pdf?noframes=1  

Core Principles for Effective Banking Supervision:  
http://www.bis.org/publ/bcbs129.pdf?noframes=1  

Himino, Ryozo. Basel II  towards a new common languages. BIS Quarterly Rewiew, Sep. 2004. 
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0409e.pdf  

History of the Basel Committee and its Membership:  
http://www.bis.org/bcbs/history.pdf  

Nout Wellink: Basel II  market developments and financial institution resiliency  
http://www.bis.org/review/r080304a.pdf  

Basel II Framework:  
http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf?noframes=1  

Home-host information sharing for effective Basel II implementation 
http://www.bis.org/publ/bcbs125.pdf?noframes=1  

Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations 
http://www.bis.org/publ/bcbs69.pdf?noframes=1  

Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk  
http://www.bis.org/publ/bcbs96.pdf?noframes=1  

High-level principles for the cross-border implementation of the New Accord 
http://www.bis.org/publ/bcbs100.pdf?noframes=1  

Stefan Ingves: Cross-border banking regulation  a way forward: the European case  
http://www.bis.org/review/r061017b.pdf  

The Supervision of Cross-Border Banking:  
http://www.bis.org/publ/bcbs27.htm  

Report by a working group cross-bording:  
http://www.bis.org/publ/bcbs27.pdf?noframes=1  

http://www.bis.org/publ/bcbs131.htm
http://www.bis.org/bcbs/qis/qis5results.pdf
http://www.bis.org/review/r070116e.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs136.pdf?noframes=1
http://www.bis.org/publ/bcbs135.pdf?noframes=1
http://www.bis.org/publ/bcbs129.pdf?noframes=1
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0409e.pdf
http://www.bis.org/bcbs/history.pdf
http://www.bis.org/review/r080304a.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf?noframes=1
http://www.bis.org/publ/bcbs125.pdf?noframes=1
http://www.bis.org/publ/bcbs69.pdf?noframes=1
http://www.bis.org/publ/bcbs96.pdf?noframes=1
http://www.bis.org/publ/bcbs100.pdf?noframes=1
http://www.bis.org/review/r061017b.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs27.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs27.pdf?noframes=1


 

81

 
Blackwell-synergy

 
Remarks on Basel II, By Nicholas Le Pan 
http://www.blackwell-synergy.com.esc-proxy.lib.cbs.dk/doi/pdf/10.1111/j.1468-0416.2007.00129.x  

On the Role of Regulatory Banking Capital, By Harald Benink, Jón Daníelsson, and Ásgeir Jónsson 
http://www.blackwell-synergy.com.esc-proxy.lib.cbs.dk/doi/pdf/10.1111/j.1468-0416.2007.00134.x  

Danske Bank

 

Investor relations:  
http://www.danskebank.com/da-dk/ir/Pages/investor-relations.aspx  

CRD:  
http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Hvad-er-CRD/Pages/Hvad-er-CRD.aspx  

FAQ:  
http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Pages/FAQ.aspx  

Capital Requirements Directive: 
http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Documents/200611Danskemidcapseminar.pdf  

DR Nyheder

 

Danske bankkriser siden 1980:  
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/07/16/143239.htm  

Danske bankkriser siden 1980:  
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/07/16/143239.htm  

Bankaktionærer har tabt 131 milliarder:  
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/07/19/073334.htm  

Guide til subprime-krisen:  
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/02/27/100319.htm  

Guide til subprime-krisen:  
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/02/27/100319.htm  

Kapitalforhøjelse 2008 Scan-loan:  
http://www.scan-loan.dk/log/sli_mfil40.pdf  

Fin-Focus Desember 2007, nr. 4:  
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/finfocus/finfocus4/finfocus4_da.pdf  

Finansinspektionen

 

Rapportering av likviditetsrisk 
http://www.fi.se/upload/30_Regler/50_Kapitaltackning/riskbedomning_tillsyn/rapportering_likviditetsrisk.pdf  

Riskmätning og kapitalkrav 2 (2002:8) 
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/10_Rapporter/2002/rapport2002_8.pdf  

Bankernas kapitalkrav med Basel II 
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/10_Rapporter/2006/Rapport2006_6.pdf  

Jyske Bank

 

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 
http://www.jyskebank.dk/_jb/commonInc/bin.asp?id=194335&src=fmrsk1k2007.pdf  

http://www.blackwell-synergy.com.esc-proxy.lib.cbs.dk/doi/pdf/10.1111/j.1468-0416.2007.00129.x
http://www.blackwell-synergy.com.esc-proxy.lib.cbs.dk/doi/pdf/10.1111/j.1468-0416.2007.00134.x
http://www.danskebank.com/da-dk/ir/Pages/investor-relations.aspx
http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Hvad-er-CRD/Pages/Hvad-er-CRD.aspx
http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Pages/FAQ.aspx
http://www.danskebank.com/da-dk/ir/crd/Documents/200611Danskemidcapseminar.pdf
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/07/16/143239.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/07/16/143239.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/07/19/073334.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/02/27/100319
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/02/27/100319.htm
http://www.scan-loan.dk/log/sli_mfil40.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/finfocus/finfocus4/finfocus4_da.pdf
http://www.fi.se/upload/30_Regler/50_Kapitaltackning/riskbedomning_tillsyn/rapportering_likviditetsrisk.pdf
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/10_Rapporter/2002/rapport2002_8.pdf
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/10_Rapporter/2006/Rapport2006_6.pdf
http://www.jyskebank.dk/_jb/commonInc/bin.asp?id=194335&src=fmrsk1k2007.pdf


 

82

 
Stærkt likviditetsberedskab 
http://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=218081&src=fondsbrsmeddelelse14012008.pdf  

Risiko- og kapitalstyring i Jyske Bank 
http://www.jyskebank.dk/aktionaer/professionel/risikoogkapitalstyring/264904.asp  

Markedsrisiko:  
http://www.jyskebank.dk/aktionaer/professionel/risikoogkapitalstyring/264911.asp  

Kreditrisiko:  
http://www.jyskebank.dk/aktionaer/professionel/risikoogkapitalstyring/264912.asp  

Operasjonell risiko:  
http://www.jyskebank.dk/aktionaer/professionel/risikoogkapitalstyring/264914.asp  

Likviditetsrisiko:  
http://www.jyskebank.dk/aktionaer/professionel/risikoogkapitalstyring/264915.asp  

CRD:  
http://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=220503&src=crd.pdf  

Kandidatavhandlinger

 

Basel II blir verklighet - En studie av hur svenska banker har påverkats av Basel II  
http://theses.lub.lu.se/undergrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=FEK-00013006&recordformat=display  

De nya kapitaltäckningsreglerna  föreställningar om Basel II 
http://theses.lub.lu.se/undergrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=FEK-00013122&recordformat=display  

Basel II - effekter på bankvärlden 
http://theses.lub.lu.se/undergrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=FEK-00012867&recordformat=display  

Basel II - En studie om regelverkets tillförlitlighet hos det svenska bankväsendet 
http://theses.lub.lu.se/undergrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=FEK-00012932&recordformat=display  

Basel II - Intern styrning av kapitalkrav och kreditrisker 
http://theses.lub.lu.se/undergrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=FEK-00012551&recordformat=display  

Banker och Basel II - Hur påverkar regleringen de svenska bankerna 
http://theses.lub.lu.se/undergrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=FEK-00012145&recordformat=display  

KPMG

 

BaselBriefing 13 January 2008 
http://us.kpmg.com/microsite/FSLibraryDotCom/docs/BaselBriefing13.pdf  

Basel II: A Closer Look Managing Operational Risk 
http://us.kpmg.com/microsite/FSLibraryDotCom/docs/211-412%20Basel%20II%20-%20A%20Closer%20look%20-
%20WEB%20VERSION.pdf  

Nationalbanken

 

Direktivforslag Basel II 
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/(sysPrintViewDefault)/7EDF5F44023E1057C1256FB6005112
FB/$file/2005_KVO1_direktivforslag.pdf  

Finansiel stabilitet  2007 
https://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Finansiel_stabilitet_2007_pub/$file/FS2007_dk_web.pdf   

http://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=218081&src=fondsbrsmeddelelse14012008.pdf
http://www.jyskebank.dk/aktionaer/professionel/risikoogkapitalstyring/264904.asp
http://www.jyskebank.dk/aktionaer/professionel/risikoogkapitalstyring/264911.asp
http://www.jyskebank.dk/aktionaer/professionel/risikoogkapitalstyring/264912.asp
http://www.jyskebank.dk/aktionaer/professionel/risikoogkapitalstyring/264914.asp
http://www.jyskebank.dk/aktionaer/professionel/risikoogkapitalstyring/264915.asp
http://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=220503&src=crd.pdf
http://theses.lub.lu.se/undergrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=FEK-00013006&recordformat=display
http://theses.lub.lu.se/undergrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=FEK-00013122&recordformat=display
http://theses.lub.lu.se/undergrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=FEK-00012867&recordformat=display
http://theses.lub.lu.se/undergrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=FEK-00012932&recordformat=display
http://theses.lub.lu.se/undergrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=FEK-00012551&recordformat=display
http://theses.lub.lu.se/undergrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=FEK-00012145&recordformat=display
http://us.kpmg.com/microsite/FSLibraryDotCom/docs/BaselBriefing13.pdf
http://us.kpmg.com/microsite/FSLibraryDotCom/docs/211-412%20Basel%20II%20-%20A%20Closer%20look%20-
%20WEB%20VERSION.pdf
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/
https://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Finansiel_stabilitet_2007_pub/$file/FS2007_dk_web.pdf


 

83

 
Kapitalens rolle i banker 
http://www.danmarksnationalbank.dk/DNDK/Publikationer.nsf/side/Kvartalsoversigt_2004_3_kvartal/$file/kap07.html  

Norges Bank

 
Finansinstitusjonene: 
http://www.norges-bank.no/upload/import/publikasjoner/skriftserie/34/kapittel5.pdf  

Likviditetsrisiko:  
http://www.norges-bank.no/Templates/Report____45739.aspx  

Penge- og kapitalmarkedene 
http://www.norges-bank.no/upload/import/publikasjoner/skriftserie/34/kapittel4.pdf  

Diverse

 

QIS 5: 
http://www.c-ebs.org/documents/QIS5.pdf  

Bekendtgørelse om kapitaldækning1):  
http://www.finanstilsynet.dk/sw22517.asp  

Northern Rock sendt til tælling:  
http://www.finansforbundet.dk/default.asp?ArtId=105135  

Operationell risk i banker:  
http://arc.hhs.se/download.aspx?MediumId=235   

Bøker og publiserte kilder:  

Balans, Tidskrift utgiven av FAR  föreningen för revisionsbyråbranschen. Årgang 30. Nr 5. Mai 2004, s.23-
27 (Basel II medför stora krav  och möjligheter för banker).  

Basel Committee in Banking Supervision, International Convergence og Capital Measurement and Capital 
Standards  A Revised Framework, 2004   

Danske Bank Risikorapport 2007  

Glaser, BG & Strauss, AL, The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, 1967   

Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed  vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. 3.utg. 2005  

Jacobsen,  Vad, hur och varför?  Om metodevalg i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 2002   

Patton, Qualitative evaluation and reasearch methods 2nd edition, 1990  

Results from the survey of European banks, Mckinsey EU study, European Commission, 2005  

Stine Grønn Jensen, Risikostyring i banker  en undersøgelse af markeds-, kredit- og oparationel risiko. 
Cand.merc.(mat.). Cbs 2006  

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, Basics og qualitive research, techniques and procedures for developing 
grounded theory  

Tattersall and Smith, PricewaterhouseCoopers LLP, A Practitioner s Guide to The Basel Accord. First 
Edition. 2005 

http://www.danmarksnationalbank.dk/DNDK/Publikationer.nsf/side/Kvartalsoversigt_2004_3_kvartal/$file/kap07.html
http://www.norges-bank.no/upload/import/publikasjoner/skriftserie/34/kapittel5.pdf
http://www.norges-bank.no/Templates/Report____45739.aspx
http://www.norges-bank
http://www.c-ebs.org/documents/QIS5.pdf
http://www.finanstilsynet.dk/sw22517.asp
http://www.finansforbundet.dk/default.asp?ArtId=105135
http://arc.hhs.se/download.aspx?MediumId=235


 

84

 
Bilag 1  

Bankene som ble intervjuet var Danske Bank, Jyske Bank, Nordea og DnB NORD  

Spørsmål Banker 
Overordnet problemstilling: Effekter av implementeringen av Basel II for pengeinstitutter? 
Implementering og tolkning

 

1. Anser du at Basel  oppnår sitt mål om finansiell stabilitet, og at reglene kan være med til å 
forhindre finansielle kriser?  

2. Hvordan ser du på at reglene legger opp til valgfrihet angående hvilke beregningsmetoder 
som blir benyttet?  

3. Hvilken sammensetning av engasjementer har banken? Hvordan påvirker dette endringen i 
kapitalkravet? 

4. I forhold til behovet, anser du at regelverket er for komplekst? Kunne man fått samme effekt 
ved et enklere regelverk som ikke er like ressurskrevende?  

5. Denne kompleksiteten gjør at kompetansen kan bli sentret rundt noen få personer i 
virksomheten. Ser du dette som et problem?   

Risiko

 

6. Hvilken metode anvender dere for beregning av kreditrisiko og operasjonellrisiko (K - 
Schablon eller IRB-grunnleggende/avansert, O - Basmetoden, Schablon eller AMA), og 
hvorfor er de respektive metoder valgt? 

7. Operasjonell risiko er nytt i forhold til de tidligere regler. Anser du at operasjonell risiko er 
relevant i forhold til kapitalkravet og bankens beslutningsprosesser?  

8. Et forhold som ikke er med ved beregning av kapitalkravet, er likviditetsrisiko. Hvordan ser 
du på dette? 

9. Har dere hatt noen problemer med måling av risiko med tanke på at data og informasjon om 
disse forholdene i bankbransjen ikke er blitt gjort tilgjengelig?   

10. Hva er din holdning til at historiske data blir benyttet til beregning av kapitalkravet? Er disse 
data representative for den nåværende situasjon og fremtiden? 

11. Hvordan anvender virksomheten oppfølgninger i form av stresstester, og hvordan henger 
dette sammen med samarbeidet med Finanstilsynet angående pilar 2? 

12. Til hvilken grad viser kapitalkravet det virkelige risikobilde i virksomheten? Syns du 
reglene differensierer risikoen på en tilfredsstillende måte?  

Endringer i virksomheten

 

13. Bankene er tradisjonelt desentraliserte 

 

Basel  medfører hardere regulering, noe som kan 
påvirke styringen. Har regelverket ført til at virksomheten har blitt mer sentralisert eller 
desentralisert?  

14. Hvordan er regelverket innarbeidet/integrert i beslutningsprosessene? 
(kreditbevilgningsprosessen, beregning av priser, beslutninger om risikostyring) 

15. Alle endringer krever et stort engasjement. Har reglene ført til organisatoriske endringer 
som omstruktureringer, nyansettelser og endret utdannelsesinnsats for at få reglene forankret 
i virksomheten? 

16. Hvordan påvirker Basel  kommunikasjonen i banken, og mot interessenter? Hvor stor vekt 
blir det lagt på å få interessenter innsatt i reglene?    
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Lønnsomhet

 
17. Hva anser du er fordelene med Basel , og hva er ulempene? (Er redusert kapitalkrav et mål 

i seg selv?) 
18. Overstiger nytten omkostningene med implementeringen av systemet? Hvorfor? 
19. Hvilke endringer ser du i kundeporteføljen, og på hvilken måte kommer prissettingen av 

utlån til å forandres i banken på grunn av reglene?   

Markedet og fremtiden

 

20. Anser du at IRB-instituttene oppnår en konkurransefordel, og i så tilfelle, hvorfor? Mener du 
at Basel II dermed skaper vinnere og tapere på markedet?  

21. Tror du at den individuelle prissettingen fører til at mindre virksomheter med dårlig rating 
søker seg til andre markeder for finansiering på grunn av at bankmarkedet blir for dyrt? 

22. Tror du Basel  er med til å påskynde konsolideringen av markedet (på grunn av den 
konkurransefordelen IRB-institutt oppnår), og har du sett tendenser til dette? 

23. Har du lagt merke til forskjeller mellom land i hvordan reglene blir implementert? Hvordan 
påvirker dette virksomheten med tanke på at dere opererer i flere land? 

24. Det har blitt påstått at reglene kan forsterke konjunktursvingninger ettersom instrumentet er 
mer risikofølsomt enn tidligere regler. Mener du at Basel II tar hensyn til dette på en 
tilfredsstillende måte? Anser du at Finanstilsynets rett til at høye kapitalkravet i 
lavkonjunktur, kommer til å rette konjunktursituasjonen?  

25. Hvordan ser du på fremtiden for virksomheten og markedet med tanke på Basel ? Er 
regelverket fleksibelt nok til at møte utfordringer i fremtiden?  

Følgespørsmål til Banker 
Home-Host

 

1. Har dere hatt noen problemer på grunn av forskjellig implementering av Basel  i de 
landene dere driver bankvirksomhet, og i så tilfellet, hvilke? 

2. Hva har dere gjort for å håndtere situasjonen rundt Home-Host problematikken?  

Likviditet

 

3. Hvordan er likviditet innarbeidet i risikostyringsmodellene? 
4. Ligger ansvaret for likviditetsstyringen langt fra styringen av kapitaldekningen? 
5. Hvordan stresstester dere likviditet (hvilke faktorer er med)?  

Operasjonell risiko

 

6. Hvilke problemer ser du vedrørende operasjonell risiko? 
7. Har dere hatt definisjonsproblemer når det gjelder operasjonell risiko? 
8. Tidligere var operasjonell risiko en del av interne kontroller  har dere fått nye strukturer og 

prosesser for å styre og lede operasjonell risiko, eventuelt investeringer i ny teknologi?  

Spørsmål Finansrådet 
Overordnet problemstilling: Effekter av implementeringen av Basel II for pengeinstitutter. 
Implementering og tolkning

 

1. Anser du at Basel  oppnår sitt mål om finansiell stabilitet, og at reglene kan være med til å 
forhindre finansielle kriser?  

2. Anser du at bankenes metoder er tilstrekkelige til å beregne kapitalkravet? 
3. I forhold til behovet, anser du at regelverket er for komplekst? Kunne man fått samme effekt 

ved et enklere regelverk som ikke er like ressurskrevende?  
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4. Denne kompleksiteten gjør at kompetansen kan bli sentrert rundt noen få personer i 

virksomheten. Ser du dette som et problem?  
5. På hvilke områder har du sett at bankene har hatt størst problemer når det gjelder 

implementeringen?   

Risiko

 

6. Operasjonell risiko er nytt i forhold til de tidligere regler. Anser du at operasjonell risiko er 
relevant i forhold til kapitalkravet og bankenes beslutningsprosesser?  

7. Hvilke problemer ser du vedrørende operasjonell risiko? 
8. Et forhold som ikke er med ved beregning av kapitalkravet, er likviditetsrisiko. Hvordan ser 

du på dette? 
9. Hvilke problemer ser du ved de målinger og beregninger av risiko som bankerne gjør? (Med 

tanke på at data og informasjon om disse forholdene i bankbransjen ikke er tilgjengelige).   
10. Hva er din holdning til at historiske data blir benyttet til beregning av kapitalkravet? Er disse 

data representative for den nåværende situasjonen og fremtiden? 
11. Hva er din mening angående pilar 2  brukes denne riktig? 
12. Hva er din mening angående Finanstilsynets rett til at høye kapitalkravet etter pilar 2, og 

hvordan tror du samarbeidet med bankene fungerer?  

Endringer

 

13. Det nye regelverket er ressurskrevende for Finanstilsynet. Anser du at Finanstilsynet har 
tilegnet den riktige kompetansen til at drive tilsyn med bankene?  

14. Bankene er tradisjonelt desentraliserte 

 

Basel  medfører hardere regulering, noe som kan 
påvirke styringen. Tror du at regelverket fører til at bankene er blitt mer sentraliserte eller 
desentraliserte?   

Lønnsomhet

 

15. Hva anser du er fordelene med Basel , og hva er ulempene?  
16. Overstiger nytten omkostningene med implementeringen av systemet? Hvorfor? 
17. Ser du endringer i bankernes kundeporteføljer, og hvordan tror du prissettingen av utlån 

forandres i bankene på grunn av reglene?   

Markedet og fremtiden

 

18. Anser du at IRB-institutt oppnår en konkurransefordel, og i så tilfelle, hvorfor? Mener du at 
Basel II dermed skaper vinnere og tapere på markedet?  

19. Tror du Basel  er med til å påskynde konsolideringen av markedet, og har du sett tendenser 
til dette? 

20. Har du lagt merke til forskjeller mellom land i hvordan reglene blir implementert? Hvordan 
arbeider dere med dette med tanke på at flere av bankene opererer i flere land? 

21. Hvordan har bankene forholdt seg til dette problemet? 
22. Det har blitt påstått at reglene kan forsterke konjunktursvingninger ettersom instrumentet er 

mer risikofølsomt enn tidligere regler. Mener du at Basel II tar hensyn til dette på en 
tilfredsstillende måte?  

23. Hvordan bør bankenes metoder til å identifisere og håndtere konjunkturendringer forandres 
på grunn av reglene? 

24. Hvordan ser du på fremtiden for bankbransjen med tanke på Basel ? Er regelverket 
fleksibelt nok til å møte utfordringer i fremtiden?  
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Spørsmål Finanstilsynet  
Overordnet problemstilling: Effekter av implementeringen av Basel II for pengeinstitutter. 
Implementering og tolkning

 
1. Anser du at Basel  oppnår sitt mål om finansiell stabilitet, og at reglene kan være med til å 

forhindre finansielle kriser?  
2. Hvordan ser du på at reglene legger opp til valgfrihet angående hvilke beregningsmetoder 

som blir benyttet?  
3. Anser du at bankenes metoder er tilstrekkelige til å beregne kapitalkravet, og er det et mål 

for Finanstilsynet at de fleste banker skal anvende de mest avanserte metoder? 
4. I forhold til behovet, anser du at regelverket er for komplekst? Kunne man fått samme effekt 

ved et enklere regelverk som ikke er like ressurskrevende?  
5. Denne kompleksiteten gjør at kompetansen kan bli sentrert rundt noen få personer i 

virksomheten. Ser du dette som et problem?  
6. Bankene er tradisjonelt desentraliserte 

 

Basel  medfører hardere regulering, noe som kan 
påvirke styringen. Tror du at regelverket fører til at bankene har blitt mer sentraliserte eller 
desentraliserte?   

Risiko

 

7. Operasjonell risiko er nytt i forhold til de tidligere regler. Anser du at operasjonell risiko er 
relevant i forhold til kapitalkravet og bankenes beslutningsprosesser?  

8. Et forhold som ikke er med ved beregning av kapitalkravet, er likviditetsrisiko. Hvordan ser 
du på dette? 

9. Hvilke problemer ser du ved de målinger og beregninger av risiko som bankerne gjør? (Med 
tanke på at data og informasjon om disse forholdene i bankbransjen ikke er tilgjengelige).   

10. Hva er din holdning til at historiske data blir benyttet til beregning av kapitalkravet? Er disse 
data representative for den nåværende situasjon og fremtiden? 

11. Hvordan er samarbeidet med bankene angående de stresstester som de utfører, og de krav 
som Finanstilsynet kan pålegge bankene etter reglene i pilar 2? 

12. Til hvilken grad syns du at det beregnede kapitalkravet viser det virkelige risikobilde i 
bankene? Syns du reglene differensierer risikoen på en tilfredsstillende måte?  

Finanstilsynet

 

13. Det nye regelverket er ressurskrevende også for Finanstilsynet. Anser du at dere har tilegnet 
den riktige kompetanse til at drive tilsyn med bankene?  

14. Pilar 3 har gitt bankene et utvidet informasjonskrav. Hvordan går dere tilveie for å 
kontrollere informasjonen, og at kravet blir overholdt? 

15. Hvor stor vekt legger dere på å informere markedet om de nye reglene?  
16. Hvordan arbeider dere med å kontrollere og granske bankenes kapitalberegninger, og hvor 

ofte gjør dere dette?   

Lønnsomhet

 

17. Hva anser du er fordelene med Basel , og hva er ulempene, både for bankene og for 
Finanstilsynet?  

18. Overstiger nytten omkostningene med implementeringen av systemet? Hvorfor? 
19. Ser du endringer i bankenes kundeporteføljer, og hvordan tror du prissettingen av utlån 

forandres i bankene på grunn av reglene?    
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Markedet og fremtiden

 
20. Anser du at IRB-instituttene oppnår en konkurransefordel, og i så tilfelle, hvorfor? Mener du 

at Basel II dermed skaper vinnere og tapere på markedet?  
21. Tror du at den individuelle prissettingen fører til at mindre virksomheter med dårlig rating 

søker seg til andre markeder for finansiering på grunn av at bankmarkedet blir for dyrt? 
22. Tror du Basel  er med til å påskynde konsolideringen av markedet (på grunn av den 

konkurransefordelen IRB-institutt oppnår), og har du sett tendenser til dette? 
23. Har du lagt merke til forskjeller mellom land i hvordan reglene blir implementert? Hvordan 

arbeider dere med dette med tanke på at flere av bankene opererer i flere land? 
24. Det har blitt påstått at reglene kan forsterke konjunktursvingninger ettersom instrumentet er 

mer risikofølsomt enn tidligere regler. Mener du at Basel II tar hensyn til dette på en 
tilfredsstillende måte? Anser du at Finanstilsynets rett til at høye kapitalkravet i 
lavkonjunktur, kommer til å rette konjunktursituasjonen?  

25. Hvordan bør bankenes metoder til å identifisere og håndtere konjunkturendringer forandres 
på grunn av reglene? 

26. Hvordan ser du på fremtiden for bankbransjen med tanke på Basel ? Er regelverket 
fleksibelt nok til å møte utfordringer i fremtiden?  

Spørsmål PwC 
Overordnet problemstilling: Effekter av implementeringen av Basel II for pengeinstitutter. 
Implementering og tolkning

 

1. Anser du at Basel  oppnår sitt mål om finansiell stabilitet, og at reglene kan være med til å 
forhindre finansielle kriser?  

2. Anser du at bankenes metoder er tilstrekkelige til å beregne kapitalkravet? 
3. I forhold til behovet, anser du at regelverket er for komplekst? Kunne man fått samme effekt 

ved et enklere regelverk som ikke er like ressurskrevende?  
4. Denne kompleksiteten gjør at kompetansen kan bli sentrert rundt noen få personer i 

virksomheten. Ser du dette som et problem?  
5. Bankene er tradisjonelt desentraliserte 

 

Basel  medfører hardere regulering, noe som kan 
påvirke styringen. Tror du at regelverket fører til at bankene har blitt mer sentraliserte eller 
desentraliserte?  

6. På hvilke områder har du sett at bankene har hatt størst problemer når det gjelder 
implementeringen?   

Risiko

 

7. Operasjonell risiko er nytt i forhold til de tidligere regler. Anser du at operasjonell risiko er 
relevant i forhold til kapitalkravet og bankenes beslutningsprosesser?  

8. Et forhold som ikke er med ved beregningen av kapitalkravet, er likviditetsrisiko. Hvordan 
ser du på dette? 

9. Hvilke problemer ser du ved de målinger og beregninger av risiko som bankene gjør? (Med 
tanke på at data og informasjon om disse forholdene i bankbransjen ikke er tilgjengelige).   

10. Hva er din holdning til at historiske data blir benyttet til beregning av kapitalkravet? Er disse 
data representative for den nåværende situasjonen og fremtiden? 

11. Hva er din mening angående Finanstilsynets rett etter pilar 2, og hvordan fungerer 
samarbeidet med bankene?    
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Endringer

 
12. Det nye regelverket er ressurskrevende for Finanstilsynet. Anser du at Finanstilsynet har 

tilegnet den riktige kompetansen til at drive tilsyn med bankene?  
13. Pilar 3 har gitt bankene et utvidet informasjonskrav. Mener du at dette kravet blir 

tilfredsstillende oppfylt?  

Lønnsomhet

 

14. Hva anser du er fordelene med Basel , og hva er ulempene? 

 

15. Overstiger nytten kostningene med implementeringen av systemet? Hvorfor? 
16. Ser du endringer i bankenes kundeporteføljer, og hvordan tror du prissettingen av utlån 

forandres i bankene på grunn av reglene?   

Markedet og fremtiden

 

17. Anser du at IRB-institutt oppnår en konkurransefordel, og i så tilfelle, hvorfor? Mener du at 
Basel II dermed skaper vinnere og tapere på markedet?  

18. Tror du Basel  er med til å påskynde konsolideringen av markedet, og har du sett tendenser 
til dette? 

19. Har du lagt merke til forskjeller mellom land i hvordan reglene blir implementert? Hvordan 
arbeider dere med dette med tanke på at flere av bankene opererer i flere land? 

20. Det har blitt påstått at reglene kan forsterke konjunktursvingninger ettersom instrumentet er 
mer risikofølsomt enn tidligere regler. Mener du at Basel II tar hensyn til dette på en 
tilfredsstillende måte?  

21. Hvordan bør bankenes metoder til å identifisere og håndtere konjunkturendringer forandres 
på grunn av reglene? 

22. Hvordan ser du på fremtiden for bankbransjen med tanke på Basel ? Er regelverket 
fleksibelt nok til å møte utfordringer i fremtiden?                      
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Bilag 2 

Takk til  
Jeg vil takke alle som har hjulpet meg gjennom utarbeidelsen av oppgaven. Spesielt takk til DnB 
NORD, Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Finansrådet, Finanstilsynet og Pricewaterhousecoopers 
som alle har tatt seg tid til å stille opp på intervju, og besvare følgespørsmål.   

En spesiell takk går også til Pricewaterhousecoopers, som har stillet opp på intervju, bidratt med 
nyttig informasjon og materiale, samt kommet med kommentarer og synspunkter til oppgaven.  

Til slutt vil jeg takke min veileder, Michael E. Jacobsen, for all hjelp han har bidratt med. Spesielt 
for kommentarer og interessante synspunkter på oppgavens innhold, men også for hjelp angående 
oppgavens utførelse, sammen med den hjelp og støtte han har bidratt med under hele arbeidet.   

Kristine Waage        


