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Utvalgte prosjekter:

Om finans og kapitaltilgang i næringslivet
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Menon om bank og finans
Menon Business Economics:
Et samfunns- og næringsøkonomisk analyseselskap med 20
ansatte: Rådgivning – Analyser - Forskning med Big Data

 Næringslån som kilde til vekst og lønnsomhet i SMBer
 Bankers evne til å selektere prosjekter med høy
verdiskapingsevne
 Kompetanse og konkurranseevne i norsk finansnæring
(Et Kunnskapsbasert Norge)

 Finansnæringens bidrag til BNP (nytt næringsbegrep)
 Private Equity og verdiskaping i norsk næringsliv
 Eierskap, kapitalstyring og verdiskapingsevne
(Personlig/familie/utenlandsk/offentlig/stiftelser)
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Nye kapitalkrav for bankene
 Mål:
Å sikre en solid banksektor som tåler større konjunkturelle sjokk. Derav å
sikre stabil og riktig priset kapitaltilgang til næringslivet og husholdninger

 Overordnet mål:
Regulere for å bidra til høyest mulig langsiktig verdiskaping i økonomien
(herunder næringslivet)

 Problem:
For lite analyse av kapitalkrav og effekt på vekst i næringslivet
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Næringslån og verdiskapingsvekst

går hånd i hånd


SMBer i fokus



Evaluering av Innovasjon Norges markedslån
viser at bedrifter med lån har 10% høyere
verdiskapingsvekst enn de uten



Bedrifter med næringslån i bank kan vise det
samme



Verdiskapingsvekst: Det handler mer om
lønnskostander enn om overskudd

Utfordring:
Er dette et resultat av seleksjon (plukke
kirsebærene) eller kapitaleffekt?

Matching-analyse der
bedriftene som har fått
lån blir matchet med en
«tvillingbedrift» i
populasjonen av norske
bedrifter

Analyse for Eika-gruppen

Lokalbankenes betydning for norsk næringsliv
Miller-Modigliani er ikke gyldig for SMBer i
tynne kapitalmarkeder

Tilstedeværelsen av lokale sparebanker gir
økt verdiskaping i næringslivet gjennom å
redusere informasjonsskjeveter

Prosentpoengs endring i sannsynlighetene for å få
lånfinansering av å øke kommunens andel av
næringslivslån fra lokal sparebank fra 0 til 100%
10,6 pp
8,2 pp

6,3 pp
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–

Økt sannsynlighet for å få lån

–

Størrelsen på lånene øker

–

Bedriftene gjør det like bra som andre
mht. vekst og lønnsomhet

Små
1-10 ansatte

Mellomsmå
11-20

Mellomstore
21-50

Krav til oppkapitalisering mot 2016
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Bankstørrelse og utlån til næringsliv
Nye kapitalkrav:
Begrenset effekt for de små bankene (?)

Lokale, regionale og nasjonale bankers andel av utlån til
bedrifter
64% av nasjonal
verdiskaping

Virker inn på utlån fra de større
bankene som er sentrale for SMB i mer
sentrale strøk
Hva skjer her?
Sentralt spørsmål om andre deler
av kapitalmarkedet tar over for
de store bedriftene
Obligasjonsmarkedet
Egenkapital-markedet
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Kapitaldekning og næringslivslån etter bankenes utlånsbalanse (2011)
Bankenes størrelse
0 – 3 mrd. kroner
3 – 10 mrd. kroner
10 – 200 mrd.
Over 200 mrd.

Aktuell
kapitaldekning
17,8 %
16,2 %
13,2 %
12,3 %

%-vis næringslån av
totale utlån
23,8 %
28,4 %
43,7 %
60,3 %

Endring i kredittvekst til næringslivet
Er endring i kredittvekst et uttrykk konjunktur eller regulering
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Om verdiskaping i næringslivet
som følge av redusert kredittilgang
Ikke trivielle sammenhenger. Kreditt og vekst har gjensidig påvirkningskraft.

– OECD (Slovik, P. and B. Cournède (2011) har estimerte at implementeringen av
Basel III-regelverket vil redusere årlig vekst i BNP med 0.05 – 0.15 prosentpoeng.
– the Institute of International Finance (2011) –
“private sector deleveraging will remain a major headwind to growth in the years
ahead.” Makromodell-analyser
Men: Mange prosjekter vil ikke bli gjennomført hvis det ikke får bankfinansiering?
– Hvis det er slik at færre prosjekter blir satt i gang, så vil det slå ut i lavere vekst,
også i makro.

– Bentolila et al. (2013): bedrifter som var knyttet til svakt kapitaliserte banker hadde
15 til 33 prosent større reduksjon i sysselsettingen enn foretak knyttet til mer
solvente banker.

Effekten av kapitalkrav på rente og lånevolumer
 Raknerud og Vatne (2012):
– Fundingkostnader driver opp utlånsrenten
– Høyere relativ utlånsrente slår ut i redusert markedsandel for banken
(mest i husholdningssegmentet)
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Nåværende kartleggingsbehov
 Bedriftenes låneopptak de siste 5 årene med fokus på
– Bedriftsstørrelse
– Næringstilknytning
– Bedriftenes balansestruktur og resultater.
 Bruk av alternativ finansiering (EK, obligasjoner, annen FK)
 Sile ut eiendomsinvesteringer

 Data finnes, det er bare å sette i gang
 Bruke eksisterende metoder for å identifisere verdiskapings-effekter
i næringslivet.

Lokale sparebanker spiller en vesentlig rolle for
småbedrifter
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En kunnskapsbasert finansnæring i Norge
Det store næringsprosjektet til
Torger Reve med fler.
Fokus på
- Utdanningsnivå
- FoU i næringen
- Klyngekoblinger
- Koblinger til andre næringer i
Norge
- Grad av internasjonalisering
- Betydning for verdiskaping i
næringen og økonomien
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Klynge-koblinger mellom finans og andre næringer
Hovedgrupper

Fornybar
energi &
miljø

Verdipapirforetak

Bank

Forsikring

Finansiell infrastruktur

Forvaltning

Kredittforetak/inkasso

For andre næringer:
Svær vi kti g Mi ndre vi kti g

For finansnæringen:

Svært
vi kti g
Mi ndre
vi kti g

Bygg,
anlegg &
eiendom

Olje & gass Maritim &
(E&P)
offshore

Marin

Helse,
Handelsbiotech &
virksomhet
medtech

IT &
Software

Metaller & Telekom &
materialer
media

Reiseliv

Verdipapirforetakenes rolle i
samfunnsøkonomien
Prosjekt for MFMF

1.
2.

Hva skaper verdipapirforetakene av verdier for samfunnet?

Er kvaliteten på arbeidet i verdipapirforetakene høy og er den internasjonale konkurranseevnen sterk?
3.

Reflekterer prisene man betaler for tjenestene den merverdi som skapes?

Indikatorer for konkurranseevne
i norsk industri og næringsliv
Studie av produktivitet og konkurranseevne på næringsnivå
samvariasjon med eksport og sysselsetting

15. november 2013

Norske næringers relative årlig sysselsettingsutvikling og årlig RULC-utvikling
i faste priser (t.v.) og i løpende priser (t.h.) sammenliknet med tilsvarende
andre OECD-landene.

Hva er produktivitet?
 Arbeidsproduktivitet
 Lønnsomhet (TKR, EKR som produktivitetsmål)
 Total faktorproduktivitet (TFP)

 Løpende og fast pris (hvordan håndtere det mikro?)
 OBS! Ha fokus på det samfunnsøkonomiske perspektivet
– Heve seg over fokus på egen næring
– Se ut over effekter på kapitalavkastning
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Hvordan måle effekter av kreditt-tilgang?
 Bruke bedriftsdata
– Sammenligne ellers like bedrifter – med og uten kreditt
– Er det mulig å finne ellers like?

– Se på bedriften over tid: Faste effekter
 Bruke næringsdata
– Se på næringers utvikling over tid opp mot kredittallokering
– Er det etterspørselen som styrer volumene?
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Måling av:

Ny regulering og effekter på kreditt-tilgang
 Kartlegging av kreditt-tilførsel (etterspørsel) før og
etter CRD IV i Norge
 Bankenes kapitalisering og hvordan det påvirker sysselsetting i
bedriftene
 Ulike krav overfor ulike banker (utenlands/store/lokale) og
hvordan dette påvirker markedsstrukturen

 Regional kapitaltilgang når ulike typer banker justerer sin
utlånsvirksomhet.
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Implementering av Solvens II
 Kan ytelsesbasert pensjon bli så dyrt at det ikke er opprettholdbart på
sikt?
 Årlig rentegaranti gir kortsiktig tilpasning i stedet for langsiktig sparing av
pensjonsmidler - konsekvenser for bedrifters og kommuners samlede
pensjonsutgifter.
 Samfunnsøkonomiske konsekvenser av at risiko flyttes fra
livsforsikringsselskap og bedrift til enkeltindivid.
 Sparing i livsforsikringsselskap (aktivasammensetning) sett i sammenheng
med privat individuell sparing.
 Endringer i etterspørsel etter uratede obligasjoner, særlig med lang
løpetid. Alternativet til bankfinansiering svekkes.

