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Høring

-

rapport fra arbeidsgruppe

om makroovervåking

Næringslivets Hovedorganisasjon viser til Finansdepartementets
med høring av rapport fra arbeidsgruppe om makroovervåking.

brev av 30. januar 2012

Arbeidsgruppen legger til grunn at det, med utgangspunkt i et regelverk som er under
utarbeidelse i EU, skal innføres et system for motsykliske kapitalbuffere i Norge senest
samtidig med at dette innføres i andre europeiske land.
NHO mener at bruken av virkemiddelet med ekstra kapitalkrav i høykonjunkturperioder i
Norge reiser mange kompliserte faglige spørsmål, og vil kreve vanskelige avveininger. Dette
gjelder kvaliteten på de data som skal ligge til grunn, og ikke minst om tiltaket kan virke
konkurransevridende i forhold til andre utenlandske eide banker i Norge. NHO har vanskelig
for å se at dette virkemiddelet kan bli brukt i særlig grad i Norge.
NHO konstaterer at det har vært uenighet i arbeidsgruppen om hvordan myndighetens
rnakroovervåking skal organiseres, der skillet har gått mellom representantene fra Norges
Bank og Finansdepartementet på den ene siden, og representantene fra Finanstilsynet på den
andre siden.
NHO vil generelt bemerke at den klare dissensen i arbeidsgruppen gir grunn til en viss uro
om arbeidsdelingen mellom Norges Bank og Finanstilsynet er tilstrekkelig avklart. Vi hadde
i utgangspunktet forventet at disse to institusjonene og Finansdepartementet hadde hatt et
mer enhetlig syn på denne typen spørsmål.
NHOs syn bygger på at Norges Bank har en omfattende kompetanse når det gjelder
overvåking av økonomien, inkludert utviklingen i bedriftene gjennom regionale nettverk. Vi
mener derfor at ansvaret for både å utarbeide beslutningsgrunnlaget og å treffe beslutninger
om motsykliske kapitalbuffere bør legges til Norges Bank, slik også flertallet i
arbeidsgruppen anbefaler.
NHO forutsetter at dette gjøres på en slik måte at Finanstilsynets kompetanse kommer til
nytte. Etter NHOs syn er det imidlertid viktig at ansvaret for makroovervåking ligger klart og
entydig plassert i én institusjon, og videre baserer seg på eksisterende ressurser og
kompetanse. Vi oppfatter at dette er i tråd med IMFs anbefalinger.
Avslutningsvis vil vi peke på at det er svært viktig at summen av virkningene av ulike
virkemidler ikke blir for sterk. Det er lett å se for seg at for eksempel en renteøkning som
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faller sammen i tid med endrede kapitalkrav og begrensninger i utlån, kan få sterk samlet
virkning på bank- og finanssektoren og videre deres kunder. Det er derfor avgjørende at man
ser brukene av virkemidler under ett, og institusjonelt organiserer seg på en slik måte at dette
hensynet ivaretas best mulig.
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