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Hvem tar opp lån – til hva, og har de råd?  
En analyse av gjeldsutviklingen i norske  
enkelthushold i 2006
Bjørn Helge Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen og Forskningsavdelingen1

Nye tall gjør det mulig å følge gjeldsutviklingen for norske hushold i året 2006. Vi kan identifisere 
hvilke hushold som netto tar opp lån, og hvilke som nedbetaler. Selv om tallsettet bare beskriver 
utviklingen over ett år, gir fordelingen av lånopptakene på ulike hushold viktig informasjon om 
utviklingen i kredittrisikoen for bankene ved slike utlån.

Halvparten av husholdene i utvalget, økte sin gjeld i 2006. De fleste lånopptakene var små, mens 
totalvolumene domineres av færre, store lån. Mesteparten av lånene blir gitt til hushold med 
god gjeldsbetjeningsevne, men mange utnytter sin gjelsbetjeningsevne maksimalt. Den samlede 
gjeldsbelastningen, gjelden delt på disponibel inntekt, har økt. En større andel av gjelden er i hus-
hold med høy gjeldsbelastning. Hvis vi justerer disponibel inntekt for levekostnadene, viser bereg-
ningene tilnærmet uendret kredittrisiko. Tallene tyder på at unge hushold som kjøper sin første 
bolig, ikke har høyere risiko for mislighold enn andre grupper.

1 Innledning

Gjeldsatferden i husholdene er viktig når vi skal vurdere 
sårbarheten i finansinstitusjonenes utlånsportefølje. For 
det første vil en omfattende svekkelse i gjeldsbetjenings-
evnen til husholdene øke finansinstitusjonenes direkte 
tap på lån til husholdene. For det andre vil hushold i 
en anstrengt gjeldssituasjon ofte redusere forbruket av 
varer og tjenester. Dette vil igjen redusere inntjeningen 
i foretakene og øke sannsynligheten for mislighold også 
av foretakenes lån.

Et husholds gjeldbetjeningsevne bestemmes primært 
av husholdets samlede inntekt. Vi antar at husholdene 
prioriterer å få dekt nødvendige levekostnader som mat 
og klær før renter og avdrag på lån. Nivået på nød-
vendige levekostnader varierer mellom hushold ut fra 
husholdenes sammensetning og individuelle preferanser. 
Likvid finansformue kan øke husholdenes gjeldsbetje-
ningsevne på kort sikt.

Den samlede gjeldsveksten i husholdene er drevet av 
låneetterspørselen og finansinstitusjonenes vilje til å yte 
lån. Gjeldsbetjeningsevne er ifølge bankene det primære 
kriteriet når en lånesøknad vurderes. Lånets størrelse, 
renten og andre lånebetingelser er dernest ofte bestemt 
av hvor god sikkerhet som kan stilles.

Utviklingen i kredittrisiko avhenger av utviklingen i  

 
gjelden hos sårbare husholdsgrupper. I denne analysen  
vil vi se på utviklingen i kredittrisiko ut fra risikoen for 
at husholdene misligholder sine lån. Vi har ikke infor-
masjon om panteverdier. Vi konsentrerer oss spesielt 
om hushold som øker sin gjeld. Vi antar at det er min-
dre risiko knyttet til hushold som nedbetaler sin gjeld 
i tillegg til å betale renter. Kredittrisikoen kan belyses 
nærmere ved å dele inn husholdene i aldersgrupper og 
inntektsgrupper. Aldersinndelingen kan belyse livsløps-
disposisjoner i husholdene. Det er en vanlig hypotese at 
husholdene bruker kredittmarkedet til å glatte konsumet 
over tid. Investering i bolig er det viktigste formålet 
med lånopptak, og boligkjøp skjer som oftest tidlig i 
yrkeskarrieren. Inntektsinndelingen kan gi innblikk i 
gjeldsbetjeningsevnen. Hushold med høyere inntekt kan 
betjene mer gjeld enn lavinntektshushold, alt annet likt.

I avsnitt 2 beskriver og motiverer vi bruk av mikroda-
taene. I avsnitt 3 omtaler vi gjeldsatferden i ulike alders- 
og inntektsgrupper. Avsnitt 4 omhandler sammenhengen 
mellom gjeldsatferd og husholdenes investeringer i boli-
ger, hytter og biler. I avsnitt 5 ser vi på sammenhengen 
mellom lånopptak og gjeldsbetjeningsevne. Vi ser spesi-
elt på boligkjøpere. Observasjonene brukes til å vurdere  
 

1  Takk til Statistisk sentralbyrå for uunnværlig hjelp til å bygge opp analysedatasettet. Takk til Sigbjørn Atle Berg, Steinar Selnes, Raymond Lokshall og Jens 
Olav Sporastøyl for nyttige kommentarer. Tidligere artikler om tilsvarende tema i Penger og Kreditt er publisert bl.a. i nr 1/2006 og 3/2006.
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utviklingen i kredittrisiko som resultat av gjeldsveksten 
i husholdene. Avsnitt 6 er en oppsummering.

2 Bakgrunn
Hvorfor studere gjeldsatferd i enkelthushold?
Analyser av mikrodata er krevende. Å forstå grunndata-
ene og definisjonene og å bygge opp analysedatasettet 
er en arbeidskrevende prosess. I tillegg tar produksjonen 
av statistikken mer enn ett år, slik at dataene ikke er helt 
oppdaterte. Er det verd det?

Atferden i husholdene er viktig for den finansielle 
stabiliteten. Husholdene står for en økende andel av det 
totale utlånsvolumet. Husholdene er ulike, og det er stor 
spredning i deres finansielle tilpasning. Ikke alle hushold 
har gjeld. De fleste husholdene har små problemer med 
å betjene sin gjeld. Potensiell kredittrisiko ligger derfor 
i et begrenset antall hushold med en anstrengt finansiell 
situasjon og høy gjeld. Disse lommene av kredittrisiko 
kan avdekkes ved en grundig analyse på mikronivå. Å 
identifisere disse husholdene og forstå deres finansielle 
situasjon er nøkkelen til å forstå utviklingen i den sam-
lede kredittrisikoen i husholdene.

Mange sentralbanker bruker nå mikrodata til å ana-
lysere risikoen i husholdssektoren. De fleste dataset-
tene bygger på intervjuer. Eksempel på slike datasett er 
«The British Household Panel Study», se Redwood og 
Tudela (2004), og «The Household, Income and Labour 
Dynamics in Australia Survey», se Belkar og Edwards 
(2007). De siste årene har datasett fra offentlige registre, 
som for eksempel likningsregisteret, blitt tilgjengelig for 
analyse. Spesielt i de nordiske landene er disse dataene 
blitt viktige i analyser av gjeldssituasjonen i husholdene, 
se Johansson og Persson (2006), Riiser og Vatne (2006) 
og Herrala og Kauko (2007). Informasjon fra mikrodata 
er blitt en viktig del av sentralbankenes rapporter om 
finansiell stabilitet, se Norges Bank (2006).

Det legges for tiden stor vekt på stresstester og sensi-
tivitetsanalyser i vurderingen av den finansielle stabili-
teten. To viktige spørsmål er hvordan gjeldsveksten for-
deler seg over husholdene, og hvor sensitive husholdene 
er for endringer i de økonomiske rammebetingelsene, 
som for eksempel lånerenten. For å kunne svare på disse 
spørsmålene må vi forstå den finansielle tilpasningen på 
husholdsnivå.

Data

Den primære datakilden er Inntektsstatistikk for hus-
holdninger fra Statistisk sentralbyrå (2008). Alle perso-

ner som er registret i Folkeregisteret inngår i statistik-
ken. I analysene ser vi på gjeldsendring i private hushold 
fra 31.12.2005 til 31.12.2006. Til denne analysen har vi 
gjort uttrekk av følgende personer og hushold:
 

• alle personer som er registrert i folkeregisteret både 
31.12.205 og 31.12.2006, dvs. at fødte, døde, immi-
granter og emigranter er ekskludert

• hushold med registrert gjeld per 31.12.2005 og/eller 
31.12.2006

• privathushold; det vil si at selvstendig næringsdri-
vende er ekskludert (siden det er vanskelig å skille 
mellom privatøkonomien og bedriftens økonomi)

• hushold med positiv samlet inntekt etter skatt

Hver person er knyttet til et hushold. I analysen er 
et hushold i hovedsak personer som er registrert med 
samme bopel per 31.12.2006. Hvert hushold består i 
gjennomsnitt av 2,1 personer. Tabell 1 gir en oversikt 
over datasettet. 81 prosent av privathusholdene hadde 
gjeld pr 31.12.2006.

Tabell 1 Antall hushold og gjeld i utvalget og i hele 
datamaterialet

Gjeld

Hushold 
(1000)

Gjennom-
snitt 

(1000 kr)

Sum (mil-
liarder kr)

Alle hushold 31.12.2006 2 191 735 1 610

Privathushold 31.12.2006 2 096 697 1 461

Privathushold med gjeld 
31.12.2006

1 696 861 1 461

Privathushold med gjeld 
31.12.2005 og/eller 31.12.2006 
og positiv inntekt 

1 733 836 1 450

 
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Opplysninger om inntekt, bankinnskudd, renteutgifter, 
finansformue og husholdenes sammensetning er hentet 
fra selvangivelsene. Husholdenes alder er definert av 
SSB som alderen til hovedinntektstakeren. Skattefrie 
overføringer er hentet fra flere offentlige registre. Ved 
hjelp av standardbudsjettet utarbeidet av Statens institutt 
for forbruksforskning, SIFO (2008), kan vi ut fra hus-
holdenes sammensetning beregne standard levekostna-
der. Standardbudsjettet viser hva det koster å leve på et 
rimelig forbruksnivå for det aktuelle husholdet. Med et 
rimelig forbruksnivå menes et forbruk som kan godtas 
av folk flest. Det oppfyller kravene til vanlige helse- og 
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ernæringsstandarder og gjør det mulig for husholdets 
personer å delta i de mest vanlige fritidsaktivitetene på 
en fullverdig måte. I tillegg til standardbudsjettet legger 
vi dessuten til kostnader til oppvarming og vedlikehold 
av boligen (utenom renter og avdrag på lån) beregnet ut 
fra Forbruksundersøkelsen fra SSB.

3 Husholdenes lånopptak og nedbeta-
ling av gjeld
Halvparten av husholdene låner. Samlet gjelds-
vekst er dominert av et mindre antall store lån
Vi deler husholdene i utvalget (dvs som har gjeld i løpet 
av perioden) inn i to grupper:

1. Låntakere: hushold som netto øker sin gjeld i 2006, 
og

2. Nedbetalere: hushold som netto reduserer gjelden 
(eller holder gjelden konstant).

Halvparten av husholdene i utvalget tok opp lån i 
2006, se tabell 2. Ved inngangen til året hadde disse 
husholdene i gjennomsnitt en gjeld på 702 000 kroner, 
og i gjennomsnitt økte gjelden med 320 000 kroner. Det 
gir en gjeldsvekst blant låntakerne på 46 prosent. Denne 
gruppen av hushold hadde i gjennomsnitt en disponibel 
inntekt på 370 000 kroner.

Den andre halvparten av husholdene, nedbetalerne, 
reduserte i gjennomsitt sin gjeld med 16 prosent. Hvis 
vi antar lineær nedbetaling, tilsvarer dette en nedbeta-
lingstid på restgjelden på 6,25 år og rundt 12 år for nye 
lån.2 Det er en kortere nedbetalingstid enn vi hadde for-
ventet, gitt at den gjennomsnittlige løpetiden på boliglån 
har økt betraktelig de siste årene og nå er over 20 år, se 
Kredittilsynet (2008). Om lag 90 prosent av lånene til 
privathusholdene er lån med pant i bolig.

Den samlede gjeldsveksten for private hushold i utval-
get i 2006 var 13 prosent beregnet fra mikrodata.

Opptak av lån henger ofte sammen med investeringer 
i større objekter, som bolig og bil. Vi forventer derfor at 
gjeldsveksten er drevet av et begrenset antall hushold 
som tar opp store lån. Denne hypotesen blir bekreftet av 
dataene, se figur 1. Lån på mer enn en million kroner 
utgjør mer enn 50 prosent av den samlede gjeldsveksten. 
Imidlertid er kun 10 prosent av lånene så store. De fleste 
nye lån er relativt små. Over en tredel av lånopptakene 
var på mindre enn 50 000 kroner.

Utviklingen i kredittrisiko er avhengig av hvilke grup-
per av hushold som tar opp lån. Vi deler husholdene inn 
i aldersgrupper og inntektsgrupper etter alder og inntekt 
per 31.12.2006. Aldersinndelingen gir informasjon om 
livsløpsdisposisjonene. Inndelingen etter inntekt viser 
sammenhengen mellom inntekt etter skatt og lånopptak.

Samlet gjeldsvekst er størst i yngre hushold 
og hushold med lavere inntekt

Den samlede gjelden i yngre hushold og i hushold med 
lavere og midlere inntekt økte mer enn gjennomsnit-

2  Dette forutsetter jevt opptak av lån og lineær nedbetaling.

Lån-
takere

Ned-
betalere

Totalt

Antall hushold (1000) 861 873 1 733

Prosent av hushold 50 % 50 % 100 %

Total gjeld 31.12.2005 (milliarder kr) 677 604 1 281

Gjeld 31.12.2005, gjennomsnitt 
(1000 kr)

702 775 739

Endring i gjeld fra 31.12.2005 til 
31.12.2006, gjennomsnitt (1000 kr)

320 –122 97

Endring i gjeld fra 31.12.2005 til 
31.12.2006, prosent

46 % –16 % 13 %

Disponibel inntekt 31.12.2005, gjen-
nomsnitt (1000 kr)

370 396 383

Endring i gjeld i prosent av disponi-
bel inntekt, gjennomsnitt

86 % –31 % 25 %

Tabell 2 Nøkkeltall for låntakere og nedbetalere i 
2006 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 1 Lånopptak i 2006 etter størrelse. Andel av antall 
låntakere (hushold) og andel av totalt lånopptak. Prosent. 
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tet, se figur 2 og 3. Samlet sett er fordelingen av gjeld 
gjennom 2006 forskjøvet mot yngre hushold og hushold 
med lavere inntekt, se figur 4 og 5. Isolert sett kan dette 
tolkes som et tegn på økt risiko i utlån til husholdene. 
Imidlertid kan den gunstige utviklingen i inntekt og 
levekostnader ha gitt denne gruppen en større forbedring 
i gjeldsbetjeningsevnen enn gjennomsittet. Mer om dette 
i avsnitt 5.

Lånopptakene er størst i aldergruppen 24–35 
år. Dette skyldes at mange i denne gruppen 
tar opp lån og at lånebeløpene er høye

Vi antar at gruppene som låner, er spesielt viktige for 
utviklingen av kredittrisikoen. Det totale lånopptaket i 
en gruppe avhenger av hvor stor andel av husholdnin-
gene i gruppen som låner, og gjennomsnittlig lånopptak 
i disse husholdene. Først ser vi nærmere på lånopptak 
etter aldersgrupper. Videre deler vi husholdene inn etter 
inntekt.

Det er vanlig å anta at husholdene bruker kredittmar-
kedet til å jevne ut konsumet over livsløpet. Husholdenes 

inntekter stiger ofte i løpet av den yrkesaktive karrieren 
og avtar mot pensjonsalderen. Unge hushold tar ofte opp 
gjeld til bolig som de nedbetaler senere i livet. Vi forven-
ter derfor høyt lånopptak i aldersgrupper der mange eta-
blerer seg i førstegangsbolig eller flytter til større bolig. 
Figur 6 bekrefter at det meste av lånopptaket (53 prosent 
av volumet) skjer i aldersgruppen 25–44 år. Dette sam-
svarer med normal alder for boligetablering. Over 40 

Figur 3 Gjeldsvekst i 2006 etter inntektsgrupper. Prosent av 
inntektsgruppens gjeld ved inngangen til året
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Figur 4 Andel av samlet gjeld for ulike aldersgrupper ved 
årsslutt 2005 og 2006. Prosent av samlet gjeld
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Figur 5 Andel av samlet gjeld for ulike inntektsgrupper ved 
årsslutt 2005 og 2006. Prosent av samlet gjeld

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5
Inntektsgrupper ved utgangen av året

0

10

20

30

40

50

31.12.2005 31.12.2006

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 2 Gjeldsvekst i 2006 etter alder. Prosent av 
aldersgruppens gjeld ved inngangen til året. 
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Gjennomsnittlig prosentvekst

Figur 6 Lånopptak og nedbetaling i 2006 etter alder. 
Prosent av totalt lånopptak og total nedbetaling
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prosent av husholdene som tar opp lån, er i denne grup-
pen, se figur 7. Figuren viser også at andelen av hushold 
som tar opp lån, som forventet faller med økende alder. 
I de yngste husholdene tok 80 prosent av husholdene 
i utvalget opp lån i 2006. Mange i denne gruppen har 
nylig flyttet fra foreldrene og dannet sitt første hushold. 
Mange er studenter som tar opp studielån. Studielån har 
ofte gunstigere lånebetingelser enn andre lån og er min-
dre utsatt for mislighold. 

Gjennomsnittlig lånopptak er størst i hushold i alders-
gruppen 25–34 år, med 420 000 kroner, se figur 8. 
Gjennomsnittlig lånebeløp faller med alder, men kanskje 
ikke så raskt som vi hadde forventet ut fra en livsløps-
hypotese. Imidlertid er det mange hushold i de eldre 
aldersgruppene som ikke har gjeld og ikke inngår i tall-
materialet. 17 prosent av lånopptaket var i hushold over 
55 år. En årsak til dette kan være at bankene den siste 
tiden har markedsført produkter spesielt innrettet mot 
denne gruppen. Et eksempel er rammekreditt myntet på 
hushold med lave lån i forhold til boligverdi.

Nedbetalingene har en topp i aldersgruppen 35–44 år, 
jf. figur 6. Yngre hushold står for en vesentlig del av 
nedbetalingene.

Andelen av hushold som tar opp lån, 
varierer lite over inntektsgrupper. 
Høyinntektshushold tar opp større lån

Gjeldsbetjeningsevnen avhenger av husholdets inn-
tektsutvikling over lånets løpetid. Unge hushold har i 
gjennomsnitt lavere inntekt enn eldre hushold. Vi for-
venter høye lånopptak i hushold med høye inntekter. På 
den annen side er høyinntektshusholdene i stand til å 
nedbetale gjelden raskere. 

Figur 9 viser at både lånopptak og nedbetaling øker 
med inntekt. I figuren er husholdene delt inn i fem like 
store grupper etter økende inntekt etter skatt. En tredel 
av lånopptaket finnes i gruppen med høyest inntekt. Den 
samme gruppen står for nesten halvparten av nedbetalin-
gen. Nedbetaling er mer inntektsavhengig enn lånopptak 
ifølge figuren. En viktig årsak til dette er at hushold ofte 
er i en høyere inntektsgruppe når lånet nedbetales enn 
når det tas opp.

Bortsett fra husholdene i den laveste inntektsgruppen 
varierer lånopptaksraten lite over inntektsgruppene, se 
figur 10. Rundt 46 prosent av husholdene i de øvrige 
gruppene tok opp lån i 2006. Dette kan tyde på at alle 

Figur 8 Gjennomsnittlig lånopptak og nedbetaling i 2006 
etter aldersgrupper. 1000 kroner
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Figur 9 Lånopptak og nedbetaling i 2006 etter inntektsgrupper. 
Prosent av totalt lånopptak og total nedbetaling
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Figur 10 Låntakere i 2006 og inntektsgrupper. Andel av alle 
låntakere etter inntekt og andel innen gruppene som lånte. 
Prosent 
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Figur 7 Låntakere i 2006 og aldersgrupper. Andel av alle 
låntakere etter alder og andel innen gruppene som lånte. 
Prosent
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inntektsgrupper har god tilgang til kredittmarkedet. I den 
laveste inntektsgruppen er det mange unge hushold som 
tar opp studiegjeld. Lånenes størrelse øker imidlertid 
markant over inntektsgruppene, se figur 11. Lånopptak i 
den øverste inntektsgruppen er i gjennomsnitt fire gan-
ger så store som i den laveste inntektsgruppen. Vi kan se 
at det er sammenheng mellom husholdenes gjeldsbetje-
ningsevne og lånenes størrelse.

Figur 12 viser fordelingen av lånopptak over både 
alder (5-årsintervaller) og inntekt (20 trinn). Vi har 
allerede sett at lånopptaket øker med inntekten. Vi ser 
imidlertid at aldersprofilen varierer over inntektsgrup-
pene. I de øverste inntektsgruppene er fordelingen mer 
klokkeformet. Dette kan reflektere at boligkjøp som 
motiv for lånopptak er mindre dominerende i de rikeste 
husholdene. Det er som nevnt flere rike hushold i eldre 
aldersgrupper. I de midlere inntektsgruppene ser vi en 
økning av lånopptaket over 50 år. Mange i denne grup-
pen sitter på verdifulle boliger med lav belåningsgrad. 
Rammelån med pant i bolig er rettet mot denne gruppen. 
De laveste inntektsgruppene skiller seg ut med en topp 
i lånopptaket i alderen 20 til 25 år. Dette kan være unge 
hushold som tar opp studielån eller lån til bolig med sik-
kerhet i foreldrenes inntekt eller bolig.

4 Lånopptak og investeringer i konsum-
kapital

Dataene inneholder likningsverdier på bolig, fritids-
eiendom, og biler og båter. Som kjent er det begrenset 
sammenheng mellom disse likningsverdiene og mar-
kedsverdiene. Likningsverdiene kan likevel brukes som 
en indikasjon på om husholdene har investert i disse 
objektene i løpet av året. Vi antar for eksempel at et 
hushold har investert i bolig hvis likningsverdien på 
bolig har økt mer enn den økningen som ble pålagt av 
likningsmyndighetene (25 prosent i 2006).

Om lag en tredel av lånopptaket er knyttet 
til boligkjøp

Investering i bolig er det viktigste formålet med lån-
opptak. 34 prosent av lånopptaket skjer i hushold hvor 
likningsverdien på bolig økte, se figur 13. Disse tallene 
samsvarer med Kredittilsynets (2008) spørreundersøkel-
se til lånekunder. Halvparten av beløpet er knyttet til lån 
til førstegangs boligkjøpere, det vil si hushold som ikke 
hadde registrert likningsverdi på bolig før lånopptaket. 
24 prosent av lånopptaket gikk til hushold hvor liknings-
verdien på biler, båter og annen konsumkapital økte. 17 
prosent av lånopptaket er knyttet til kjøp av fritidsbolig. 
40 prosent av lånopptaket skjer i hushold hvor liknings-
verdien på disse objektene ikke øker. Disse lånopptakene 
kan være brukt til andre formål, som oppussing av eksis-
terende bolig, finansielle investeringer eller forbrukslån. 
Merk at investeringene ikke er gjensidig utelukkende. Et 
hushold kan for eksempel investere i både bil og hytte 
i samme år. Summen av prosentandelene nevnt foran er 
derfor over 100.

Figur 13 Lånopptak i 2006 etter investeringer1) i utvalgte 
objekter. Prosent av samlet lånopptak
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Figur 11 Gjennomsnittlig lånopptak og nedbetaling i 2006 
etter inntektsgrupper. 1000 kroner
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Figur 12 Lånopptak i 2006 etter alders- og inntektsgrupper. 
Prosent av totalt lånopptak

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
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5 Lånopptak og gjeldsbetjeningsevne
Tapsrisikoen i finansinstitusjonenes låneportefølje til 
hushold er avhengig av hvordan gjeldsbetjeningsevnen 
til låntakerne utvikler seg. Ifølge bankene er gjelds- 
betjeningsevnen det viktigste kriteriet når nye låne-
søknader vurderes. Hvor godt lånet er sikret med pant, 
kommer som nummer to. Vi bruker to indikatorer for å 
beregne gjeldsbetjeningsevnen til husholdene og dermed 
kunne si noe om kredittrisikoen:

1)  Gjeldsbelastning, definert som gjeld delt på disponi-
bel inntekt. Disponibel inntekt er inntekt etter skatt 
og fratrukket renteutgifter. Gjeldsbelastning kan tol-
kes som antall år det tar å nedbetale gjelden hvis all 
inntekten brukes til dette formålet.

En svakhet ved å bruke denne indikatoren som et mål på 
kredittrisiko er at et slikt mål ikke fanger opp at høyinn-
tektshushold kan betjene mer gjeld i forhold til inntekten 
enn et hushold med lavere inntekt gitt de samme leve-
kostnadene. Vi bruker derfor også et mål som tar hensyn 
til utviklingen i levekostnadene:

2)  Økonomisk margin. Tradisjonelt beregnes den øko-
nomiske margin for et hushold som (års)inntekten 
etter skatt fratrukket standard levekostnader og ren-
teutgifter. Her dividerer vi videre denne marginen 
med husholdets månedlige inntekt etter skatt. Denne 
indikatoren sier hvor mange måneders inntekt (etter 
skatt) husholdene kan miste før de får problemer med 
å betjene rentene gitt et standardforbruk.

Gjeldsbetjeningsevne i et historisk perspektiv

Mikroanalyser av husholdenes økonomiske marginer 

ble først publisert av Sveriges Riksbank, se Johansson 
og Persson (2006). Vatne (2006) beskriver utviklingen 
i fordelingen av økonomiske marginer i Norge i et his-
torisk perspektiv. Husholdenes samlede marginer har 
økt betydelig de siste 20 årene, se figur 14. De viktigste 
årsakene til dette er sterk lønnsvekst og lav vekst i stan-
dard levekostnader, vesentlig på grunn av billig import 
og relativt lave renter. Andelen av inntekt etter skatt som 
brukes til levekostnader og renter har avtatt. De fleste 
husholdene har solide marginer, og andelen av hushold 
med negativ margin har avtatt i perioden.
 

Hushold med god gjeldsbetjeningsevne står 
for det meste av lånopptaket. Mange hushold 
tar opp så mye gjeld de kan tåle

En tommelfingerregel sier at den samlede gjelden ikke 
bør overstige tre ganger husholdets bruttoinntekt. Tre 
ganger brutto inntekt svarer omtrent til 4–5 ganger dis-
ponibel inntekt. I 2006 ble mer enn 70 prosent av nye lån 
gitt til hushold som før lånopptaket hadde gjeld mindre 
enn tre ganger disponibel inntekt. 11 prosent av nye lån 
ble gitt til hushold med gjeld over fem ganger disponibel 
inntekt. Etter lånopptaket var imidlertid nesten halvpar-
ten av lånopptaket i hushold med en gjeld på mer enn 
fem ganger disponibel inntekt, se tabell 3. Fordelingen 
av den samlede gjelden i alle privathushold er forskjøvet 
slik at mer gjeld er i hushold med høy gjeldsbelastning, 
se figur 15. Dette kan tolkes som en indikator på økt 
kredittrisiko i bankenes utlån til husholdene.

Hvis vi vurderer utviklingen i kredittrisiko med øko-
nomisk margin som målestokk, får vi et noe annet bilde 
enn det gjeldsbelastningen gir, se tabell 4. 21 prosent av 
nye lån ble gitt til hushold med en margin før lånoppta-
ket på mindre enn tre måneders inntekt. Etter lånoppta-

Figur 14 Inntekt etter skatt utenom aksjeutbytte, fordelt på
levekostnader, renter og margin. Privathusholdninger i alt. 
Milliarder 2006-kroner. 1986-2006
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Figur 15 Samlet gjeld 2005 og 2006 fordelt etter 
gjeldsbelastning1). Alle privathushold. Prosent
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ket er andelen uendret. Figur 16 viser at fordelingen av 
samlet gjeld i alle privathushold etter margin er nokså 
uendret. Dette indikerer at kredittrisikoen i bankene ikke 
har økt vesentlig i løpet av 2006. 

Er unge hushold som kjøper sin første bolig 
mer økonomisk utsatt enn andre hushold?

Det er en alminnelig oppfatning at unge hushold som kjø-
per sin første bolig er spesielt økonomisk utsatt på grunn 
av den sterke prisstigningen på boliger de siste årene – og 
at denne gruppen dermed utgjør en risikolomme i banke-
nes utlånsportefølje. For å undersøke denne hypotesen 
ser vi nærmere på lån gitt til de hushold i aldersgruppen 
25–34 år som kjøpte sin første bolig i 2006. Denne grup-
pen stod for 7,6 prosent av det totale lånopptaket.

Figur 17 viser at unge hushold som kjøper sin første 
bolig, ikke er en spesielt utsatt gruppe. Husholdninger med 
en margin på under 3 måneders inntekt sto for 17 prosent 

av lånopptaket i denne gruppen. Dette er en lavere andel 
enn for førstegangskjøpere i andre aldersgrupper eller hus-
holdninger som ikke kjøpte sin første bolig i 2006.

Det kan være flere årsaker til at denne gruppen ikke er 
så utsatt som antatt. For det første er førstegangsboliger 
ofte mindre og billigere enn senere boliger. En annen 
årsak kan være at kredittvurderingen er strengere for 
denne gruppen enn for andre husholdsgrupper. Kun de 
økonomisk sterkeste husholdene får lån. Unge hushold-
ninger har ofte lavere inntekt og kan stille dårligere pant 
enn andre husholdningsgrupper.

Er gjeldsveksten sikret med vekst i finansformue?

Husholdenes brutto finansformue, dvs. bankinnskudd og 
verdipapirer, har også økt i perioden med gjeldsvekst, se 
Norges Bank (2008). I hvilken grad kan denne formuen 
fungere som sikkerhet for lånopptakene? For å besvare 
dette spørsmålet ser vi på forholdet mellom finansfor-

Figur 16 Samlet gjeld 2005 og 2006 fordelt etter margin. Margin 
målt i måneder inntekt etter skatt. Alle privathushold. Prosent
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Figur 17 Lånopptak etter margin for førstehjemskjøpere og andre 
som lånte i 2006. Margin målt i måneder inntekt etter skatt. Prosent

0

10

20

30

40

50

60

Negativ 0-3  3-6  6-9  9-12
0

10

20

30

40

50

60
Unge førstehjems-
kjøpere (25-34 år)

Øvrige første-
hjemskjøpere

Andre lånere

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Statens institutt for 
forbruksforskning og Norges Bank

Margin ved utgangen av året

Gjeldsbelastning 31.12.2006

Gjeldsbelastning 31.12.2005 0–1 1–3 3–5 5– Total

0–1 4 10 11 13 37

1–3 0 10 11 14 35

3–5 0 0 6 10 16

5– 0 0 1 11 11

Total 4 20 28 48 100

Tabell 3 Lånopptak i 2006 fordelt etter hushol-
denes gjeldsbelastning1) før og etter lånopptak. 
Prosent av samlet lånopptak

1) Gjeld som andel av disponibel inntekt
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Tabell 4 Lånopptak i 2006 fordelt etter hushol-
denes økonomiske margin1) før og etter opptak. 
Prosent av samlet lånopptak 

1) Margin målt som antall måneders inntekt (etter skatt) som tilsvar-
er marginbeløpet.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Statens institutt for forbruks- 
forskning og Norges Bank

Margin 31.12.2006

Margin 31.12.2005
Neg-
ativ

0–3 3–6 6–9 9–12 Alle

Negativ 5 2 2 0 0 10

0–3 1 5 4 0 0 11

3–6 1 4 27 5 0 37

6–9 0 1 8 26 1 35

9–12 1 0 1 3 2 7

Alle 9 12 41 35 3 100
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mue og gjeld, se figur 18. Halvparten av lånene ble gitt 
til hushold hvor finansformuen utgjør mindre enn ti 
prosent av gjelden. 20 prosent av lånopptaket ble gjort i 
hushold hvor finansformuen utgjorde mer enn halvpar-
ten av gjelden. Vi kan konkludere med at finansformuen 
i begrenset grad sikrer lånopptaket. Dette er som for-
ventet. Det lønner seg sjelden å ta opp lån i stedet for å 
trekke på finansformuen.

6 Oppsummering

Nye data fra Statistisk sentralbyrå basert på selvangivel-
ser fra alle norske hushold gjør det mulig å identifisere 
hushold som tok opp lån og hushold som nedbetalte 
gjeld i 2006. Vi antar at husholdninger som øker sin 
gjeld, er mer utsatt for mislighold enn husholdninger 
som reduserer sin gjeld. Vi kan også studere sammen-
hengen mellom gjeldsveksten og økning i likningsverdi 
på bolig, fritidsbolig og konsumkapital som biler og 
båter. Noen hovedresultater er:

• Halvparten av husholdene med gjeld økte gjelden i 
2006. De fleste lånopptakene var små. Det samlede 
lånopptaket domineres av relativt få, store lån.

• Husholdenes gjeldsatferd viser en klar livsløpspro-
fil med størst lånopptak i ung alder. Imidlertid tar 
eldre hushold opp mer gjeld enn vi forventet. Unge 
hushold betaler ned mye gjeld. Både lånopptak og 
nedbetaling øker med høyere inntekt.

• Gjeldsveksten i yngre hushold og i hushold i lave 
inntektsgrupper er prosentvis høyere enn gjennom-
snittet. Sterk inntektsvekst kombinert med lav vekst i 
levekostnader og lave renter kan ha økt denne grup-
pens gjeldsbetjeningsevne mer enn gjennomsnittet.

• Minst en tredel av lånopptaket er knyttet til bolig-
kjøp. Halvparten av dette går til kjøp av en første 
bolig. En firedel av lånopptaket er knyttet til kjøp 
av annen konsumkapital, som biler og båter. 40 

prosent av lånopptaket kan vi ikke knytte til kjøp av 
eiendom eller konsumkapital. Mye av dette kan gå 
til oppussing av eksisterende bolig, finansinveste-
ringer eller forbruk.

• Lånene ble i hovedsak gitt til hushold med god 
gjeldsbetjeningsevne. Mange hushold tar imidlertid 
opp så mye lån som de kan klare å betjene.

• Unge hushold som kjøper sin første bolig, ser ikke 
ut til å representere høyere risiko for mislighold enn 
andre grupper.

• Økningen i husholdenes finansformue sikrer bare i 
begrenset grad husholdenes lånopptak.

• Vi kan ikke trekke klare konklusjoner om utvik-
lingen i kredittrisikoen i bankenes utlånsportefølje 
til husholdene. På den ene side øker gjelden mer 
enn disponibel inntekt. På den annen side, hvis vi 
justerer inntekten for utviklingen i levekostnader, 
viser beregningene tilnærmet uendret kredittrisiko. 
Uansett bør analysen gjøres over en lengre tidspe-
riode før vi kan trekke konklusjoner
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Figur 18 Lånopptak i 2006 etter sikkerhet i finansformue. 
Prosent av samlet lånopptak. 
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Finansformue i prosent av gjeld ved inngangen til året
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Prissetting i norske bedrifter. Resultater fra en 
spørreundersøkelse

Nina Langbraaten, Pengepolitisk avdeling, Einar W. Nordbø, Økonomisk avdeling og Fredrik Wulfsberg, 
Forskningsavdelingen1

I første halvdel av 2007 gjennomførte Norges Bank en spørreundersøkelse om prissetting blant et 
tilfeldig utvalg av norske bedrifter. Artikkelen presenterer resultater fra undersøkelsen. Bakgrunnen 
for undersøkelsen er at moderne pengepolitisk teori tar utgangspunkt i forskjellige forutsetninger 
om hvordan den enkelte bedrift setter sine priser. Det legges blant annet gjerne til grunn at alle 
bedriftene er like, at det tar noe tid mellom hver gang den enkelte pris endres og at prissetterne 
er fremoverskuende. Samtidig er den samlede prisveksten et resultat av alle aktørenes prisbeslut-
ninger. Kunnskap om hva som bestemmer prisene i den enkelte bedrift, er derfor svært nyttig for 
en sentralbank. Undersøkelsen bygger opp om noen sentrale teoretiske forutsetninger. Nær halv-
parten av bedriftene i undersøkelsen oppgir at de endrer prisen kun én gang årlig. Bedriftene har 
noe markedsmakt og setter prisen som et påslag på kostnadene, og forventninger om fremtiden 
har betydning når bedriftene fastsetter prisen. Andre resultater fra undersøkelsen stemmer mindre 
godt med de forutsetningene som ofte gjøres i litteraturen. Blant annet er det klare forskjeller mel-
lom ulike typer bedrifter når det gjelder prissetting. Det er også liten støtte for at de direkte kostna-
dene forbundet med å endre prisen, er en viktig årsak til at mange priser er uendret over tid. 

1 Innledning

Pengepolitikken i Norge er rettet inn mot å holde lav og 
stabil prisvekst. Det legges samtidig vekt på å stabilisere 
utviklingen i produksjon og sysselsetting. For å kunne for-
stå og forutsi hvordan pengepolitikken påvirker utviklingen 
i makrostørrelser som produksjon, sysselsetting og pris-
vekst, er det nyttig med kunnskap om hva som ligger til 
grunn for valgene til hver enkelt aktør i økonomien. Hvilke 
faktorer som bestemmer bedriftenes prissetting, er et særlig 
sentralt spørsmål. Det har sammenheng med at moderne 
pengepolitisk teori tar direkte utgangspunkt i hvordan den 
enkelte bedrift antas å sette sine priser.

I teoretiske modeller legges det gjerne til grunn at det tar 
noe tid mellom hver gang prisen på den enkelte vare og 
tjeneste justeres. Det er denne tregheten i prisfastsettelsen 
som gjør at pengepolitikken kan påvirke realrenten, og 
dermed også realstørrelser som produksjon og sysselset-
ting, på kort sikt. På lang sikt bestemmer pengepolitikken 
bare prisveksten. Pengepolitikken vil imidlertid ha større 
muligheter til å jevne ut svingninger i produksjon og sys-
selsetting jo større tregheter det er i prisfastsettelsen. Hvor 
tregt prisene i økonomien justeres, er med andre ord et 
meget sentralt spørsmål for en sentralbank.

Uavhengig av teoretisk ståsted er det interessant å 
lære mer om prissettingen i bedriftene, ettersom den 
samlede prisveksten er et resultat av alle prissetternes 
beslutninger. Norges Bank har derfor gjennomført en 
spørreundersøkelse om prissetting blant et utvalg av nor-
ske bedrifter. Undersøkelsen fokuserte på spørsmål av 
typen: Hvor ofte og hvor mye endres prisene, hvilke fak-
torer ligger til grunn for at prisene settes opp eller ned, 
og hvorfor holdes mange priser uendret over tid? Denne 
artikkelen presenterer resultatene fra undersøkelsen.

En fordel med spørreundersøkelser er at de kan si noe 
om motivene og årsakene bak den observerte prissettin-
gen og om faktorer vi ellers ikke kan observere i andre 
datakilder. Wulfsberg (2008) har studert de faktiske 
enkeltprisene som inngår i den norske konsumprisin-
deksen. Resultatene fra spørreundersøkelser kan utfylle 
funnene fra slike studier av faktiske priser.

Bruken av spørreundersøkelser for å få bedre kjenn-
skap til bedriftenes prissettingsatferd ble i første rekke 
igangsatt gjennom arbeider av Blinder (1991) og Blinder 
ofl. (1998) om USA. Dette ledet til gjennomførin-
gen av tilsvarende undersøkelser i Storbritannia (Hall 
ofl., 1997), Sverige (Apel ofl., 2005) og euroområdet 
(Fabiani ofl., 2006).2

1 En stor takk til alle bedriftene som deltok i undersøkelsen. Vi retter også en spesiell takk til Trond Halvorsen, Thomas Lystad og Agnes Marie Simensen for 
verdifull hjelp med innhentingen og bearbeidingen av dataene. Takk også til andre ansatte i Norges Bank for nyttige kommentarer. Alle eventuelle gjenstående  
feil er artikkelforfatternes ansvar. 
2 De siste årene har det også vært gjort et stort antall studier av faktiske enkeltpriser, både basert på dataene som inngår i beregningen i statistikkbyråenes pris-
indekser, og basert på scannerdata fra ulike butikker (Altissimo ofl., 2006; Bils og Klenow, 2004; Nakamura og Steinsson, 2008a).
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Det kan være problematisk å tolke svarene fra en 
spørreundersøkelse. Kritikere vil peke på at intervju-
objektene ikke har insentiver til å svare sannferdig, 
og at svarene vil være følsomme for formuleringen av 
spørsmålene. Dette har vi prøvd å ta hensyn til ved å 
lære av erfaringene fra tilsvarende undersøkelser i andre 
land. Valg av pris er dessuten en viktig beslutning i de 
fleste bedrifter, så problemstillingene bør være kjent 
for deltakerne i spørreundersøkelsen. I tillegg testet vi 
ut spørsmålene på en gruppe bedrifter før vi gjennom-
førte undersøkelsen.3 Et annet forhold er at dette var en 
engangsundersøkelse som ble gjennomført i 2007, på et 
tidspunkt da norsk økonomi hadde vært gjennom en flere 
år lang oppgangskonjunktur, men med lav inflasjon. Det 
er vanskelig å avgjøre hvor farget resultatene er av den 
økonomiske situasjonen da undersøkelsen ble gjennom-
ført, og hvor mye som vil gjelde generelt over tid.4

Disposisjonen for artikkelen er som følger: I del 2 
presenterer vi kort fakta om undersøkelsen, i del 3 ser 
vi nærmere på spørsmålene som er knyttet til hvordan 
prisene settes og hvorvidt bedriftene legger vekt på his-
torisk informasjon eller om de ser fremover når de setter 
prisene. I del 4 tar vi for oss hvor ofte prisene endres og 
hva som er årsakene til at de endres. I del 5 ser vi nær-
mere på ulike teorier for prisstivheter. Til slutt gir vi en 
kort oppsummering.

2 Nærmere om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført i første halvdel av 2007 
blant et utvalg på om lag 3000 bedrifter. Hvordan utval-
get ble trukket og undersøkelsen gjennomført, er beskre-
vet nærmere i appendikset til denne artikkelen. Vi fikk 
svar fra 725 bedrifter – om lag en firedel av de bedriftene 
som ble trukket ut. Svarprosenten var noe lavere enn hva 
andre land har oppnådd ved tilsvarende undersøkelser. 
I undersøkelsene i euroområdet varierte svarprosenten 
mellom 30 og 70 prosent. Noe av årsaken til at vi fikk 
færre svar enn andre undersøkelser, kan være at vi gjorde 
et bredere utvalg av bedrifter. Vi inkluderte for eksempel 
bedrifter av alle størrelser – fra bedrifter uten ansatte 
til bedrifter med flere tusen ansatte. Svarprosenten var 
klart lavere blant bedrifter med få ansatte, se figur 1. 
Fordi det er blitt argumentert for at små bedrifter kan ha 
mindre fleksible priser enn store bedrifter (Hoebrichts 
og Stockman, 2006), mente vi likevel det var interessant 
å ta med de minste bedriftene i undersøkelsen. Vi tok 
også med flere næringer enn mange av de europeiske 

studiene, blant annet varehandelen. Mindre enn hver 
femte bedrift innen varehandelen svarte på undersøkel-
sen, mens vi fikk svar fra to av fem industribedrifter, se 
figur 2.

Til tross for lav svarprosent har vi fått svar fra over 
700 bedrifter, med til sammen over 50 000 ansatte. Vi 
mener dette gir et godt utgangspunkt for å si noe om 
prissettingen i norske bedrifter. Når vi presenterer de 
samlede resultatene, har vi vektet resultatene fra de ulike 
næringene med næringenes andel av total omsetning og 
sysselsetting, se appendikset for detaljer. De samlede 
resultatene kan derfor gi et rimelig bilde av prissettingen 
i norske bedrifter.

I første del av undersøkelsen stilte vi ulike spørsmål 
for blant annet å kartlegge bedriftens kundeforhold, 
konkurransesituasjon og kostnadsstruktur. Denne infor-
masjonen er nyttig når vi siden skal analysere bedrifte-
nes prissetting. Her skal vi bare nevne noen hovedtrekk. 
Medianbedriften i undersøkelsen har en omsetning på 
drøye 30 millioner og i overkant av 20 ansatte. Videre 

3 Før spørreundersøkelsen ble sendt ut, foretok vi en pilotundersøkelse blant et utvalg bedrifter fra Norges Banks regionale nettverk for å teste ut noen av spørs-
målene. Vi testet også ut det fullstendige spørreskjemaet på noen utvalgte bedrifter. I etterkant ble spørsmålene justert for å unngå uklarheter.
4 I en analyse av dataene som inngår i den norske konsumprisindeksen fra 1975 til 2004, finner for eksempel Wulfsberg (2008) at hyppigheten av prisøkninger 
øker i perioder med høy inflasjon. 

Figur 1 Hvem fikk vi svar fra? Svarprosent etter antall ansatte
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Figur 2 Hvem fikk vi svar fra? Svarprosent etter næring
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utgjør lønn mellom 30 og 40 prosent av medianbe-
driftens totale kostnader, og importerte innsatsfaktorer 
utgjør mellom 10 og 20 prosent.

Nær halvparten av bedriftene oppga at bedriftens 
viktigste marked er lokalt (kommune, by eller tettsted), 
mens en drøy firedel svarte at de ser på hele landet som 
sitt hovedmarked, se figur 3. Kun seks prosent av bedrif-
tene oppga utlandet som hovedmarkedet.

To av fem bedrifter har andre bedrifter som den største 
kundegruppen, og om lag like mange svarer at forbru-
kere utgjør den største kundegruppen. Dette indikerer at 
svarene vil omhandle både produsentpriser og konsum-
priser. På dette området skiller vår undersøkelse seg fra 
andre lands, hvor kundegruppen til bedriftene i hoved-
sak viste seg å være andre bedrifter.

Hele tre av fire bedrifter sier de har langsiktige rela-
sjoner til flesteparten av kundene sine, men denne ande-
len er noe lavere blant bedriftene som oppgir at de har 
forbrukere som viktigste kunder. Bare en av fem bedrif-
ter oppgir at de har flest tilfeldige kunder. Lojalitet i  
kunderelasjoner regnes da også som viktig for bedriftenes 
konkurranseevne. Også kvaliteten og prisen på produk-
tet regnes som viktige konkurransefaktorer, sammen 
med leveringstid, se figur 4. Bedriftene i undersøkelsen 
opplever det som om de har nokså mange konkurrenter. 
Over 60 prosent av bedriftene oppgir at de har mer enn 
syv konkurrenter på det norske markedet, se figur 5.

3 Strategier for prissetting

I nyere makroøkonomisk teori er det vanlig å legge til 
grunn at den enkelte bedrift har noe markedsmakt, og at 
prisen settes som et påslag på kostnadene. Dersom kost-
nadene øker, kan bedriften da justere ned prispåslaget og 
fortsatt gå med overskudd selv om prisen holdes fast. Vi ba 
derfor bedriftene indikere i hvilken grad prisen settes som 
påslag på kostnadene, på en skala fra 1 («svært liten grad») 
til 4 («svært stor grad»). Vi ba også bedriftene indikere i 
hvilken grad prisen avhenger av konkurrentenes priser.

Svarene fra spørreundersøkelsen bekrefter at de fleste 
norske bedrifter setter prisene som påslag på kostnade-
ne. Om lag to tredeler av bedriftene indikerer at de følger 
denne prisingsmetoden i «ganske stor» eller «svært stor» 
grad, se figur 6. Det er små forskjeller mellom bedrifter 
fra ulike næringer. Prisingsmetoden får høyest score 

Figur 3 Hvor er det viktigste markedet for bedriftens 
hovedprodukt? Fordeling av svar. Prosent
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Figur 4 Hvor viktig er ulike faktorer for bedriftens 
konkurranseevne?   Gjennomsnittlig verdi etter faktor. 
Tallskala 1 (”ikke viktig”) – 4 (”svært viktig”)
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Figur 5 Hvor mange konkurrenter har bedriften på det norske 
markedet? Fordeling av svar. Prosent
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Figur 6 I hvilken grad brukes følgende prisingsmetoder i din 
bedrift? Fordeling av svar. Prosent
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innen hotell- og restaurantvirksomhet og i industrien og 
lavest score i bergverksdrift og utvinning og kraft- og 
vannforsyning. Bedrifter som oppgir at de har faste og 
langsiktige relasjoner til sine kunder, svarer i større grad 
enn andre bedrifter at de setter prisen som påslag på 
kostnadene. Dette kan ha sammenheng med at bedrifter 
med langsiktige kunderelasjoner har mer markedsmakt.

Prisene til bedriftene i undersøkelsen bestemmes imid-
lertid i enda større grad av prisene hos konkurrentene. 
Nær fire av fem bedrifter indikerer at prisen avhenger av 
konkurrentenes priser i «ganske stor» eller «svært stor 
grad», se figur 6. På dette punktet er det klare forskjel-
ler mellom de ulike næringene. Næringene der konkur-
rentenes priser betyr mest, er finansiell tjenesteyting 
og forsikring samt kraft- og vannforsyning, se figur 7. 
Konkurrentenes priser betyr minst innen undervisning 
og helse- og sosialtjenester. Sett i forhold til kundegrup-
per betyr konkurrentenes priser mer for bedrifter som 
leverer til oljesektoren eller andre private bedrifter, enn 
for bedrifter som har forbrukere eller det offentlige som 
hovedkunder.

Spørsmålene om bedriftene setter prisene som påslag 
på kostnadene og om prisene avhenger av konkurrente-
nes priser, ble også stilt i mange av de nasjonale under-
søkelsene i euroområdet. Her var det gjennomgående 
flere som svarte at prisene settes som påslag på kost-
nadene enn som svarte at prisene avhenger av konkur-
rentenes priser. Selv om prisene kan settes som påslag 
på kostnadene og samtidig avhenge av konkurrentenes 
priser, kan forskjellene mellom resultatene fra Norge 
og euroområdet likevel tolkes som en indikasjon på at 
konkurransen mellom bedriftene på det norske markedet 
generelt er sterkere.

Ser aktørene fremover når de fatter beslutninger?

En annen sentral forutsetning i teoretiske makromodel-
ler er at aktørene tar beslutninger på grunnlag av for-
ventninger om fremtiden. Fordi vi ikke har noe enkelt 
mål på aktørenes forventninger, er det vanskelig å teste 
denne forutsetningen ved hjelp av makrodata. En alter-
nativ metode er å spørre de økonomiske aktørene hva de 
faktisk gjør. I denne undersøkelsen spurte vi bedriftene 
om i hvilken grad de tar hensyn til ulike typer informasjon 
når de fastsetter prisen. Vi ga tre alternativer, og i likhet 
med det foregående spørsmålet ble bedriftene bedt om å 
gradere alle alternativene. De tre alternativene var:

• informasjon om den aktuelle og tidligere utviklingen 
i de relevante faktorene (inflasjon, etterspørsel, kost-
nader, konkurrentenes priser, etc.)

• informasjon om den fremtidige utviklingen/progno-
ser i de relevante faktorene

• bedriften benytter en fast regel (for eksempel indek-
sering i forhold til konsumprisindeksen/lønnsvekst)

Den aktuelle og tidligere utviklingen ble regnet som 
den viktigste informasjonskilden for de fleste bedriftene, 
se figur 8. Samlet sett svarte i overkant av 70 prosent av 
bedriftene at de i «ganske stor» eller «svært stor grad» 
tar hensyn til den aktuelle eller tidligere utviklingen når 
prisen bestemmes. Denne informasjonskilden fikk høy-
est score i alle næringer. At den aktuelle og tidligere utvik-
lingen regnes som viktigst, utelukker ikke at bedriftene er 
fremoverskuende. Ofte kan nettopp utviklingen den siste 
tiden være det beste anslaget på utviklingen fremover.

Informasjon om den fremtidige utviklingen/prognoser 
regnes imidlertid også som viktig. Om lag halvparten 
av bedriftene svarte at de tar hensyn til denne informa-
sjonen i «ganske stor» eller «svært stor grad». Vi mener 

Figur 7 I hvilken grad avhenger prisen av konkurrentenes 
priser? Gjennomsnittlig verdi etter næring. 
Tallskala 1 (”svært liten grad”) – 4 (”svært stor grad”)
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Figur 8 I hvilken grad tar bedriften hensyn til følgende 
informasjon når prisen bestemmes? Fordeling av svar. 
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dette bygger opp om at økonomiske modeller bør ta inn 
over seg at aktørene ser fremover når de setter prisene.

Bedriftene innen finansiell tjenesteyting og forsik-
ring samt bergverksdrift og utvinning legger mest vekt 
på informasjon om den fremtidige utviklingen, mens 
bedriftene innen undervisning og eiendomsdrift, utleie-
virksomhet og forretningsmessig tjenesteyting legger 
minst vekt på denne informasjonen, se figur 9. Det ser ut 
til at bedriftene er mer fremoverskuende jo større andel 
importerte innsatsfaktorer utgjør av kostnadene. Dette 
kan ha sammenheng med at kostnadene på de importerte 
innsatsfaktorene er mer variable, fordi de blant annet 
avhenger av utviklingen i valutakursen. Det blir derfor 
viktigere å ta stilling til den fremtidige utviklingen i de 
relevante faktorene når prisen skal fastsettes.

Bruk av faste regler i prissettingen, som for eksempel 
indeksering i forhold til konsumprisindeksen, synes ikke 
å være spesielt utbredt blant norske bedrifter. Samlet 
sett svarte om lag 60 prosent av bedriftene som deltok 
i undersøkelsen at de i «svært liten grad» eller «ganske 
liten grad» benyttet faste regler, og «svært liten grad» 
utgjorde alene mer enn en tredel av svarene, se figur 8. 
Utbredelsen av faste regler varierer likevel noe mellom 
næringene. Av de tre alternativene vi oppga, fikk faste 
regler lavest score i alle næringer unntatt undervisning 
og helse- og sosialtjenester. Sammen med transport og 
kommunikasjon er dette næringene der enkle regler er 
mest utbredt, se figur 10. Faste regler er videre vanligst 
blant bedrifter som opererer på lokalmarkedet, og som 
har det offentlige eller andre bedrifter innen samme kon-
sern som viktigste kunder.

I undersøkelsen for euroområdet (Fabiani ofl., 2006) 
fikk alternativet med informasjon om utviklingen frem-

over høyest score. Der var imidlertid den aktuelle 
utviklingen inkludert i spørsmålsstillingen både for det 
fremoverskuende og det bakoverskuende alternativet. Vi 
tok kun med fremtiden, og ikke den aktuelle utviklingen, 
i det fremoverskuende alternativet. Det kan være noe av 
forklaringen på at den aktuelle og tidligere utviklingen 
fremstår som viktigere her i Norge.

4 Når og hvorfor endres prisene?

Et annet sentralt spørsmål er i hvilke situasjoner prisene 
faktisk endres. I litteraturen er det to konkurrerende til-
nærminger til dette. Den ene tilnærmingen kan omtales 
som tilstandsavhengig prising. Det innebærer at prisen 
endres dersom det har vært tilstrekkelig store endringer 
i de økonomiske faktorene som bestemmer prisen (som 
for eksempel lønnskostnader eller etterspørsel). Det 
antas gjerne at det er kostnader forbundet med å endre 
prisene, og følgelig vil prisen bare endres dersom gevin-
sten er større enn kostnaden.5 Beslutningen om å endre 
en pris avhenger altså av økonomiske forhold. Dersom 
prissettingen er tilstandsavhengig, vil det typisk være de 
bedriftene der avviket er størst mellom den faktiske pri-
sen og den prisen bedriften ville satt i fravær av prisstiv-
heter, som endrer prisen. Tilstandsavhengig prissetting 
vil derfor vanskelig kunne forklare små prisendringer.

Den andre hovedtilnærmingen kan omtales som tids-
avhengig prising. Her antas det at det tar tid mellom hver 
gang bedriften kan endre prisen. Dette vil for eksempel 
være tilfellet dersom prisene er fastsatt i kontrakter 
som gjelder for gitte perioder. I modelleringen kan tids-
intervallene være faste, som i den opprinnelige model- 
len til Taylor (1980), eller tilfeldige, som i Calvo (1983). 

Figur 9 I hvilken grad tar bedriften hensyn til informasjon 
om den fremtidige utviklingen når prisen bestemmes? 
Gjennomsnittlig verdi etter næring. 
Tallskala 1 (”svært liten grad”) – 4 (”svært stor grad”)
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5 Se Sheshinksi og Weiss (1993) og Rotemberg (1982).
6 Se Caplin og Spulber (1987) og Golosov og Lucas (2007).

Figur 10 I hvilken grad benytter bedriften faste regler (f. eks. 
indeksering til konsumprisindeksen) når prisen bestemmes? 
Gjennomsnittlig verdi etter næring. 
Tallskala 1 (”svært liten grad”) – 4 (”svært stor grad”)
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Tidsavhengig prissetting kan forklare hvorfor prisend-
ringer ofte er små.

Skjer det endringer i den økonomiske situasjonen, kan 
det argumenteres for at prisene vil tilpasse seg raskere 
under tilstandsavhengig enn under tidsavhengig prising. 
Dette er fordi det er de bedriftene som har mest å tjene 
på det, som endrer prisen under tilstandsavhengig pri-
sing, mens det er helt tilfeldig hvilke bedrifter som 
får anledning til å endre prisen i tilnærmingen i Calvo 
(1983), som er den mest brukte modelleringsmetoden 
for tidsavhengig prising. Dette betyr at pengepolitikken 
kan spille en viktigere rolle for å motvirke effektene av 
prisstivhetene i en økonomi med tidsavhengig prising 
enn i en økonomi med tilstandsavhengig prising.6

I praksis kan det være vanskelig å trekke et klart skille 
mellom de to tilnærmingene. Selv om prisen skulle være 
kontraktsfestet for en gitt periode, vil det som regel være 
mulig å reforhandle avtalen dersom bedriften er villig til 
å betale en tilstrekkelig stor kompensasjon. På spørsmål 
om i hvilke situasjoner prisen på bedriftens hovedprodukt 
endres, er det vanligste svaret i denne undersøkelsen at 
bedriftene benytter en kombinasjon av de to tilnærming-
ene nevnt ovenfor. Prisene endres i hovedsak ved faste 
tidsintervaller, men dersom spesielle forhold skulle tilsi 
det – for eksempel at konkurransesituasjonen forandrer 
seg markert – vil bedriften endre prisen utenom de faste 
intervallene. I underkant av halvparten av bedriftene 
har krysset av for dette alternativet, se figur 11. En drøy 
firedel av bedriftene indikerer at prisene endres ved faste 
tidsintervaller, mens om lag en åttedel av bedriftene 
kun endrer prisen dersom spesielle hendelser inntreffer. 
Resten av bedriftene kjente seg ikke igjen i de alternativ-
ene vi spesifiserte. For euroområdet indikerer tilsvarende 
undersøkelser at en tredel av selskapene i hovedsak følger 
tidsavhengig prissetting, mens resten har et element av 
tilstandsavhengig prissetting (Fabiani ofl., 2006).

Store, men ikke hyppige prisendringer
Vi spurte bedriftene om hvor hyppig prisen på bedrif-
tens hovedprodukt faktisk blir endret. Svarene bekrefter 
forutsetningen om at det typisk tar noe tid mellom hver 
prisendring. Som nevnt er det denne tregheten i pris-
justeringen som ifølge teorien gjør at pengepolitikken 
påvirker realrenten og dermed den økonomisk aktivite-
ten på kort sikt.

En av ti av bedrifter i undersøkelsen oppga at de endrer 
prisen på hovedproduktet hver måned eller oftere. Nær 
halvparten oppga at de kun endrer prisen en gang i året, 
se figur 12. Frekvensen av prisendringer varierer imid-
lertid fra næring til næring. Ikke overraskende endrer 
bedriftene innen kraft- og vannforsyning i gjennomsnitt 
prisen oftest, se figur 13. Det har sammenheng med at 
kraftselskaper som følger de løpende markedsprisene på 
kraftbørsen Nord Pool, inngår i denne næringen. Det tar 
lengst tid mellom hver prisendring i tjenestenæringer 
som undervisning og eiendomsdrift, utleievirksomhet og 
forretningsmessig tjenesteyting.

Det ser også ut til at bedriftene endrer prisene oftere jo 

Figur 12 Hvor ofte endres faktisk prisen på hovedproduktet? 
Og hvor hyppig vurderer bedriften å eventuelt endre prisen, 
uten at prisen nødvendigvis endres? Fordeling av svar. Prosent
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Figur 11 Når endrer bedriften prisen på hovedproduktet? 
Fordeling av svar. Prosent
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flere konkurrenter de har på det norske markedet. Dette 
resultatet er i tråd med både teoretisk og empirisk forsk-
ning, som har vist at bedriftene i markeder med sterk 
konkurranse endrer prisene oftere enn andre bedrifter, se 
Álvarez og Hernando (2006). Videre endrer bedriftene 
prisene sjeldnere jo større andel av de totale kostnadene 
som går til lønn. Dette kan ha sammenheng med at løn-
ningene i Norge i hovedsak bestemmes gjennom årlige 
forhandlinger. De totale kostnadene for en bedrift der 
lønn utgjør en stor utgiftspost, vil derfor være nokså 
stabile gjennom året, og det vil være mindre grunn til å 
endre prisene hyppig.7

Blant bedriftene som endrer prisen kun en gang i året, 
finner vi et klart sesongmønster i prissettingen. Over 
halvparten av disse bedriftene sier at prisendringen fin-
ner sted i januar, se figur 14. Ingen andre måneder pekes 
ut av mer enn ti prosent av bedriftene. Dette stemmer 
godt overens med en studie Norges Bank har gjort av 
de faktiske prisdataene som inngår i beregningen av den 

norske konsumprisindeksen (Wulfsberg, 2008). Også 
her kom det fram at januar var måneden i året med flest 
prisendringer.

Bedriftene vurderer å endre prisen oftere enn de fak-
tisk endrer den. Over halvparten av bedriftene sier at 
de vurderer å endre prisen minst én gang hvert halvår, 
se figur 12. At bedriftene vurderer å endre prisen oftere 
enn prisen faktisk endres, kan tolkes som at det er kost-
nader forbundet med prisendringer. Det skal mye til for 
at de forholdene som har betydning for prisen, ikke har 
endret seg siden siste prisfastsettelse. Vi kommer tilbake 
til årsaker til hvorfor bedriftene velger å holde prisen 
uendret over tid i neste avsnitt.

Selv om det typisk tar noe tid mellom hver gang 
bedriftene endrer prisene, tar de dette igjen ved å endre 
prisen forholdsvis mye når de faktisk foretar endringer. 
Knappe 60 prosent av bedriftene svarte at den vanligste 
prisøkningen de siste par årene var på mellom tre og 
ti prosent, se figur 15. Studier av faktiske enkeltpriser 
i både euroområdet og Norge har vist gjennomsnitt-
lige prisøkninger på over 10 prosent (Wulfsberg, 2008; 
Altissimo ofl., 2006). Den vanligste prisreduksjonen var 
noe mindre ifølge vår undersøkelse. Av de bedriftene 
som svarte at de hadde satt ned prisen de siste par årene, 
indikerte så vidt over halvparten at den vanligste pris-
nedsettelsen var på inntil tre prosent, se figur 15.

Hvorfor endres prisene?

Fire av ti bedrifter som deltok i undersøkelsen, rappor-
terte at de hadde satt ned prisen de siste par årene, mens 
ni av ti svarte at de hadde foretatt prisøkninger. Vi ba 
bare de bedriftene som oppga at de hadde foretatt pris-
endringer om å peke på hvor viktige ulike faktorer hadde 
vært for beslutningene om å sette prisen opp eller ned. Vi 
ba bedriftene gradere de ulike alternativene på en skala 
fra 1 («ikke viktig») til 4 («svært viktig»).

Som i euroområdet viste svarene at det er forskjellige 
forhold som trekkes fram som de viktigste forklarin-
gene på prisøkninger og prisnedsettelser. En økning i 
kostnadene, enten det er lønn eller leverandørenes priser 
som stiger, regnes som den viktigste årsaken til prisøk-
ninger, se figur 16. Økt etterspørsel regnes ikke som en 
like viktig forklaring. Dette kan tyde på at bedriftene er 
redde for å oppfattes som illojale hvis prisen settes opp 
når etterspørselen øker. Kan bedriftene derimot vise til 
at kostnadene øker, kan det være mer akseptabelt å øke 
prisen. Når det gjelder prisnedsettelser, peker bedriftene 
på markedsforhold, og særlig økt konkurranse, som de 
viktigste faktorene.

7 Vi fant ingen klar sammenheng mellom antall ansatte i bedriften og hvor ofte prisen endres. Resultatene fra denne undersøkelsen støtter med andre ord ikke 
opp om hypotesen om at bedrifter med få ansatte har stivere priser enn bedrifter med mange ansatte.

Figur 14 I hvilken måned endres prisene? Svar fra de 
bedriftene som indikerte at de vanligvis endret prisen kun 
en gang årlig. Fordeling av svar. Prosent
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Figur 15 Vanligste prosentvise prisøkning og prisreduksjon. 
Fordeling av svar. Prosent
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Ikke overraskende er økte lønnskostnader en viktigere 
faktor jo større andel lønn utgjør av de totale kostnadene. 
Økte lønnskostnader får høyest score i typiske tjeneste-
sektorer som hotell- og restaurantvirksomhet og under-
visning, se figur 17. Lønnskostnadene regnes derimot 
ikke som en spesielt viktig forklaring på prisøkninger 
innen varehandelen. Samlet sett indikerer tre av fire 
bedrifter at økte lønnskostnader er «viktig» eller «svært 
viktig», se figur 18.

At underleverandøren øker prisen, er den eneste fakto-
ren som regnes som viktigere for prisøkninger enn økte 
lønnskostnader. Så mye som halvparten av bedriftene 
svarer at økte leverandørpriser er «svært viktig». Det 
er innen varehandelen at økte leverandørpriser tillegges 
mest vekt, se figur 19. Økte leverandørpriser har mindre 
betydning jo større andel lønnskostnadene utgjør av de 
totale kostnadene.

Etter økte lønnskostnader og økte priser fra under-
leverandører er det en økning i det generelle prisnivået, 
at konkurrentene øker prisene og en økning i skatter og 

avgifter som regnes som de viktigste forklaringene på 
bedriftenes prisøkninger, se figur 16. Bedrifter som har 
det offentlige som viktigste kundegruppe, er blant de 
som legger mest vekt på den generelle prisveksten. Det 
kan ha sammenheng med at budsjettene til en del offentlige 
virksomheter indekseres i forhold til konsumprisindeksen.

Energiprisene har økt sterkt de siste årene, og økningen 
i energiprisene nevnes ofte som en mulig kilde til pris-
økninger på andre varer og tjenester. Ifølge bedriftene i 
undersøkelsen har imidlertid energiprisøkningene i liten 
grad vært årsaken til at de har satt opp sine produktpriser. 
Tre av fem bedrifter sier at energiprisene har vært «ikke 
viktig» eller «mindre viktig» for deres prisøkninger. Det 
er imidlertid store forskjeller mellom sektorene. Ikke 
uventet har energiprisene stor betydning for bedriftene 
i transport og kommunikasjon og i kraft- og vannforsy-
ning, der kraftselskapene inngår, og minst betydning i 
finansiell tjenesteyting og forsikring, se figur 20.

Når det gjelder årsaker til at prisene er blitt satt ned, 
regnes prisnedsettelser hos konkurrenter som den viktig-

Figur 16 Hvilke faktorer var viktige i forbindelse med pris-
økningene de siste årene. Gjennomsnittlig verdi etter faktor. 
Tallskala 1 (”ikke viktig”) – 4 (”svært viktig”)
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Figur 18 Årsaker til prisøkningene de siste årene. Økte 
lønnskostnader og økte leverandørpriser. Fordeling av svar. 
Prosent.

0

20

40

60

Ikke viktig Mindre viktig Viktig Svært viktig
0

20

40

60
Økte lønnskostnader

Økte leverandørpriser

Kilde: Norges Bank

Figur 17 Hvor viktig var en økning i lønnskostnadene for 
prisøkningene de siste par årene? Gjennomsnittlig verdi etter 
næring. Tallskala 1 (”ikke viktig”) – 4 (”svært viktig”)
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Figur 19 Hvor viktig var en økning i leverandørenes priser for 
prisøkningene de siste par årene? Gjennomsnittlig verdi etter 
næring. Tallskala 1 (”ikke viktig”) – 4 (”svært viktig”)
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ste faktoren, se figur 21. Deretter følger prisreduksjoner 
fra underleverandører, svekket forhandlingsposisjon og 
redusert etterspørsel. Særlig bedrifter innen varehande-
len trekker fram prisreduksjoner fra underleverandører 
som forklaring på prisnedsettelsene. Prisreduksjoner fra 
underleverandører er viktigere jo større andel importerte 
innsatsfaktorer utgjør av totale kostnader. Endringer i 
kronekursen regnes ikke som en spesielt viktig forkla-
ring bak prisnedsettelser generelt, men kronekursen er 
noe viktigere innen varehandelen enn i andre næringer, 
se figur 22.

I spørreundersøkelsene i euroområdet ble endringer i 
etterspørselen regnet som viktigere for prisreduksjoner 
enn for prisøkninger. I vår undersøkelse ble endrin-
ger i etterspørselen vurdert som om lag like viktig for 
prisøkninger som for prisnedsettelser, se figur 23. En 
årsak til dette kan være at de fleste norske bedrifter 
opplevde sterk vekst i etterspørselen de siste årene før 
denne undersøkelsen, og få hadde opplevd fallende 
etterspørsel. Resultatet om at det er økte kostnader som 
i hovedsak fører til prisøkninger, mens prisreduksjoner 

i større grad forklares med markedsmessige forhold, 
bekreftes imidlertid.

5 Hvorfor er prisene stive?

Denne spørreundersøkelsen har bekreftet at prisene på 
de fleste varer og tjenester typisk ligger fast over noe 
tid. Dette resultatet finner vi igjen i en rekke empiriske 
studier av prisene på enkeltvarer. De empiriske studiene 
kan imidlertid i begrenset grad kaste lys over hvorfor 
prisene holdes uendret over tid. En spørreundersøkelse 
som dette kan derfor særlig komme til sin rett når det 
gjelder å skjelne mellom ulike teorier for prisstivheter.

Vi stilte derfor bedriftene spørsmål om årsaker til at 
de holder prisen uendret. Ulike teorier for prissetting ble 
forsøkt formulert på en slik måte at deltakerne i spørre-
undersøkelsen kunne ta stilling til dem (se kopi av spør-
reskjemaet i appendikset). Som på spørsmålet om årsa-
ker til prisøkninger og prisreduksjoner, ba vi bedriftene 

Figur 20 Hvor viktig var en økning i energiprisene for pris-
økningene de siste par årene? Gjennomsnittlig verdi etter 
næring. Tallskala 1 (”ikke viktig”) – 4 (”svært viktig”)
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Figur 22 Hvor viktig var en endring i kronekursen for pris-
reduksjonene de siste par årene? Gjennomsnittlig verdi for 
utvalgte næringer. 
Tallskala 1 (”ikke viktig”) – 4 (”svært viktig”)
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Figur 21 Hvilke faktorer var viktige i forbindelse med pris-
reduksjonene de siste årene. Gjennomsnittsverdi etter faktor. 
Tallskala 1 (”ikke viktig”) – 4 (”svært viktig”)
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Figur 23 Forskjell i hvilke faktorer som regnes som viktige for 
prisøkninger og -reduksjoner. Gjennomsnittlig verdi for pris-
økninger fratrukket gjennomsnittlig verdi for prisreduksjoner. 
Tallskala 1 (”ikke viktig”) – 4 (”svært viktig”) 1)
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indikere viktigheten av de ulike teoriene på en skala fra 
1 («ikke viktig») til 4 («svært viktig»).

Den mest kjente forklaringen på stive priser er trolig 
«menykostnader». Det klassiske eksempelet på denne 
teorien er at det for en restaurant vil koste penger å 
trykke nye menyer. Prisendringen vil derfor først være 
lønnsom når gevinsten av prisendringene er større enn 
kostnadene ved å trykke nye menyer. Tilsvarende kan 
det være et hinder for prisendringer at bedriften må 
trykke nye prislister, kataloger og lignende. Bedriftene 
i denne undersøkelsen gir imidlertid svært liten støtte 
til teorien om menykostnader, tolket på en direkte måte 
som her, se figur 24. Over halvparten av bedriftene indi-
kerer at de direkte kostnadene ved prisendringer er «ikke 
viktige», og bare en av ti bedrifter svarer at de direkte 
kostnadene er «viktige» eller «svært viktige». Teorien 
om menykostnader scorer lavt i alle næringer.

Det vil ikke alltid være lett å vite hvilken pris som 
vil være best for bedriften. Administrative kostnader 
forbundet med innhenting og bearbeiding av informa-
sjon for å kartlegge markedet for bedriftens produkt kan 
være kostbart og tidkrevende, og dette er en annen kjent  
forklaring på hvorfor det kan ta en del tid mellom hver 
prisendring, se Mankiw og Reis (2002). Administrative 
kostnader, eller «kostbar informasjon», som teorien 
også omtales som, får imidlertid like liten støtte som 
menykostnadene i vår undersøkelse. Om lag halvparten 
indikerer at dette er «ikke viktig», og mindre enn hver 
tiende bedrift svarer at de administrative kostnadene er 
«viktig» eller «svært viktig», se figur 24. At teoriene om 
menykostnader og kostbar informasjon får liten støtte i 
spørreundersøkelser, er for øvrig et nokså vanlig resultat 
også i andre land.8

En tredje kjent teori, betegnet «attraktive priser», får 
også begrenset støtte i denne undersøkelsen. To tredeler 
av bedriftene indikerer at dette er «ikke viktig» eller 
«mindre viktig», se figur 24. Eksempler på attraktive 
priser er 299, 399, 499 osv. Om for eksempel bedriftens 
innkjøpspriser endres, kan det være at prisen vil være 
uendret helt til den «optimale» prisen kommer nærmere 
det neste «attraktive prisnivået», for eksempel fra 299 til 
399 kroner. Attraktive priser regnes imidlertid som noe 
viktigere innen undervisning, varehandel og hotell- og 
restaurantvirksomhet, se figur 25.

Bedriftene trekker fram andre faktorer enn de som 
er nevnt ovenfor som de viktigste forklaringene på at 
prisene holdes uendret over tid. Det at prisen er bestemt 
i kontrakter, får høyest score, se figur 26. Tre av fire 
bedrifter indikerer at dette er en «viktig» eller «svært 
viktig» faktor. Det er imidlertid store forskjeller mellom 

næringene. Innen bergverksdrift og utvinning svarer ni 
av ti bedrifter at kontrakter er en «svært viktig» grunn 
til at prisene er uendret. Kontrakter anses som min-
dre viktige innen varehandel, kraft- og vannforsyning, 
finansiell tjenesteyting og forsikring samt hotell- og 

8 Se for eksempel Fabiani ofl. (2006) og Apel ofl. (2005).

Figur 24 Årsaker til prisstivheter. Administrative kostnader, 
menykostnader og attraktive priser. Fordeling av svar. 
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Figur 25 Hvor viktig er ønsket om å opprettholde en ”attraktiv” 
pris som forklaring på at prisen holdes undret over tid? 
Gjennomsnittlig verdi etter næring. 
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Figur 26 Ulike teorier for prisstivheter. Gjennomsnittlig verdi. 
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restaurantvirksomhet, se figur 27. Ikke uventet spiller 
kontrakter mindre rolle for bedrifter som har forbrukere 
som kundegruppe. Kontrakter er samtidig mer utbredt 
blant bedrifter som oppgir at de har faste og langsiktige 
relasjoner til sine kunder.

Risikoen for at bedriftens pris kan komme i misforhold 
til konkurrentenes priser, trekkes fram som en annen 
viktig faktor. Dette kan sees på som at usikkerheten om 
hvordan konkurrentene vil svare på en eventuell pris-
endring, bidrar til at bedriften lar være å endre prisen. At 
prisendringer kan skade kundeforhold, scorer like høyt, 
se figur 26. Man kan her tenke seg at bedriften inngår 
en implisitt kontrakt med kunden om å levere til en stabil 
pris, selv om dette ikke spesifiseres i en kontrakt, se Okun 
(1981). Hyppige prisendringer kan gjøre det vanskelig 
å planlegge for kunden, og det vil samtidig være mer 
arbeidskrevende å holde rede på prisforskjeller mellom 
ulike bedrifter. At prisendringer kan skade kundeforhold, 
trekkes fram som nokså viktig i de fleste sektorer.

De forklaringene på prisstivheter som ble regnet som 
viktigst i denne undersøkelsen – kontrakter, implisitte 
kontrakter/kundeforhold og risikoen for misforhold med 
konkurrentenes priser – har også blitt rangert som de 
viktigste i tilsvarende studier i andre land. At de ulike 
undersøkelsene har variert noe i spørsmålsstilling og 
oppsett, men likevel gitt om lag de samme resultatene, 
peker i retning av at disse resultatene er nokså robuste.

6 Oppsummering

Resultatene fra denne spørreundersøkelsen støtter opp 
om noen av de mest sentrale forutsetningene i nyere 
makroøkonomisk teori. Bedriftene setter prisen som et 
påslag på kostnadene, ser i noen grad fremover i tid når 

de fastsetter prisen, og det går som regel noe tid mellom 
hver prisjustering. Nær halvparten av bedriftene i denne 
undersøkelsen oppga for eksempel at de bare endrer 
prisen en gang årlig.

Resultatene fra denne og lignende undersøkelser gir 
imidlertid også klare utfordringer til det teoretiske 
modellarbeidet. I mange moderne makromodeller for-
utsettes det for eksempel at alle aktørene er like. Dette 
er selvfølgelig en forenkling som gjøres for at det skal 
være mulig å håndtere modellen. Blir modellen for stor 
og uoversiktlig, mister den mye av nytteverdien som 
et analyseverktøy. Samtidig er det viktig å analysere 
hvordan resultatene påvirkes hvis en åpner for at det 
er forskjellige aktører i økonomien. Som et svar på at 
mange studier har vist at det er store forskjeller i hvor 
ofte prisene endres i ulike næringer, har det vokst fram 
en litteratur som analyserer konsekvensene av dette. Et 
eksempel er Nakamura og Steinsson (2008b), som viser 
at pengepolitikken får betydelig større effekt i en økono-
mi der kostnadene ved å endre prisene varierer mellom 
ulike typer bedrifter, sammenlignet med en økonomi der 
alle bedriftene står overfor den samme kostnaden.

En annen utfordring er å få bedre forståelse for hvor-
for prisene holdes uendret over tid. I likhet med andre 
lignende undersøkelser har denne undersøkelsen vist at 
de som faktisk setter prisene i økonomien, i liten grad 
kjenner seg igjen i noen av de mest kjente teoriene for 
hvorfor prisene er stive, som menykostnader og admi-
nistrative kostnader. Isteden fremheves det at prisene er 
bestemt i kontrakter og at prisendringer kan skade kun-
deforhold. I det hele tatt er årsakene til hvorfor prisene 
er stive, et felt der vi fortsatt har liten kunnskap – særlig 
tatt i betraktning hvor viktig denne forutsetningen er i 
den teoretiske litteraturen. Forhåpentlig kan denne og 
andre undersøkelser bidra til at vi etter hvert får bedre 
forståelse på dette området. Samtidig vil denne under-
søkelsen være et nyttig innspill både i modellarbeidet i 
Norges Bank og i videreutviklingen av det økonomiske 
analysearbeidet i banken generelt sett.
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Appendiks
Nærmere om gjennomføringen av spørre-
undersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble gjennomført blant et utvalg av 
norske bedrifter fra ulike næringer. Et utvalg på om lag 
3000 bedrifter ble trukket tilfeldig fra Statistisk sentral-
byrås bedrifts- og foretaksregister. Næringer som enten 
er sterkt påvirket av økonomisk støtte/subsidier, eller 
som ikke omsetter noe produkt i et marked, ble utelatt. 
Vi utelot bedrifter fra næringene jordbruk og skogbruk, 
fiske, offentlig forvaltning, internasjonale organer og 
organisasjoner og lønnet arbeid i private husholdninger.

Om lag 475 000 bedrifter var registrert i registeret da 
trekningen ble foretatt. Nesten 400 000 av disse hadde fra 
null til fire ansatte. Med en helt tilfeldig trekning fra hele 
registeret ville vi fått en svært stor andel bedrifter med 
få eller ingen ansatte i utvalget vårt. Prissettingen i store 
bedrifter vil normalt ha større økonomisk betydning enn 
prissettingen i mindre bedrifter. For hver bedrift uten 
ansatte vi trakk ut, trakk vi derfor også en bedrift med 
1–4 ansatte, tre bedrifter med 5–9 ansatte, fem bedrifter 
med 10–19 ansatte, ti bedrifter med 20–49 ansatte og 
50 bedrifter med mer enn 100 ansatte. Som en følge av 
dette har vi trukket ut 0,3 prosent av alle de registrerte 
bedriftene uten ansatte og 14,8 prosent av alle de regis-
trerte bedriftene med 100 eller flere ansatte, se figur A1. 
Vi valgte også å trekke relativt flere bedrifter fra nærin-
ger som har høy omsetning og/eller sysselsetting. Dette 
har ført til at vi har flere bedrifter fra varehandelen og 
industrien i utvalget enn vi ellers ville hatt.

For at vi skulle kunne analysere forskjeller i prisset-
ting mellom ulike næringer, bestemte vi videre at det 
minst skulle være 88 bedrifter fra hver næring i utvalget. 
Næringene som ble berørt av dette kravet, var bergverks-
drift og utvinning, kraft- og vannforsyning, hotell- og 
restaurantvirksomhet, finansiell tjenesteyting og for-
sikring, undervisning og andre sosiale og personlige 
tjenester. De andre næringene ble redusert proporsjonalt. 
Prosentandelen av populasjonen i hver gruppe som ble 
trukket ut i utvalget, er vist i tabell A1. I alt har vi trukket 
ut 0,8 prosent av bedriftene i hele populasjonen. I nærin-
gene som ble berørt av at vi minst skulle ha 88 bedrifter 
fra næringen, er prosentandelen derfor høyere enn dette. 
I bergverksdrift og utvinning har vi for eksempel trukket 
ut hele 7,1 prosent av de registrerte bedriftene. At vi har 
trukket ut 1,5 prosent av de registrerte bedriftene innen 
varehandelen og industrien, skyldes at disse næringene 
har relativt høyere omsetning og sysselsetting enn de 
andre næringene.

Når vi har aggregert svarene fra bedrifter i ulike nærin-
ger, har vi først regnet ut svarfordelingen og gjennom-
snittsverdiene for hver enkelt næring. På dette nivået 

teller alle bedriftene innen hver næring likt. Så har vi 
vektet sammen svarene fra de ulike næringene med 
næringens andel av samlet sysselsetting og omsetning. 
Vektene er rapportert i den høyre kolonnen i tabell A1. 
Som vi ser, veier næringen varehandel, reparasjon av 
motorvogner, husholdningsvarer og varer til personlig 
bruk klart tyngst, fulgt av næringen eiendomsdrift, utlei-
evirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting. Med 
denne sammenveiningen vil de aggregerte resultatene 
vi presenterer i artikkelen, kunne gi et rimelig bilde av 

Figur A1 Andel av populasjonen som er trukket ut i utvalget 
etter antall ansatte. Prosent
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Næringsgruppe

Prosent- 
andel av  
nærings- 
gruppen i  
utvalget 

Vekt etter  
syssel- 

setting og 
omsetning  
(i prosent)

C – Bergverksdrift og utvinning 7,1 0,2

D – Industri 1,5 8,4

E – Kraft- og vannforsyning 4,9 0,1

F – Bygge- og anleggsvirksomhet 0,3 7,1

G – Varehandel, reparasjon av motor-
vogner, husholdningsvarer og varer til 
personlig bruk 

1,5 41,8

H – Hotell- og restaurantvirksomhet 0,7 0,8

I – Transport, lagring og kommuni-
kasjon 

0,6 6,2

J – Finansiell tjenesteyting og for-
sikring 

2,0 0,3

K – Eiendomsdrift, utleievirksomhet 
og forretningsmessig tjenesteyting 

0,4 29,5

M – Undervisning 0,8 1,1

N – Helse- og sosialtjenester 0,3 2,9

O – Andre sosiale og personlige 
tjenester 

0,2 1,4

I alt 0,8

Tabell A1. Prosentandel av populasjonen i hver 
næringsgruppe i utvalget og hver næringsgruppes 
vekt etter andel av omsetning og sysselsetting.
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prissettingen i norske bedrifter samlet sett, til tross for at 
svarprosenten varierte en del fra næring til næring og at 
vi gjorde noen justeringer i utvalget for å sikre tilstrek-
kelig stor representasjon fra alle næringer.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden februar til 
mai 2007. Alle bedriftene fikk tilsendt spørreskjemaet i 
posten. Skjemaet er gjengitt bakerst i denne artikkelen. 
Undersøkelsen kunne besvares enten ved å returnere 
spørreskjemaet i posten eller elektronisk ved å logge seg 
inn på en egen internettside hos Norges Bank. Vi purret 
alle bedriftene som ikke svarte i første runde, en gang, 
enten via e-mail, telefon eller et nytt brev i posten.

De fleste foretak selger flere typer produkter. I veiled-
ningen til spørreundersøkelsen ba vi derfor responden-
tene svare med tanke på foretakets hovedprodukt, det vil 
si det produktet som utgjør den største andelen av omset-
ningen eller best representerer virksomheten. Når det 
gjaldt hvilket prisbegrep respondentene skulle legge til 
grunn, ba vi om at de benyttet faktisk utsalgspris (inkl. 
merverdiavgift) i norske kroner. Dersom bedriften hadde 
en oppgitt listepris, men av ulike grunner vanligvis setter 
en annen pris enn listeprisen, ba vi om at salgsprisen ble 
lagt til grunn. Dersom bedriften tok ulik pris av ulike 
kunder, ønsket vi at prisen til den mest vanlige kunde-
gruppen (største kunden) ble lagt til grunn. Hvis bedrif-
ten solgte sine produkter både til utlandet og i Norge, ba 
vi om at de svarte med tanke på hovedproduktet som ble 
solgt i Norge.

Vedlegg: Spørreskjemaet
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DEL I GENERELL INFORMASJON 

Bakgrunnsinformasjon 
A. Hva er bedriftens hovedprodukt/produktkategori: …………………………………………………………….. 
B. Årsomsetning: …………………………………………………………………………………………………. 
C. Andel av omsetning i Norge (i prosent): ………………………………………………………………………. 
D. Spørreskjemaet har blitt besvart av: ……………………………………………………………………………  

Spørsmål 1.  
Hvor er det viktigste markedet for bedriftens hovedprodukt? Velg kun ett svaralternativ. 

 Lokalt (kommune, by, tettsted,...) 
 Regionalt (landsdel) 
 Nasjonalt (hele landet) 
 EØS 
        Andre land: .................................................................................................................................................... 

Spørsmål 2.  
Hvem utgjør den største kundegruppen for bedriftens hovedprodukt? Velg kun ett svaralternativ. 

 Forbrukere 
 Oljesektoren 
 Andre bedrifter i samme konsern 
 Andre private bedrifter/næringsliv 
 Offentlig sektor 
      Andre:............................................................................................................................................................... 

Spørsmål 3.  
Hva slags relasjoner har bedriften til flesteparten av kundene som etterspør bedriftens hovedprodukt?  

     Faste langsiktige relasjoner  
 Få faste kunder, de fleste er tilfeldige  
 Annet: ...... ...................................................................................................................................................... 

Spørsmål 4a.  
Er hovedproduktet importert?  

 Ja    gå til spørsmål 4b 
 Nei  gå til spørsmål 5 

Spørsmål 4b.  
I hvilken valuta betaler bedriften for produktet? 

 NOK  
 Euro  
 US dollar 
        Annen valuta. Spesifiser: ..............................................................................................................................  
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DEL I GENERELL INFORMASJON 

Bakgrunnsinformasjon 
A. Hva er bedriftens hovedprodukt/produktkategori: …………………………………………………………….. 
B. Årsomsetning: …………………………………………………………………………………………………. 
C. Andel av omsetning i Norge (i prosent): ………………………………………………………………………. 
D. Spørreskjemaet har blitt besvart av: ……………………………………………………………………………  

Spørsmål 1.  
Hvor er det viktigste markedet for bedriftens hovedprodukt? Velg kun ett svaralternativ. 

 Lokalt (kommune, by, tettsted,...) 
 Regionalt (landsdel) 
 Nasjonalt (hele landet) 
 EØS 
        Andre land: .................................................................................................................................................... 

Spørsmål 2.  
Hvem utgjør den største kundegruppen for bedriftens hovedprodukt? Velg kun ett svaralternativ. 

 Forbrukere 
 Oljesektoren 
 Andre bedrifter i samme konsern 
 Andre private bedrifter/næringsliv 
 Offentlig sektor 
      Andre:............................................................................................................................................................... 

Spørsmål 3.  
Hva slags relasjoner har bedriften til flesteparten av kundene som etterspør bedriftens hovedprodukt?  

     Faste langsiktige relasjoner  
 Få faste kunder, de fleste er tilfeldige  
 Annet: ...... ...................................................................................................................................................... 

Spørsmål 4a.  
Er hovedproduktet importert?  

 Ja    gå til spørsmål 4b 
 Nei  gå til spørsmål 5 

Spørsmål 4b.  
I hvilken valuta betaler bedriften for produktet? 

 NOK  
 Euro  
 US dollar 
        Annen valuta. Spesifiser: ..............................................................................................................................  

 

 

Spørsmål 5.  
Hvor mange konkurrenter har bedriften på det norske markedet? Svar med tanke på hovedproduktet. 

 Vi har ingen konkurrenter 
 1–2 konkurrenter 
 3–7 konkurrenter 
 Mer enn 7 konkurrenter 

Spørsmål 6. 
Ulike faktorer kan bestemme bedriftens konkurranseevne. Hvor viktig er faktorene under for din bedrift? 
Svar med tanke på hovedproduktet. 

 Ikke 
viktig 

Mindre 
viktig Viktig 

Svært 
viktig 

Ikke 
relevant/ 
Vet ikke 

A. Prisen på vårt hovedprodukt.................................................      

B. Kvaliteten på vårt hovedprodukt ..........................................      

C. I den grad vårt hovedprodukt skiller seg fra 
konkurrentenes .....................................................................      

D. Leveringstid.........................................................................      

E. Lojalitet i kunderelasjoner....................................................      

F. Serviceavtaler (etter at hovedproduktet er solgt) .................      

G. Markedsføring.....................................................................      

H. Andre viktige eller svært viktige faktorer. Spesifiser:………………………………………………………… 

Spørsmål 7.  
Hvor stor andel utgjør lønnskostnadene omtrent av de totale kostnadene til bedriften? Sett et kryss på 
tallinjen under. 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
     prosent 

Spørsmål 8.  
Hvor stor andel utgjør kostnadene ved importerte innsatsfaktorer (varer/tjenester) omtrent av de totale 
kostnadene til bedriften? Sett et kryss på tallinjen under. 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
     prosent 
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DEL II PRISSETTING 

Spørsmål 9. 
Hvilke av de følgende alternativer beskriver best hvem som bestemmer prisen på hovedproduktet? 

 Bedriften kan selv bestemme prisen, gitt markedssituasjonen. 
 Prisen bestemmes i forhandlinger/kontrakter med kunden. 
 Prisen blir i sin helhet bestemt av morselskap/konsern i Norge, gitt markedssituasjonen. 
 Prisen blir i sin helhet bestemt av morselskap/konsern i utlandet, gitt markedssituasjonen. 
        Prisen er på annen måte bestemt utenfor bedriften (for eksempel av myndigheter eller kunder). 

  Spesifiser: ...................................................................................................................................................... 

Spørsmål 10.  
I hvilken grad brukes følgende prisingsmetoder i din bedrift når prisen på hovedproduktet bestemmes?  

 

Svært 
liten 
grad 

Ganske 
liten 
grad 

Ganske 
stor 
grad 

 Svært 
stor 
grad 

Ikke 
relevant/ 
Vet ikke 

A. Prisen settes som påslag på kostnadene ...........................      

B. Prisen avhenger av prisen hos våre konkurrenter ............      

C. Annet. Spesifiser:.............................................................      

Spørsmål 11.  
I hvilken grad gjelder følgende påstander for din bedrift? 

 

Svært 
liten 
grad 

Ganske 
liten 
grad 

Ganske 
stor 
grad 

 
Svært 
stor 
grad 

Ikke 
relevant/ 
Vet ikke 

A. Prisen på bedriftens hovedprodukt er den samme for alle 
kunder  

     

B. Prisen på bedriftens hovedprodukt avhenger av det 
kvantum som blir solgt 

     

C. Prisen på bedriftens hovedprodukt bestemmes fra tilfelle 
til tilfelle 

     

D. Annet. Spesifiser: ...................................................................      

 

 

 

Spørsmål 12.  
I hvilken grad tar bedriften hensyn til følgende informasjon når prisen på hovedproduktet bestemmes?  

 

Svært 
liten 
grad 

Ganske 
liten 
grad 

Ganske 
stor 
grad 

Svært 
stor 
grad 

Ikke 
relevant/Vet 

ikke  
A. Informasjon om den aktuelle og tidligere utvikling i 

de relevante faktorene (inflasjon, etterspørsel, 
kostnader, konkurrentenes priser etc.) .........................

     

B. Informasjon om fremtidig utvikling/prognoser i de 
relevante faktorene (inflasjon, etterspørsel, 
kostnader, konkurrentenes priser etc.) .........................

     

C. Vi benytter en fast regel (for eksempel indeksering i 
forhold til konsumprisindeksen, lønnsvekst) ..............

     

D. Annet. Spesifiser: .........................................................      

 
 

DEL III PRISENDRINGER 

Spørsmål 13a.  
Når endrer bedriften prisen på hovedproduktet? Sett kryss på det alternativet som passer best for din 
bedrift:  
I praksis endrer vi prisen på hovedproduktet... 

 ...ved faste tidsintervaller  
 ...i hovedsak ved faste tidsintervaller, men også som følge av spesielle hendelser (for eksempel som følge 

 av markerte endringer i prisen på innsatsfaktorer, konkurranseforhold eller liknende)  
 ...utelukkende i forbindelse med spesielle hendelser  
 Annet. Spesifiser: …………………………………………………………………………………………… 

Spørsmål 13b.  
Hvor hyppig blir prisen på bedriftens hovedprodukt faktisk endret? 

 Flere ganger hver dag 
 Daglig  
 Hver uke  
 Hver måned  
 Hvert kvartal  
 Hvert halvår  
 En gang i året – i så fall hvilken måned: .................................................................................................   
 Hvert annet år – i så fall hvilken måned:.................................................................................................   
 Annet. Spesifiser: ...................................................................................................................................   
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DEL II PRISSETTING 

Spørsmål 9. 
Hvilke av de følgende alternativer beskriver best hvem som bestemmer prisen på hovedproduktet? 

 Bedriften kan selv bestemme prisen, gitt markedssituasjonen. 
 Prisen bestemmes i forhandlinger/kontrakter med kunden. 
 Prisen blir i sin helhet bestemt av morselskap/konsern i Norge, gitt markedssituasjonen. 
 Prisen blir i sin helhet bestemt av morselskap/konsern i utlandet, gitt markedssituasjonen. 
        Prisen er på annen måte bestemt utenfor bedriften (for eksempel av myndigheter eller kunder). 

  Spesifiser: ...................................................................................................................................................... 

Spørsmål 10.  
I hvilken grad brukes følgende prisingsmetoder i din bedrift når prisen på hovedproduktet bestemmes?  

 

Svært 
liten 
grad 

Ganske 
liten 
grad 

Ganske 
stor 
grad 

 Svært 
stor 
grad 

Ikke 
relevant/ 
Vet ikke 

A. Prisen settes som påslag på kostnadene ...........................      

B. Prisen avhenger av prisen hos våre konkurrenter ............      

C. Annet. Spesifiser:.............................................................      

Spørsmål 11.  
I hvilken grad gjelder følgende påstander for din bedrift? 

 

Svært 
liten 
grad 

Ganske 
liten 
grad 

Ganske 
stor 
grad 

 
Svært 
stor 
grad 

Ikke 
relevant/ 
Vet ikke 

A. Prisen på bedriftens hovedprodukt er den samme for alle 
kunder  

     

B. Prisen på bedriftens hovedprodukt avhenger av det 
kvantum som blir solgt 

     

C. Prisen på bedriftens hovedprodukt bestemmes fra tilfelle 
til tilfelle 

     

D. Annet. Spesifiser: ...................................................................      

 

 

 

Spørsmål 12.  
I hvilken grad tar bedriften hensyn til følgende informasjon når prisen på hovedproduktet bestemmes?  

 

Svært 
liten 
grad 

Ganske 
liten 
grad 

Ganske 
stor 
grad 

Svært 
stor 
grad 

Ikke 
relevant/Vet 

ikke  
A. Informasjon om den aktuelle og tidligere utvikling i 

de relevante faktorene (inflasjon, etterspørsel, 
kostnader, konkurrentenes priser etc.) .........................

     

B. Informasjon om fremtidig utvikling/prognoser i de 
relevante faktorene (inflasjon, etterspørsel, 
kostnader, konkurrentenes priser etc.) .........................

     

C. Vi benytter en fast regel (for eksempel indeksering i 
forhold til konsumprisindeksen, lønnsvekst) ..............

     

D. Annet. Spesifiser: .........................................................      

 
 

DEL III PRISENDRINGER 

Spørsmål 13a.  
Når endrer bedriften prisen på hovedproduktet? Sett kryss på det alternativet som passer best for din 
bedrift:  
I praksis endrer vi prisen på hovedproduktet... 

 ...ved faste tidsintervaller  
 ...i hovedsak ved faste tidsintervaller, men også som følge av spesielle hendelser (for eksempel som følge 

 av markerte endringer i prisen på innsatsfaktorer, konkurranseforhold eller liknende)  
 ...utelukkende i forbindelse med spesielle hendelser  
 Annet. Spesifiser: …………………………………………………………………………………………… 

Spørsmål 13b.  
Hvor hyppig blir prisen på bedriftens hovedprodukt faktisk endret? 

 Flere ganger hver dag 
 Daglig  
 Hver uke  
 Hver måned  
 Hvert kvartal  
 Hvert halvår  
 En gang i året – i så fall hvilken måned: .................................................................................................   
 Hvert annet år – i så fall hvilken måned:.................................................................................................   
 Annet. Spesifiser: ...................................................................................................................................   

 

 

 

 



31 NORGES BANK PENGER OG KREDITT 2/2008

 

 

 
Spørsmål 14a.  
I hvilken grad vurderer bedriften å endre prisen på hovedproduktet uten nødvendigvis å faktisk gjøre det? 
Sett kryss på det alternativet som passer best for din bedrift.  

Vi vurderer å eventuelt endre prisen på hovedproduktet... 
 ...kun ved faste tidsintervaller (for eksempel hver måned, kvartal, en gang i året osv.) 
 ...i hovedsak ved faste tidsintervaller, men også som følge av spesielle hendelser (for eksempel som følge 

 av markerte endringer i prisen på innsatsfaktorer, konkurranseforhold eller liknende)  
 ...utelukkende i forbindelse med spesielle hendelser  
        Annet. Spesifiser: .........................................................................................................................................  

Spørsmål 14b.  
Hvor hyppig vurderer bedriften å eventuelt endre prisen på hovedproduktet, uten at prisen nødvendigvis 
endres? 

 Flere ganger hver dag 
 Daglig  
 Hver uke 
 Hver måned  
 Hvert kvartal  
        Hvert halvår  
        En gang i året – i så fall hvilken måned:.......................................................................................................  
        Hvert annet år – i så fall hvilken måned: .....................................................................................................  
        Annet. Spesifiser: .........................................................................................................................................  

Spørsmål 15.  
Ta utgangspunkt i prisendringene for hovedproduktet dere har gjort de siste par årene. Hvor stor var den 
vanligste prisendringen? 

 Spørsmålet er ikke relevant – vi har ikke endret prisen de siste par årene. 

 Inntil 3% 3–10% 11–20% 21–50% Mer enn 
50% 

A. For prisøkninger (velg bare en)      

B. For prisreduksjoner (velg bare en)      
 

 

 

 

DEL IV GRUNNER TIL Å ENDRE PRISEN  

Spørsmål 16.  
Ta utgangspunkt i prisøkningene for hovedproduktet dere har gjort de siste par årene. Hvilke typiske 
faktorer var viktige i forbindelse med disse prisøkningene? Indiker hvor viktig hver faktor er for din 
bedrift.  

 Spørsmålet er ikke relevant – vi har ikke økt prisen de siste par årene. 

 Ikke 
viktig 

Mindre 
viktig Viktig Svært 

viktig 

Ikke 
relevant/ 
Vet ikke  

A. En økning i lønnskostnadene ..............................................      
B. En økning i energiprisene (strøm, olje, bensin etc) ............      
C. En økning i kapitalkostnader (avskrivning på maskiner, 

utstyr, husleie, finanskapital, etc) .......................................      

D. En prisøkning på andre innsatsfaktorer (enn de nevnt i 
pkt A, B og C).....................................................................      

E. Leverandør har økt pris ......................................................      
F. En økning i skatter og avgifter............................................      
G. En endring i kronekursen ....................................................      
H. Konkurrenter øker sine priser .............................................      
I. Mindre konkurranse ............................................................      
J. Kvalitetsforbedring ved produktet ......................................      
K. Økt etterspørsel etter produktet...........................................      
L. En økning i det generelle prisnivået 

(konsumprisindeksen) ........................................................      

M. Forventninger om fremtidige kostnadsøkninger ................      
N. Forventninger om fremtidig vekst i etterspørselen .............      
O. Prisøkningene fant sted i forbindelse med inngåelse av 

kontrakt med ny(e) kunde(r)      

P. Andre viktige eller svært viktige faktorer. Spesifiser: ........      

Spørsmål 17.  
Tenk deg følgende situasjon: Du skal bestemme ny pris på ditt hovedprodukt og får signaler om at 
lønnskostnadene (eller kostnadene til en annen viktig innsatsfaktor) vil øke i løpet av et år. Hva gjør du? 
Velg det svaret som er mest relevant for din bedrift. 

 Vi setter opp prisen selv om kostnadene øker først om en stund. 
 Vi holder prisen fast inntil lønns/kostnadsøkningen inntreffer. 
 Vi holder prisen fast og ser an hva våre konkurrenter gjør. 
 Vi holder prisen fast av andre årsaker. Spesifiser: ………………………………………………………… 



32 NORGES BANK PENGER OG KREDITT 2/2008

 

 

 
Spørsmål 14a.  
I hvilken grad vurderer bedriften å endre prisen på hovedproduktet uten nødvendigvis å faktisk gjøre det? 
Sett kryss på det alternativet som passer best for din bedrift.  

Vi vurderer å eventuelt endre prisen på hovedproduktet... 
 ...kun ved faste tidsintervaller (for eksempel hver måned, kvartal, en gang i året osv.) 
 ...i hovedsak ved faste tidsintervaller, men også som følge av spesielle hendelser (for eksempel som følge 

 av markerte endringer i prisen på innsatsfaktorer, konkurranseforhold eller liknende)  
 ...utelukkende i forbindelse med spesielle hendelser  
        Annet. Spesifiser: .........................................................................................................................................  

Spørsmål 14b.  
Hvor hyppig vurderer bedriften å eventuelt endre prisen på hovedproduktet, uten at prisen nødvendigvis 
endres? 

 Flere ganger hver dag 
 Daglig  
 Hver uke 
 Hver måned  
 Hvert kvartal  
        Hvert halvår  
        En gang i året – i så fall hvilken måned:.......................................................................................................  
        Hvert annet år – i så fall hvilken måned: .....................................................................................................  
        Annet. Spesifiser: .........................................................................................................................................  

Spørsmål 15.  
Ta utgangspunkt i prisendringene for hovedproduktet dere har gjort de siste par årene. Hvor stor var den 
vanligste prisendringen? 

 Spørsmålet er ikke relevant – vi har ikke endret prisen de siste par årene. 

 Inntil 3% 3–10% 11–20% 21–50% Mer enn 
50% 

A. For prisøkninger (velg bare en)      

B. For prisreduksjoner (velg bare en)      
 

 

 

 

DEL IV GRUNNER TIL Å ENDRE PRISEN  

Spørsmål 16.  
Ta utgangspunkt i prisøkningene for hovedproduktet dere har gjort de siste par årene. Hvilke typiske 
faktorer var viktige i forbindelse med disse prisøkningene? Indiker hvor viktig hver faktor er for din 
bedrift.  

 Spørsmålet er ikke relevant – vi har ikke økt prisen de siste par årene. 

 Ikke 
viktig 

Mindre 
viktig Viktig Svært 

viktig 

Ikke 
relevant/ 
Vet ikke  

A. En økning i lønnskostnadene ..............................................      
B. En økning i energiprisene (strøm, olje, bensin etc) ............      
C. En økning i kapitalkostnader (avskrivning på maskiner, 

utstyr, husleie, finanskapital, etc) .......................................      

D. En prisøkning på andre innsatsfaktorer (enn de nevnt i 
pkt A, B og C).....................................................................      

E. Leverandør har økt pris ......................................................      
F. En økning i skatter og avgifter............................................      
G. En endring i kronekursen ....................................................      
H. Konkurrenter øker sine priser .............................................      
I. Mindre konkurranse ............................................................      
J. Kvalitetsforbedring ved produktet ......................................      
K. Økt etterspørsel etter produktet...........................................      
L. En økning i det generelle prisnivået 

(konsumprisindeksen) ........................................................      

M. Forventninger om fremtidige kostnadsøkninger ................      
N. Forventninger om fremtidig vekst i etterspørselen .............      
O. Prisøkningene fant sted i forbindelse med inngåelse av 

kontrakt med ny(e) kunde(r)      

P. Andre viktige eller svært viktige faktorer. Spesifiser: ........      

Spørsmål 17.  
Tenk deg følgende situasjon: Du skal bestemme ny pris på ditt hovedprodukt og får signaler om at 
lønnskostnadene (eller kostnadene til en annen viktig innsatsfaktor) vil øke i løpet av et år. Hva gjør du? 
Velg det svaret som er mest relevant for din bedrift. 

 Vi setter opp prisen selv om kostnadene øker først om en stund. 
 Vi holder prisen fast inntil lønns/kostnadsøkningen inntreffer. 
 Vi holder prisen fast og ser an hva våre konkurrenter gjør. 
 Vi holder prisen fast av andre årsaker. Spesifiser: ………………………………………………………… 
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Spørsmål 18.  
Tenk deg følgende situasjon: Du skal bestemme ny pris på ditt produkt og får signaler om at økningen i 
det generelle prisnivået (inflasjonen) det neste året vil være større enn tidligere forventet. Hva gjør du? 
Velg det svaret som er mest relevant for din bedrift. 

 Vi setter opp prisen. 
 Vi holder prisen fast inntil økningen i det generelle prisnivået inntreffer. 
 Vi holder prisen fast og ser an hva våre konkurrenter gjør. 
 Vi holder prisen fast av andre årsaker. Spesifiser: ………………………………………………………… 

Spørsmål 19.  
Ta utgangspunkt i prisreduksjonene for hovedproduktet dere har gjort de siste par årene. Hvilke typiske 
faktorer var viktige i forbindelse med disse prisreduksjonene? Indiker hvor viktig hver faktor er for din 
bedrift.  

 Spørsmålet er ikke relevant – vi har ikke satt ned prisen de siste to årene 

 

Ikke 
viktig 

Mindre 
viktig Viktig Svært 

viktig 

Ikke 
relevant/ 
Vet ikke 

A. En reduksjon i lønnskostnader ............................................      

B. En reduksjon i kapitalkostnader (maskiner, utstyr, 
husleie, finanskapital, etc) ..................................................      

C. En prisreduksjon på importerte innsatsfaktorer ..................      

D. Leverandør har redusert pris ...............................................      

E. En reduksjon i skatter og avgifter .......................................      

F. En endring i kronekursen ....................................................      

G. Konkurrenter reduserer sine priser......................................      

H. Økt konkurranse..................................................................      

I. Svekket forhandlingsposisjon .............................................      

J. En redusert etterspørsel etter produktet/tjenesten ...............      

K. Lav vekst i det generelle prisnivået 
     (konsumprisindeksen) ........................................................      

L. Forbedret teknologi.............................................................      

M. Forventninger om fremtidige kostnadsreduksjoner ............      

N. Forventninger om fremtidig fall i etterspørselen.................      

O. Kunden vil reforhandle kontrakten .....................................      

P. Andre viktige eller svært viktige faktorer. Spesifiser: ........      

Spørsmål 20.  
Tenk deg følgende situasjon: Etterspørselen etter hovedproduktet til bedriften faller permanent med 10 
prosent. Hva gjør du? Velg det svaret som er mest relevant for din bedrift. 

 Vi setter ned prisen. 
 Vi holder prisen fast og reduserer produksjonen. 
 Vi setter ned prisen og reduserer produksjonen. 
 Vi reduserer lønna til de ansatte. 
 Vi holder prisen fast av andre årsaker. Spesifiser: ………………………………………………………… 

 

 

 

DEL V GRUNNER TIL Å HOLDE PRISEN UENDRET 

Spørsmål 21.  
Enkelte bedrifter endrer prisene sine ofte, mens andre kan holde prisen fast over flere måneder. Noen 
mulige forklaringer på hvorfor bedrifter holder prisen uendret over tid er gjengitt nedenfor. Indiker hvor 
viktig hver forklaring er for din bedrift. Ta utgangspunkt i hva bedriften din har gjort de siste par årene.  

 
Ikke 

viktig 
Mindre 
viktig Viktig Svært 

viktig 

Ikke 
relevant/ 
Vet ikke 

A. Risikoen for misforhold med konkurrentenes priser................      

B. Risikoen for at vi i etterkant må endre prisen motsatt vei........      

C. Prisen er bestemt i forhandlinger med kunder ........................      

D. Prisen er bestemt i kontrakter...................................................      

E. Vi ønsker å beholde en ”attraktiv” eller ”psykologisk” pris 
(for eksempel 999 kr) ..............................................................

     

F. Kostnader ved å endre prisene (annonsering, trykking av 
prislister, etc)  ..........................................................................

     

G. Prisendringer kan skade kundeforhold.....................................      

H. Kostnader forbundet med å skaffe til veie informasjon for en 
slik beslutning.........................................................................

     

I. En viktig del av kostnadene våre er faste og hindrer at vi kan 
sette ned prisene dersom markedsforholdene tilsier det...........

     

J. Det er fare for at kundene våre oppfatter en prisreduksjon 
som en kvalitetsforringelse. ....................................................

     

K. De variable kostnadene våre endrer seg ikke mye med 
markedsforholdene, slik at prisen vår er ganske stabil.............

     

L. I nedgangstider beholder vi uansett bare de mest lojale 
kundene slik at vi kan holde prisen fast ...................................

     

M. Andre viktige eller svært viktige faktorer. Spesifiser: .............      
 

 
Takk for besvarelsen. 
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Spørsmål 18.  
Tenk deg følgende situasjon: Du skal bestemme ny pris på ditt produkt og får signaler om at økningen i 
det generelle prisnivået (inflasjonen) det neste året vil være større enn tidligere forventet. Hva gjør du? 
Velg det svaret som er mest relevant for din bedrift. 

 Vi setter opp prisen. 
 Vi holder prisen fast inntil økningen i det generelle prisnivået inntreffer. 
 Vi holder prisen fast og ser an hva våre konkurrenter gjør. 
 Vi holder prisen fast av andre årsaker. Spesifiser: ………………………………………………………… 

Spørsmål 19.  
Ta utgangspunkt i prisreduksjonene for hovedproduktet dere har gjort de siste par årene. Hvilke typiske 
faktorer var viktige i forbindelse med disse prisreduksjonene? Indiker hvor viktig hver faktor er for din 
bedrift.  

 Spørsmålet er ikke relevant – vi har ikke satt ned prisen de siste to årene 

 

Ikke 
viktig 

Mindre 
viktig Viktig Svært 

viktig 

Ikke 
relevant/ 
Vet ikke 

A. En reduksjon i lønnskostnader ............................................      

B. En reduksjon i kapitalkostnader (maskiner, utstyr, 
husleie, finanskapital, etc) ..................................................      

C. En prisreduksjon på importerte innsatsfaktorer ..................      

D. Leverandør har redusert pris ...............................................      

E. En reduksjon i skatter og avgifter .......................................      

F. En endring i kronekursen ....................................................      

G. Konkurrenter reduserer sine priser......................................      

H. Økt konkurranse..................................................................      

I. Svekket forhandlingsposisjon .............................................      

J. En redusert etterspørsel etter produktet/tjenesten ...............      

K. Lav vekst i det generelle prisnivået 
     (konsumprisindeksen) ........................................................      

L. Forbedret teknologi.............................................................      

M. Forventninger om fremtidige kostnadsreduksjoner ............      

N. Forventninger om fremtidig fall i etterspørselen.................      

O. Kunden vil reforhandle kontrakten .....................................      

P. Andre viktige eller svært viktige faktorer. Spesifiser: ........      

Spørsmål 20.  
Tenk deg følgende situasjon: Etterspørselen etter hovedproduktet til bedriften faller permanent med 10 
prosent. Hva gjør du? Velg det svaret som er mest relevant for din bedrift. 

 Vi setter ned prisen. 
 Vi holder prisen fast og reduserer produksjonen. 
 Vi setter ned prisen og reduserer produksjonen. 
 Vi reduserer lønna til de ansatte. 
 Vi holder prisen fast av andre årsaker. Spesifiser: ………………………………………………………… 

 

 

 

DEL V GRUNNER TIL Å HOLDE PRISEN UENDRET 

Spørsmål 21.  
Enkelte bedrifter endrer prisene sine ofte, mens andre kan holde prisen fast over flere måneder. Noen 
mulige forklaringer på hvorfor bedrifter holder prisen uendret over tid er gjengitt nedenfor. Indiker hvor 
viktig hver forklaring er for din bedrift. Ta utgangspunkt i hva bedriften din har gjort de siste par årene.  

 
Ikke 

viktig 
Mindre 
viktig Viktig Svært 

viktig 

Ikke 
relevant/ 
Vet ikke 

A. Risikoen for misforhold med konkurrentenes priser................      

B. Risikoen for at vi i etterkant må endre prisen motsatt vei........      

C. Prisen er bestemt i forhandlinger med kunder ........................      

D. Prisen er bestemt i kontrakter...................................................      

E. Vi ønsker å beholde en ”attraktiv” eller ”psykologisk” pris 
(for eksempel 999 kr) ..............................................................

     

F. Kostnader ved å endre prisene (annonsering, trykking av 
prislister, etc)  ..........................................................................

     

G. Prisendringer kan skade kundeforhold.....................................      

H. Kostnader forbundet med å skaffe til veie informasjon for en 
slik beslutning.........................................................................

     

I. En viktig del av kostnadene våre er faste og hindrer at vi kan 
sette ned prisene dersom markedsforholdene tilsier det...........

     

J. Det er fare for at kundene våre oppfatter en prisreduksjon 
som en kvalitetsforringelse. ....................................................

     

K. De variable kostnadene våre endrer seg ikke mye med 
markedsforholdene, slik at prisen vår er ganske stabil.............

     

L. I nedgangstider beholder vi uansett bare de mest lojale 
kundene slik at vi kan holde prisen fast ...................................

     

M. Andre viktige eller svært viktige faktorer. Spesifiser: .............      
 

 
Takk for besvarelsen. 
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Stigende matvarepriser – en drivkraft for inflasjonen?

Tove Katrine Sand, rådgiver i Økonomisk avdeling, og Bente Støholen, konsulent i Internasjonal avdeling 
i Norges Bank*

Internasjonale matvarepriser har steget kraftig siden begynnelsen av 2007. I denne artikkelen 
analyserer vi faktorer bak prisveksten på matvarer både internasjonalt og i Norge. Prisøkningen 
på matvarer i Norge, slik den måles i konsumprisindeksen, kan i hovedsak forklares med pris- 
veksten på norskproduserte matvarer som i stor grad omfattes av jordbruksoppgjøret. Prisveksten 
på matvarer i Norge har vært mindre markert enn i andre europeiske land på grunn av vår land-
brukspolitikk. Men selv om vi har opplevd lavere prisøkninger enn andre land, har vi i utgangs-
punktet et høyere prisnivå. Også fremover er det grunn til å tro at jordbruksoppgjøret, import-
restriksjoner, innenlandsk kostnadsvekst og konkurranseforhold vil ha større betydning for prisut-
viklingen på matvarer i Norge enn internasjonale forhold, selv om utviklingen internasjonalt også 
vil innvirke noe.

1 Innledning

Sterk vekst i matvareprisene har vært et markert trekk 
ved internasjonal økonomi de to siste årene. Økt produk-
sjon av biodrivstoff, høyere etterspørsel fra fremvoksen-
de økonomier, værforhold, stigende energipriser og økt 
proteksjonisme har presset opp prisene på blant annet 
kornprodukter og vegetabilske oljer. Tiltakende priser på 
disse råvarene påvirker prisene på bearbeidede matvarer, 
noe som har ført til høyere konsumprisvekst.

I Norge utgjør matvarer rundt 10 prosent av konsum-
prisindeksen. Økte matvarepriser1 slår derfor ut i dette 
målet for prisvekst. Prisene på matvarer i Norge påvirkes 
først og fremst av innenlandske forhold som jordbruks-

oppgjørene, det norske importregimet og forhandlingene 
mellom dagligvarekjeder og matvareprodusenter. Men 
internasjonale forhold vil også influere.

I denne artikkelen analyserer vi faktorer bak prisveks-
ten på matvarer internasjonalt og i Norge. Vi kartlegger 
utviklingen i internasjonale matvarepriser og forventnin-
ger om fremtidig prisutvikling. Vi ser også på hvordan 
jordbruksoppgjøret og det norske importregimet skjer-
mer norske matvarepriser mot internasjonale impulser. 
Til slutt belyser vi hvordan høye internasjonale matvare-
priser kan påvirke inflasjonen.

2 Høye internasjonale matvarepriser

Internasjonale matvarepriser har steget mye de siste 
årene. The Economists prisindeks for matvarer steg med 
over 70 prosent fra januar 2007 til juli 2008, mens IMFs 
råvareindeks for matvarer har steget mer enn 50 prosent 
i samme periode, se figur 1.2 Prisene på hvete, mais, ris, 
soyabønner og vegetabilske oljer økte særlig kraftig, se 
figur 2a og b.3 Matvareprisene har falt noe tilbake de 
siste månedene. 

Også realprisen på matvarer har steget de siste årene. 
Figur 3 viser utviklingen i nominell pris og realpris 
fra 1970. Økningen i realprisen på matvarer har kom-
met etter en lengre periode med fallende priser. Fallet i 
realprisen på 1980- og 1990-tallet kom blant annet som 
følge av økt produktivitet i landbruket.

* Takk til kollegaer i Norges Bank Pengepolitikk for nyttige kommentarer og innspill. En spesiell takk til Agnes Marie Simensen for god hjelp med data og 
figurer.
1 Når vi snakker om prisveksten på matvarer i Norge tar vi utgangpunkt i prisveksten på matvarer slik den måles i konsumprisindeksen.
2 Internasjonale matvarepriser blir i artikkelen målt i amerikanske dollar. Prisene har steget mindre i euro og norske kroner. The Economists prisindeks for 
matvarer har fra januar 2007 til juli 2008 steget med 42 prosent målt i euro og 38 prosent målt i norske kroner.
3 I omtalen av internasjonale matvarepriser tar vi utgangspunkt i priser på matvarer omsatt på verdensmarkedet. Prisen på mais, hvete, soyabønner og 
soyaolje er børspriser på Chicago Board of Trade (CBoT). Prisen på kaffe og sukker er børspriser på henholdsvis Coffee Arabica og Sugar No. 11 på 
IntercontinentalExchange (ICE). Risprisen er prisen på Rice White 100 % 1st A f.o.b. Bangkok.

Figur 1 Internasjonale prisindekser på matvarer. I dollar. 
Januar 2000 = 100. Januar 2000 – juli 2008
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Det er tre forhold som skiller nåværende periode med 
prisstigning fra tidligere perioder. For det første omfat-
ter denne prisoppgangen et bredere spekter av matvarer. 
Prisene på kornprodukter, soyabønner og vegetabilske 
oljer har alle økt mye. For det andre har prisstigningen 
vært kraftigere enn i tidligere oppgangsperioder siden 
slutten av 1970-tallet, se figur 4. Kun prisstigningen 
på begynnelsen av 1970-tallet var sterkere enn de siste 
års prisvekst. For det tredje har prisstigningen vart len-
ger enn i tidligere perioder. Matvareprisene har steget 
tilnærmet sammenhengende siden 2001. Normalt har 
matvareprisene falt etter to til tre års stigning.

Prisveksten de siste årene kan tilskrives flere forhold: 
Økt produksjon av biodrivstoff, høyere etterspørsel fra 
fremvoksende økonomier, værforhold, oppgang i energi-
prisene og proteksjonistisk handelspolitikk.

Figur 2b Internasjonale matvarepriser i dollar. Indeks, 
4. januar 2000 = 100.  4. januar 2000 – 15. august  2008 
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Figur 3 IMFs matvareprisindeks i nominelle og reelle 
termer. I dollar. Realpris er deflatert med KPI i USA. 
Januar 2000 = 100. Januar 1970 – juli 2008
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Figur 4 Prissykler for matvarer. Basert på IMFs
matvareindeks beregnet i reelle verdier1). Indeksverdi på 
tidspunkt for prisbunn (t) = 100. Årstall2)
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Figur 2a Internasjonale matvarepriser i dollar. Indeks, 
4. januar 2000 = 100.  4. januar 2000 – 15. august  2008
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2.1 Økt produksjon av biodrivstoff

Verdens produksjon av biodrivstoff er mer enn tredoblet 
siden 2000, se figur 5. Hovedårsaken til denne kraftige 
økningen er høyere oljepris og større usikkerhet rundt 
fremtidig tilbud av olje, i tillegg til mer fokus på CO

2
-

utslipp, global oppvarming og mer miljøvennlig energi. 
Biodrivstoff kan deles inn i to hovedtyper: etanol og 
biodiesel4. USA er verdens største etanolprodusent, fulgt 
av Brasil, se figur 6. EU er den største produsenten av 
biodiesel.

En rekke matvarer brukes til å produsere biodrivstoff. 
Sukker, mais og diverse andre kornprodukter brukes i 
produksjonen av etanol, mens biodiesel produseres av 
bl.a. vegetabilske oljer. 18 prosent av USAs maisavlin-
ger gikk i 2007 med til å produsere etanol. Mengden 
mais som går med til å produsere etanol i USA, er mer 
enn tredoblet siden 2000. I Brasil gikk i 2006 omtrent 

halvparten av sukkeravlingene med til etanolproduk-
sjon, mens 40 prosent av EUs avlinger av raps5 gikk til 
produksjon av biodiesel. For disse jordbruksproduktene 
har økt etterspørsel etter biodrivstoff bidratt til høyere 
priser.

Stigende priser på matvarer som kan brukes til å 
produsere bioenergi, har ført til at dyrkingen av andre 
jordbruksprodukter fortrenges. Innføring av subsidier 
har også gitt bønder insentiv til å vri produksjonen mot 
matvarer som brukes i produksjonen av biodrivstoff.

De siste årene har det pågått en diskusjon om effekten 
av å bytte ut konvensjonelt drivstoff med biodrivstoff. 
Flere trekker fram at med dagens teknologi vil ikke bio-
drivstoff redusere utslippet av klimagasser i særlig grad 
i forhold til fossilt drivstoff.6 Det stilles også spørsmål 
ved hvor kostnadseffektivt biodrivstoff er, særlig med 
tanke på subsidiene som er innført i USA og EU.

2.2 Økt etterspørsel fra fremvoksende økonomier

Matvarekonsumet øker i fremvoksende økonomier. 
Veksten i matvarekonsumet i disse landene var særlig 
høy på midten av 1990-tallet. Matvarekonsumet per 
innbygger7 i fremvoksende økonomier og utviklingsland 
steg med 6 prosent fra 1990 til 2003, se figur 7. Særlig 
i Kina har konsumet steget mye. I industriland har for-
bruket av matvarer per innbygger vært uendret i samme 
periode.

Den kraftige veksten i forbruket av mat i fremvok-
sende økonomier skyldes hovedsakelig økt inntekt. Det 
er en positiv sammenheng mellom BNP per innbygger 

Figur 7 Totalt matvarekonsum. I antall kalorier per innbygger 
per dag. 1990 – 2003
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Figur 6 Fordeling av verdens biodrivstoffproduksjon. 2007
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4 Biodiesel er basert på fornybare råstoffer og kan lages av naturlige oljer som for eksempel rapsolje, soyaolje og palmeolje. Biodiesel har tilnærmet samme 
egenskaper som fossil diesel og kan brukes enten rent i dieselkjøretøy eller blandet med ordinær diesel.
5 Raps er en kulturplante med gule blomster i kålslekten. Oljen, som presses fra de små, svarte frøene kalles rapsolje, og kan brukes som matolje. Melet som 
blir igjen brukes i dyrefôr.
6 Se for eksempel Doornbosh og Steenblik (2007) og IMF (2007).
7 Matvarekonsum målt i antall kalorier per innbygger per dag.
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og husholdningenes matvarekonsum, se figur 8.8 Antall 
kalorier konsumert stiger raskt med inntektsøkningen 
i fremvoksende økonomier, for så å flate ut etter hvert 
som landene når et visst inntektsnivå.

Stigende inntekter og økt levestandard i fremvoksende 
økonomier har gitt et mer variert kosthold og en vridning 
mot mer proteinrik mat. Fra å spise mye kornprodukter 
på 1990-tallet, spises det nå mer kjøtt, fisk, egg, meie-
riprodukter, frukt, grønnsaker og vegetabilske oljer, se 
figur 9.

Konsumet av kjøtt har økt kraftig, særlig i Kina 
og Brasil, se figur 10. Det totale konsumet av kjøtt i 
BRIC-landene9 utgjorde 40 prosent av verdens totale 
kjøttkonsum i 2003, en økning fra 33 prosent i 1993. 
BRIC-landene bidro til over 60 prosent av økningen i 

verdens totale kjøttkonsum fra 1993 til 2003, og Kina 
bidro mest.

Med økt kjøttkonsum følger høyere forbruk av dyre-
fôr.10 Siden begynnelsen av 1990-tallet har den inter-
nasjonale handelen med soyabønner, som blant annet 
brukes til dyrefôr, steget kraftig. Kina er nå den største 
importøren av soyabønner i verden, og har bidratt til det 
meste av økningen i verdens samlede import av denne 
varen, se figur 11. Prisen på soyabønner er mer enn 
doblet fra begynnelsen av 2007 til juli 2008. Økt import 
er blitt muliggjort av Kinas medlemskap i WTO fra 
desember 2001.

I fremvoksende økonomier og utviklingsland vokser i 
tillegg befolkningen. Flere munner å mette betyr høyere 
etterspørsel etter mat.

Figur 8 BNP og matvarekonsum per innbygger. 1980 – 2003
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Figur 11 Import av soyabønner. I millioner tonn. 1991 – 2007
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Figur 9 Matvaregrupper som andel av totalt matvarekonsum 
i BRIC-landene. Prosent. Basert på matvarekonsum i antall 
kalorier per innbygger per dag
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Figur 10 Kjøttkonsum. I antall kg per innbygger per år
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8 Mønsteret følger Engels lov (Ernst Engel (1821–1896), tysk statistiker). Ifølge denne vil familiene bruke en mindre andel av inntekten på mat når inntekten/
forbruket øker.
9 BRIC-landene er de fire største fremvoksende økonomiene: Brasil, Russland, India og Kina.
10 Forbruket av korn og annet dyrefôr vil stige mer enn økningen i kjøttkonsumet, ettersom det kreves flere kilo dyrefôr for å produsere ett kilo kjøtt. Fôr-til-kjøtt-
konverteringsrater varierer mye og avhenger av type kjøttproduksjon og produksjonsmetode. USDA (Trostle, 2008) estimerer øvre grense for konverteringsra-
tene til følgende: Det kreves 7 kg korn for å produsere 1 kg oksekjøtt, 6,5 kg korn for å produsere 1 kg svinekjøtt og 2,6 kg korn for å produsere 1 kg kylling.
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2.3 Tilbudssideforhold

Mens etterspørselen etter matvarer har steget mye de 
siste årene, har ikke tilbudet økt tilsvarende. Dette 
skyldes dels at avlinger har slått feil. Flere år på rad 
har det vært tørke i Australia, og i 2007 ødela dårlig 
vær hveteavlinger også i USA og Europa. Hos verdens 
fem største eksportører av hvete falt produksjonen med 
til sammen 12 prosent fra markedsåret 2005–06 til 
2006–07.11 Lagrene av hvete har falt kraftig, se figur 12. 
Hveteprisen steg med over 70 prosent fra begynnelsen 
av 2007 til juli 2008, til tross for at det har vært et kraftig 
prisfall siden mars i år.

Økte energipriser har gitt høyere kostnader i jord-
bruksproduksjonen. Oljeprisen steg fra i underkant av 60 
dollar fatet ved begynnelsen av 2007 til over 130 dollar 
fatet i juli, men har falt noe tilbake de siste månedene. 
Høyere oljepris har særlig bidratt til økte priser på gjød-
sel. Også kostnaden ved å lagre, transportere og distribu-
ere matvarer har steget kraftig.

Innføring av handelsrestriksjoner har også bidratt til 
høyere matvarepriser. I første halvår 2008 innførte flere 
land eksportrestriksjoner for å beskytte innenlandske 
markeder mot høye matvarepriser. India, Kina, Vietnam, 
Kambodsja og Egypt, som alle innførte eksportrestrik-
sjoner på ris våren 2008, sto for til sammen over 40 
prosent av verdens samlede eksport av ris i markedsåret 
2006–07. Risprisen på verdensmarkedet er mer enn 
doblet i løpet av første halvår 2008.

2.4 Utsiktene for internasjonale matvarepriser

Veksten i etterspørselen etter matvarer vil trolig være 
høy i flere år fremover. Som følge av økte inntekter vil 
etterspørselen etter mat fra fremvoksende økonomier 
trolig fortsette å vokse sterkt. Særlig kan effektene på 
fremtidige matvarepriser bli betydelige hvis høy etter-
spørsel etter matvarer kombineres med lite ledig produk-
sjonskapasitet, press på landarealer, klimaendringer12 og 
økt produksjon av biodrivstoff. I tillegg kan mer protek-
sjonistisk landbruks- og handelspolitikk føre til ytterli-
gere tilstramminger i de globale matvaremarkedene.

På den andre siden kan endret politikk når det gjelder 
bruk av biodrivstoff, eller utvikling av konkurranse-
dyktig såkalt andre generasjons biodrivstoff13, dempe 
presset på matvareprisene. Høyere jordbruksproduksjon 
på grunn av økt produktivitet eller dyrking av nye land-
bruksarealer kan også medføre reduserte priser. OECD 
og FNs organisasjon for ernæring og landbruk redegjør 
for utsiktene for jordbruksmarkedene over de neste ti 
årene i sin årlige rapport (OECD-FAO, 2008). OECD-
FAO ser her for seg at matvareprisene vil falle noe den 
nærmeste tiden, ettersom mer normale værforhold, økt 
produktivitet i jordbrukssektoren og bedre utnytting av 
areal i noen grad vil oppveie for høyere etterspørsels-
vekst, se figur 13. OECD-FAO ser imidlertid for seg at 
matvareprisene ikke vil falle tilbake til de nivåene vi så 
på slutten av 1990-tallet, men holde seg høye fram mot 
2017.

Figur 12 Globale lagre av hvete og internasjonal hvetepris. 
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Figur 13 Anslag på internasjonale matvarepriser.
I dollar. Anslag fra OECD-FAO for perioden 2008 – 2017.
Indeks, 2000 = 100. 2000 – 2017
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11 Verdens fem største eksportører av hvete i markedsåret 2006–07 var USA, Canada, EU, Australia og Argentina.
12 Klimaendringer og global oppvarming kan få betydelige virkninger på jordbruksavlingene i fremtiden. FNs klimapanel IPCC anslår at potensialet for mat-
vareproduksjonen på nordlige og sørlige breddegrader vil kunne øke litt ved en stigning i gjennomsnittstemperaturen på 1–3 oC. En stigning i gjennomsnittlig 
temperatur på over 3 oC vil medføre fall i matvareproduksjonen i disse regionene. For områder nær ekvator vil selv en moderat økning i temperaturen føre til 
fall i jordbruksproduksjonen. Samlet sett vil en økning på 3 oC og mer kunne gi fall i verdens matvareproduksjon. (Easterling et al., 2007).
13 Andre generasjons biodrivstoff vil hovedsakelig produseres fra planter, trevirke og avfallsprodukter derav. Råstoff for denne typen biodrivstoff konkurrerer 
i mindre grad med matvareproduksjonen. 
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Internasjonale matvarepriser har falt en del de siste 
månedene som følge av gode utsikter for årets avlinger. 
Terminprisene tyder på at markedsaktørene venter svakt 
stigende priser på internasjonale matvarer i årene frem-
over, se figur 14.

Selv om prisveksten for internasjonale matvarer ventes 
å avta i de kommende årene og eventuelt bli negativ, kan 
overveltningen til mer bearbeidede matvarer vare ved en 
god stund fremover.

3 Faktorer bak prisutviklingen på mat-
varer i Norge

Prisene på matvarer har steget mindre i Norge enn på 
verdensmarkedet. I figur 15 sammenlignes prisveksten 
på matvarer her hjemme med utviklingen i Danmark, 
Sverige, Storbritannia, USA og Sveits. Matvareprisene 
har steget langt mindre i Norge og Sveits enn i de andre 
landene. Dette skyldes trolig at landbrukspolitikken i 

Norge og Sveits i større grad bidrar til å skjerme innen-
landske matvarepriser fra internasjonale prissvingninger.

Selv om prisene på matvarer har steget mindre i Norge 
enn i andre land, har de økt ganske kraftig det siste året. 
I juli var prisene på matvarer rundt 5 prosent høyere enn 
i juli i fjor, og veksten har vært kraftigere enn for andre 
varer, se figur 16.

Av matvarene som inngår i konsumprisindeksen, er 
det prisene på oljer og fett som har steget mest i løpet 
av det siste året. Prisene på melk, ost og egg og brød og 
kornprodukter har også økt, se figur 17. For de fleste 
av disse matvaregruppene har prisstigningen i Norge 
imidlertid vært lavere enn i mange andre land, se figur 
18. I tillegg skiller Norge seg ut fra de andre landene 
ved at det har vært prisfall på frukt og grønnsaker. Dette 
skyldes trolig konkurransemessige forhold, som at flere 
av dagligvarekjedene har hatt tilbudskampanjer på frukt 
og grønnsaker i sommer.

Figur 16 Prisutviklingen i KPI-JAE1) og for undergruppen 
matvarer. Tolvmånedersvekst. Prosent. 
Januar 2005 – juli 2008
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Kilde: Statistisk sentralbyrå

Figur 17 Prisutviklingen på matvarer og alkoholfrie 
drikkevarer i KPI. Tolvmånedersvekst. Prosent. 
Januar 2005 – juli 2008
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Figur 14 Matvarepriser i dollar. Indeks, 4. januar 2000 = 100.  
4. januar 2000 – 15. august  2008. Terminpriser fra 15. 
august 2008 (stiplet linje). September 2008 – desember 2010
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Kilder: Thomson Reuters, Chicago Board of Trade, 
IntercontinentalExchange og Norges Bank

Figur 15 Prisutviklingen på mat og alkoholfrie drikkevarer i 
KPI i noen europeiske land. Tolvmånedersvekst. Prosent. 
Januar 2005 – juli 2008
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3.1 Virkningen av jordbruksoppgjøret og det 
norske importregimet

Landbrukspolitikken er hovedårsaken til at prisene på 
matvarer i Norge har steget mindre enn i våre naboland 
og andre europeiske land.14 Det er i hovedsak matvarer 
som produseres i Norge med bruk av norske råvarer 
eller en blanding av norske og importerte råvarer, som 
har hatt den kraftigste prisøkningen. Disse omfattes i 
stor grad av jordbruksoppgjøret og utgjør hoveddelen av 
matvarene i konsumprisindeksen, se figur 19.

Prisene på matvarene som er produsert i Norge med 
bruk av norske råvarer, var rundt 6 prosent høyere i juli 
i år enn på samme tid i fjor. Prisene på norskproduserte 
varer hvor både norske og importerte råvarer inngår, 
har hatt samme utvikling, om ikke noe sterkere, se figur 
20. Prisene på importerte matvarer har til sammenlig-
ning holdt seg relativt stabile. Importerte matvarer er 
mer utsatt for internasjonale variasjoner i prisene, men 
utgjør en forholdsvis liten del av matvarene i konsum-
prisindeksen og bidrar dermed ikke nevneverdig til total 
prisvekst. I juli var prisene på importerte matvarer og 
diverse andre varer 0,8 prosent høyere enn i juli i fjor. 
Prisøkningen på matvarer i Norge kan derfor i hovedsak 
forklares med prisvekst på norskproduserte varer som 
kjøtt, melk, egg, frukt, grønnsaker og korn. Prisene på 
disse matvarene, eller de fleste råvarene som brukes i 
produksjonen av dem, fastsettes i de årlige jordbruksav-
talene gjennom målpriser.

Ifølge Statens landbruksforvaltning (SLF) skal mål-
prisene være priser som jordbruket skal kunne oppnå ut 
fra det fastsatte import- og reguleringssystemet vi har 
i Norge. Målprisene gjelder normalt fra 1. juli til 30. 
juni i avtaleåret og setter i praksis et tak på prisene som 
landbruket kan ta for sine produkter. SLF overvåker at 
prisene på jordbruksvarer ikke overstiger målprisene. 
Dersom dette skjer, reduseres tollen på import av jord-
bruksvarer slik at prisene på norske varer faller tilbake.

I årets jordbruksavtale fikk bøndene en økt inntekts-
ramme på 1,9 milliarder kroner. Rammen innebar en 
økning i målprisene på 1,5 milliarder. Dette betyr at 
pristaket løftes, slik at bøndene kan øke prisene med 
til sammen 1,5 milliarder kroner for sine produkter. 
Økningen i målprisene medførte at råvareprisene økte 
med 870 millioner kroner 1. juli i år, og at de vil øke 
med ytterligere 635 millioner kroner fra 1. januar 2009. 
Økningen som kom i juli i år, bidro til at tolvmåneders-
veksten for matvarene i konsumprisindeksen var på 
hele 4,8 prosent denne måneden. Dette er den kraftigste 
tolvmånedersveksten siden februar 1999, da prisene økte 

Figur 19 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer i KPI etter 
opprinnelse1). Vektandel i matvareindeksen i KPI

1) Fiskevarer er ikke inkludert

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norsk institutt for 
landbruksøkonomisk forskning
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Figur 20 Prisutviklingen på matvarer i Norge. 
Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2005 – juli 2008

-2

0

2

4

6

8

2005 2006 2007 2008
-2

0

2

4

6

8
Norskproduserte med norske og importerte råvarer
Norskproduserte med norske råvarer
Importerte og diverse andre varer

Kilder: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) 
og Norges Bank

14 Selv om Norge har opplevd lavere prisvekst enn andre land, har vi i utgangpunktet et høyere prisnivå på matvarer. Mer om dette senere i artikkelen.

Figur 18 Prisutviklingen på matvarer i forskjellige land. 
Tolvmånedersvekst. Juli 2008
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med 4,9 prosent. Sammenligner vi økningen i målpris-
ene i årets jordbruksoppgjør med tidligere års avtaler, 
ser vi at årets avtale førte til en vesentlig høyere økning 
i målprisene enn det som har vært tilfellet tidligere år, 
se figur 21. Landbruks- og matdepartementet har selv 
anslått at økningen i råvareprisene som følge av årets 
oppgjør isolert sett vil bidra til å trekke opp KPI med ¼ 
prosent regnet som full årseffekt. Matvarekomponenten 
i konsumprisindeksen anslås å øke med 2¼ prosent på 
årsbasis, mens norskproduserte jordbruksvarer15 forven-
tes å stige med 3¼ prosent som følge av avtalen.

De norske råvarene som omfattes av jordbruksopp-
gjøret, beskyttes mot internasjonal konkurranse ved hjelp 
av tollsatser. Importen til Norge av disse produktene er 
dermed begrenset. Det er noe lavere toll for importerte 
produkter som konkurrerer med norske produkter hvor 
importerte råvarer er brukt i produksjonen. For enkelte 
varer som ikke produseres i Norge, er det lav eller ingen 

toll. Prisene på varer med lav eller ingen toll vil vari-
ere mer i takt med prisene på verdensmarkedet enn det 
prisene på norske jordbruksvarer gjør, men fordi de har 
liten vekt i KPI påvirker de ikke inflasjonen i like stor 
grad som prisene på norske jordbruksvarer.

Selv om prisene på jordbruksvarer internasjonalt har 
økt kraftig de siste par årene, ligger fortsatt de fleste 
målprisene i Norge godt over verdensmarkedsprisen. 
Figur 22 viser utviklingen i prisen på mathvete i EU 
(målt ved tysk eksportpris) og målprisen for mathvete i 
Norge fra 2004. Den norske målprisen har over perioden 
ligget en del høyere enn prisene internasjonalt, bortsett 
fra en periode i september i fjor og mars i år. Siden da 
har verdensmarkedsprisen falt tilbake igjen, og ligger nå 
under norsk målpris.

Selv om vi i Norge har hatt en lavere prisøkning på 
matvarer enn i andre land, har vi et høyere prisnivå. At 
prisnivået på matvarer i Norge ligger omtrent 50 prosent 
over prisnivået i EU, skyldes også i hovedsak landbruks-
politikken. For de fleste matvarer, med unntak av fisk, 
ligger de norske prisene også betydelig over prisene i 
Danmark, Sverige og Storbritannia, se figur 23.

Framover venter vi at prisene på matvarer i Norge øker 
ytterligere. Fra 1. januar 2009 vil målprisene øke igjen. 
Deretter gjenstår det å se hvordan utfallet av neste års 
jordbruksoppgjør blir. Andre faktorer har også betyd-
ning for prisene på matvarer. Det kan ha vært enklere 
for dagligvarekjedene i Norge å øke sine utsalgspriser 
mer enn økningen i råvareprisen skulle tilsi på grunn av 
fokuset rundt høye matvarepriser. Kjedene kan dermed 
ha økt sine marginer. På den andre siden har vi opplevd 
relativt høy lønnsvekst og høy prisvekst på energivarer. 
Dette har nok ført til høyere kostnader for butikkjedene, 
som igjen kan ha påvirket utsalgsprisene på mat.

Figur 23 Sammenlignbare konsumpriser på matvarer. 
Prisnivået i EU 15 = 100, prisnivået i andre europeiske land 
indeksert deretter. 2007
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Figur 22 Priser på mathvete. Kroner per tonn. 
Uke 1 2004 – uke 33 2008
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Figur 21 Endring i bøndenes inntekter som følge av økte 
målpriser gjennom jordbruksoppgjørene. Millioner kroner. 
Løpende priser.  2001 – 2008
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15 Indeksen norskproduserte jordbruksvarer er basert på NILFs inndeling av matvarene i KPI etter leveringssektor.
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4 Virkninger av økte matvarepriser på 
inflasjonen ute og hjemme
4.1 Direkte virkninger

Høye internasjonale matvarepriser har gitt økt inflasjon 
i mange land. Tabell 1 viser at matvarer utgjør ca.  
10–15 prosent av vekten i konsumprisindeksen i en del 
land vi sammenligner oss med. Matvareprisenes bidrag 
til konsumprisveksten har tatt seg betydelig opp det 
siste året, se figur 24. I EU-land og USA er bidraget fra 
matvarer til tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen 
0,8–1,3 prosentpoeng. For Norge og Sveits er bidraget 
mindre.

I fremvoksende økonomier og utviklingsland utgjør 
matvarer en større andel av husholdningenes utgifter enn 
i OECD-land, og har dermed en større vekt i konsum-
prisindeksen. I tillegg består matvarekonsumet i frem-
voksende økonomier av mye kornprodukter og andre 
råvarer. En prisøkning på disse råvarene vil dermed slå 

ut sterkere i prisveksten på matvarer i utviklingsland enn 
i industriland. I fremvoksende økonomier og utviklings-
land har derfor konsumprisveksten vært høyere enn i 
OECD, se figur 25.

4.2 Indirekte virkninger

Prisveksten på mat har ført til at matvarer er blitt relativt 
dyrere enn andre konsumvarer. Milton Friedman (1975) 
argumenterte for at endringer i den relative prisen på 
et gode, som mat, ikke nødvendigvis fører til generelt 
høyere inflasjon. Prisøkningene på matvarer reduserer 
isolert sett husholdningenes reallønn og deres etterspør-
sel etter andre varer og tjenester. Det trekker i retning 
av lavere prisvekst på andre varer og tjenester, slik at 
veksten i den samlede konsumprisindeksen ikke nødven-
digvis øker i særlig grad.

Høyere matvarepriser kan imidlertid ha en mer indi-
rekte effekt på inflasjonen. På grunn av treghet i pris-

KPI
Tolvmånedersvekst 

juli 07–juli 08

Matvarer i KPI 
Tolvmånedersvekst 

juli 07–juli 08

Matvarer som andel av 
KPI

Prosent

Matvarers bidrag til 
endring i KPI det siste 

året

Norge 4,3 4,8 10,3 0,5

Sverige 4,4 8,4 11,8 1,0

Danmark 4,0 10,2 11,0 1,1

Sveits * 3,1 3,7 11,1 0,4

Storbritannia 4,4 13,7 9,5 1,3

EU 25 4,4 8,3 14,6 1,2

USA 5,6 6,0 13,8 0,8

Tabell 1 Matvareprisenes bidrag til vekst i KPI

  * Inkluderer drikkevarer

Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

Figur 24 Mat- og alkoholfrie drikkevarers bidrag til KPI vekst. 
Prosentpoeng. Januar 2003 – juli 2008
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Figur 25 Tolvmånedersvekst i KPI i OECD-landene og 
viktige fremvoksende økonomier. Prosent. 
Januar 2003 – juni 2008
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dannelsen, kan det ta tid før prisveksten på andre varer 
og tjenester eventuelt faller, slik Friedman forutsier. 
Konsumprisindeksen vil derfor i en periode kunne øke 
mer enn tidligere. Det er vanlig å anta at aktørene i 
økonomien ser fremover når de fatter sine beslutninger. 
Venter lønnstakerne høy inflasjon, vil de kreve høyere 
lønnsvekst enn om de venter lav inflasjon. Tilsvarende 
vil bedriftene øke prisene mer om de venter høy infla-
sjon. Konsumentenes forventninger om fremtidig infla-
sjon kan påvirkes av endringer i konsumprisindeksen 
i dag. Høyere matvarepriser kan således gjennom økte 
inflasjonsforventninger føre til press på andre priser og 
lønninger.

I land med inflasjonsmål og der pengepolitikken har 
troverdighet, vil inflasjonsmålet i seg selv være et anker 
for forventningene om fremtidig inflasjon. Er det grunn 
til å tro at den høye prisveksten på matvarer vil vare ved, 
eller at inflasjonsforventningene påvirkes av den, vil det 
være riktig med en innstramming av pengepolitikken. 
Dette kan blant annet hindre andrerundeeffekter i form 
av høyere lønnskrav og prisøkning på andre varer.

Forventningene om fremtidig inflasjon som faktisk 
legges til grunn for den representative aktørs atferd, 
er ikke direkte observerbare. En rekke indikatorer kan 
imidlertid brukes til å si noe om utviklingen i forvent-
ningene. Figur 26a og 26b viser inflasjonsforventninger 
i Norge om 2 og 5 år basert på spørreundersøkelser.16 
Inflasjonsforventningene om 2 år har økt noe de siste 
kvartalene og ligger nå i overkant av inflasjonsmålet på 
2,5 prosent. Særlig er næringslivsledernes forventninger 
til fremtidig inflasjon høy. Inflasjonsforventningene om 
5 år har derimot ligget relativt stabilt og nær inflasjons-
målet på 2,5 prosent de siste kvartalene. Økte inflasjons-
forventninger skyldes imidlertid ikke bare prisøkningen 
på matvarer. Også høyere energipriser og økt lønnspress 
har trolig bidratt.

I andre land, hvor matvareprisene har økt betraktelig 
mer enn i Norge og i større grad har bidratt til å trekke 
opp inflasjonen, kan det se ut til at forventningene om 
fremtidig inflasjon har tatt seg noe opp de siste kvarta-
lene. Spesielt Sverige stikker seg ut på oppsiden, mens 
inflasjonsforventningene ligger relativt stabile i USA og 
euroområdet, se figur 27.17

Figur 26a Inflasjonsforventninger om 2 år i Norge. Prosent. 
1. kv. 2002 – 3. kv. 2008
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Kilde: TNS Gallup

Figur 26b Inflasjonsforventninger om 5 år i Norge. Prosent. 
1. kv. 2002 – 3. kv. 2008
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Figur 27 Inflasjonsforventninger i utlandet. Prosent. 
1. kv. 2002 – 3. kv. 2008
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16 Inflasjonsforventningene er hentet fra TNS Gallups forventningsundersøkelse. Økonomiekspertene og partene i arbeidslivet svarer på følgende spørsmål 
angående forventet fremtidig inflasjon: «Hva tror du den generelle prisstigningen på varer og tjenester er om 2 (5) år, målt ved tolvmånedersveksten i KPI?» 
(konsumprisindeksen). Næringslivslederne svarer på følgende spørsmål angående forventet fremtidig inflasjon: «Hva tror du prisstigningen er om 2 år?». 
Husholdningene svarer på følgende spørsmål angeånde forventet fremtidig inflasjon: «Hva tror du den generelle prisveksten blir om 2–3 år, målt i prosent?» 
For mer informasjon om forventningsundersøkelsen, se www.tns-gallup.no
17 Inflasjonsforventningene i figur 27 er ikke direkte sammenlignbare. Inflasjonsforventningene for Sverige er hentet fra TNS Prospera (gjengitt av Thomson 
Reuters). Panelet svarer på forventet KPI-vekst over de neste 2 og 5 årene (gjennomsnittlig forventet inflasjon over perioden). Inflasjonsforventningene i USA 
er hentet fra The Philadelphia Fed’s Survey of Professional Forecasters (gjengitt av Thomson Reuters). Panelet svarer på forventet KPI-vekst over de neste 10 
årene. Inflasjonsforventningene i euroområdet er hentet fra ECB Survey of Professional Forecasters (gjengitt av Thomson Reuters). Panelet svarer på forventet 
inflasjon om fem år. Indeksene for Sverige og USA inneholder forventninger om inflasjonen også kort tid fremover, og vil derfor variere mer med dagens 
inflasjon.
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Inflasjonsforventninger kan også beregnes ut fra finans-
markedsvariabler. Figur 28 viser implisitte fem års infla-
sjonsforventninger om 5 år i Storbritannia, euroområdet 
og USA beregnet på bakgrunn av inflasjonsswapper.18 
Langsiktige implisitte inflasjonsforventninger har vist 
en tiltakende trend i Storbritannia og i noe mindre grad 
i euroområdet de siste månedene, mens forventningene 
ligger relativt stabilt i USA. Storbritannia er det landet 
hvor matvarer har hatt det desidert høyeste bidraget til 
tolvmånedersveksten i KPI, mens bidrag fra matvarer til 
veksten i KPI i USA har ligget langt lavere, se tabell 1 
og figur 24. Det kan derfor tenkes at det høye bidraget 
fra stigende matvarepriser har økt inflasjonsforventnin-
gene i Storbritannia. I inflasjonsrapporten fra Bank of 
England for august 2008 påpekes det at inflasjonsfor-
ventningene har steget både på ett års sikt og på lengre 
sikt. Økningen kan skyldes at prisene på mat og energi 
har tiltatt kraftig i løpet av relativt kort tid, og at dette 
er produkter husholdningene er avhengige av og kjøper 
ofte. Dette gjør at en prisøkning legges godt merke til og 
lett påvirker husholdningenes budsjett.

5 Konklusjon

Internasjonale matvarepriser har steget kraftig siden 
begynnelsen av 2007. Dette skyldes flere faktorer. Økt 
produksjon av biodrivstoff og høyere forbruk i frem-
voksende økonomier har ført til økt etterspørsel etter 
matvarer. Vanskelige værforhold og oppgang i energi-
prisene har bidratt til å begrense veksten i matvarepro-
duksjonen. I tillegg har flere land innført eksportrestrik-
sjoner for å beskytte innenlandske markeder mot høye 
matvarepriser.

Det er stor usikkerheten rundt den fremtidige utvik-
lingen i internasjonale matvarepriser. Mer normale 
værforhold, økt produktivitet i jordbrukssektoren og 
bedre utnytting av avlinger kan veie opp for fortsatt 
høy etterspørselsvekst og bidra til reduserte priser. Men 
matvareprisene vil trolig holde seg høye i årene frem-
over fordi høy vekst i matvareetterspørselen fra frem-
voksende økonomier, kombinert med konkurranse med 
biodrivstoff, vil vare ved.

Prisøkningen på matvarer i Norge, slik den registreres 
i konsumprisindeksen, kan i hovedsak forklares med 
prisveksten på norskproduserte matvarer. Prisene på 
disse matvarene, eller råvarene som brukes, omfattes i 
stor grad av jordbruksavtalen. Disse varene er dermed i 
en viss grad skjermet fra internasjonale prissvingninger 
gjennom tollbarrierer. Prisveksten på matvarer i Norge 
har derfor vært langt mindre markert enn i andre land, 
selv om vi i utgangspunktet har et høyere prisnivå. Også 
fremover er det grunn til å tro at jordbruksoppgjøret, 
innenlandsk kostnadsvekst og konkurranseforhold vil ha 
større betydning for prisutviklingen på matvarer i Norge 
enn internasjonale forhold, selv om utviklingen interna-
sjonalt også vil ha noe betydning.

Høye internasjonale matvarepriser har gitt økt KPI-
vekst i mange land. Matvareprisenes bidrag til KPI-
veksten har økt betydelig det siste året. I Norge og Sveits 
har matvareprisene i mindre grad bidratt til å trekke 
opp inflasjonen det siste året enn i andre europeiske 
land. I fremvoksende økonomier og utviklingsland har 
konsumprisveksten vært høyere enn i OECD. Matvarer 
utgjør her en større andel av husholdningenes utgifter. 
Inflasjonsforventningene både i Norge og i andre land 
ser ut til å ha tiltatt de siste månedene.

Figur 28 Inflasjonsforventninger i utlandet. Implisitte 
inflasjonsforventninger1) om 5 år. Prosent. 
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1) Implisitte femårs inflasjonsforventninger om fem år kan
tolkes som forventet femårs inflasjon om fem år.
Inflasjonsforventningene er basert på inflasjonsswaper
fra Blomberg

Kilde: Bloomberg og Norges Bank

18 Implisitte femårs inflasjonsforventninger om fem år kan tolkes som gjennomsnittlig årlig inflasjon over den femårsperioden som starter om fem år. Disse 
beregnes for å renske ut inflasjonsforventningene over de neste fem årene. Inflasjonsforventningene over de neste fem årene, som er en gjennomsnittsstørrelse 
over de neste fem årene, vil i større grad være påvirket av dagens inflasjon enn inflasjonsforventninger over den femårsperioden som starter om fem år. Implisitt 
inflasjon vil dermed gi mer presist anslag på forventningene lenger fram i tid.
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Stresstesting av bankenes resultater og kapitaldekning

Henrik Andersen, rådgiver, og Tor Oddvar Berge, seniorrådgiver, begge i Finansmarkedsavdelingen i 
Norges Bank1

I Norges Bank utvikles det et modellsystem for stresstesting av finansiell stabilitet. I denne artikke-
len presenterer vi to av modellene i dette systemet: en makroøkonomisk modell og en bankmodell 
for å analysere utviklingen i bankenes resultater og kapitaldekning under ulike forutsetninger for 
utviklingen i norsk økonomi. Vi belyser viktige egenskaper i disse modellene ved å se på et stres-
salternativ for norsk økonomi der det inntreffer kraftige, uventede forstyrrelser. I dette alternativet 
synker boligprisene kraftig, renten øker, og bankene reagerer med å stramme inn på sin kreditt-
praksis. Bankenes resultater vil svekkes betydelig og kapitaldekningen vil synke. Bankene er imid-
lertid solide i utgangspunktet, og analysen viser at de vil kunne motstå en slik makroøkonomisk 
utvikling. 

1 Innledning

I løpet av de siste tiårene har finansiell stabilitetsanalyse 
fått en stadig mer sentral rolle i mange sentralbanker. 
Dette må ses i sammenheng med at finansmarkedene 
er blitt dypere og finansielle kriser har inntruffet hyp-
pigere. Flere sentralbanker har et mandat som går ut på 
å understøtte finansiell stabilitet.2 Dette innebærer at 
sentralbanker overvåker og analyserer løpende situasjo-
nen i det finansielle systemet, dvs. de finansielle insti-
tusjonene, markedene og betalingssystemene. Et viktig 
element i analysen av finansiell stabilitet er å undersøke 
hvor sårbart det finansielle systemet er overfor makro-
økonomiske forstyrrelser. Dette kan gjøres ved hjelp av 
stresstester.

Bruk av stresstester for å vurdere sårbarheten i finansi-
ell sektor er blitt stadig mer utbredt blant sentralbanker. 
Metodene og modellene som brukes i de enkelte lands 
sentralbanker for å utføre slike stresstester, er imidlertid 
forskjellige. Dette skyldes til dels at man har ulik opp-
fatning av hva som er de viktigste elementene i analyser 
av finansiell stabilitet, men også at det er strukturelle 
forskjeller mellom de ulike lands finansielle systemer.

Norges Bank utvikler et system som består av flere 
enkeltmodeller for stresstesting av finansiell stabilitet. I 
våre analyser av finansiell stabilitet legges det stor vekt 
på vurdering av utviklingen i bankene, da bankvirk-
somhet utgjør størstedelen av finansiell sektor i Norge. 
Bankene har en sentral rolle i kredittyting og betalings-
formidling – og de skiller seg fra andre finansinstitusjo-
ner ved at de i stor grad finansierer virksomheten med 
kundeinnskudd.

I neste avsnitt gir vi en kort beskrivelse av hele modell-

systemet som benyttes til stresstester. Videre presenterer 
vi to av modellene mer detaljert: En makroøkonomisk 
modell for analyse av finansiell stabilitet og en bank-
modell for å analysere utviklingen i bankenes resulta-
ter og kapitaldekning. I avsnitt 3 viser vi et eksempel 
på bruk av de to modellene til å vurdere utviklingen i 
bankenes resultat og kapitaldekning langs to ulike utvi-
klingsbaner for norsk økonomi, en referansebane og et 
alternativt scenario der det inntreffer kraftige, uventede 
forstyrrelser. Avsnitt 4 oppsummerer.

2 Et system for stresstesting

Modellsystemet3 for stresstesting av finansiell stabilitet 
består av en makromodell, en mikromodell for mislig-
holdssannsynligheter i husholdninger, en mikromodell 
for misligholdssannsynligheter i ikke-finansielle foretak, 
og en bankmodell for bankenes resultater og kapitaldek-
ning. Enkeltmodellene kan simuleres enkeltvis eller 
sammen i et fullstendig system.

Makromodellen er en modell for norsk økonomi utvi-
det med viktige variable for finansiell stabilitetsanalyse. 
Modellen brukes til å beskrive alternative scenarioer for 
norsk økonomi, der økonomien utsettes for ekstreme, 
negative sjokk. Dette er sjokk som kan tenkes å påvirke 
husholdninger, foretak og banker negativt.

Mikromodellen for husholdninger er en modell for 
prediksjon av misligholdssannsynligheter i enkelthus-
holdninger. Vi har imidlertid ikke informasjon om hvilke 
husholdninger som misligholder sine lån. Vi innfører 
derfor en indikator for misligholdssannsynlighetene ved 
å beregne et mål på husholdningenes finansielle margi-

1 Takk til Sigbjørn Atle Berg, Gunnar Bårdsen, Roger Hammersland, Kjersti-Gro Lindquist, Tommy Sveen og Bent Vale for nyttige innspill og kommentarer.
2 Se for eksempel Ferguson (2002).
3 Se For nærmere beskrivelse av modellsystemet som brukes i stresstestingsanalysene, se Andersen ofl. (2008a). 
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ner. Husholdningenes finansielle marginer er definert 
som inntekt etter skatt fratrukket renteutgifter, avbeta-
ling på lån og normalt basiskonsum. Utestående gjeld i 
husholdninger med negativ margin blir i modellen klas-
sifisert som risikoutsatt gjeld. For nærmere beskrivelse 
av husholdningsmodellen, se Vatne (2006).

Mikromodellen for foretak er en modell for prediksjon 
av misligholdssannsynligheter for alle norske aksjesel-
skap. Misligholdssannsynlighetene avledes fra en esti-
mert modell for konkurssannsynligheter (SEBRA), som 
er basert på nøkkeltall fra foretakenes regnskaper, blant 
annet inntjening, likviditet og soliditet. I tillegg inngår 
foretaksspesifikke variable, som næring og alder på 
foretaket. Misligholdssannsynlighetene for det enkelte 
foretak multipliseres med utestående gjeld i foretaket, 
og kan tolkes som risikoutsatt gjeld i foretaket. Summen 
av risikovektet gjeld over alle foretak vil utgjøre risiko-
utsatt gjeld i foretakssektoren. For nærmere beskrivelse 
av foretaksmodellen, se Bernhardsen og Larsen (2007). 
Bernhardsen og Syversten (2008) beskriver en metode 
for hvordan regnskapene til hvert foretak kan fremskri-
ves ved hjelp av makrovariable og brukes til stresstes-
ting.

Bankmodellen består av tre hovedkomponenter: et 
resultatregnskap, en balanse og en kapitaldekningsbe-
regning. Denne modellen kan anvendes på enkeltbanker 
eller grupper av banker, avhengig av formålet med ana-
lysen.

I figur 1 illustreres samspillet i modellsystemet. 
Strukturen på systemet er rekursivt, der makromodel-
lens fremskrivninger av makroøkonomiske hovedstør-
relser brukes i mikrodelen av systemet, illustrert ved 

de heltrukne pilene. Dette sikrer at vi kan gjennomføre 
konsistente analyser der det makroøkonomiske forløpet 
er likt for alle modellene.

I mikrodelen av systemet, det vil si husholdnings-, 
foretaks- og bankmodellen, brukes resultater fra makro-
modellen som eksogen input, enten direkte eller i 
avledet form. I bankmodellen benytter vi oss også av 
beregninger av risikoutsatt gjeld fordelt på næringer fra 
foretaksmodellen. Dette gjør at vi kan vurdere risikoen 
knyttet til enkeltbankers porteføljesammensetning. Som 
illustrert ved den stiplede pilen i figuren kan resulta-
tene fra husholdningsmodellen også utnyttes som input 
i bankmodellen. Dette brukes imidlertid ikke i denne 
analysen.

Bankenes utlånstap er en sentral størrelse når vi skal 
beregne bankenes resultater og kapitaldekning i bank-
modellen. Slik systemet er konstruert, har vi to alterna-
tive muligheter for å beregne utlånstap. I denne analysen 
beregnes bankenes utlånstap de neste årene på bakgrunn 
av makromodellens anslag på problemlån4. Et annet 
alternativ er å utnytte mikromodellenes fremskrivninger 
av misligholdssannsynligheter og risikoutsatt gjeld.

I resten av avsnittet vil vi redegjøre for oppbygging og 
egenskaper ved makromodellen og bankmodellen.

2.1 Makromodell

I forbindelse med utviklingen av modellsystemet for 
stresstesting har Norges Bank utviklet en makroøkono-
misk modell beregnet for finansiell stabilitetsanalyse, 
se ramme 1. Modellen brukes til å utforme makroøko-
nomiske scenarioer. For en mer detaljert gjennomgang 
av enkeltrelasjonene i makromodellen, se Appendiks 1 i 
Andersen ofl. (2008a).

Vi har tatt utgangspunkt i en eksisterende modell 
for norsk økonomi, se Bårdsen og Nymoen (2008) og 
kapittel 9 i Bårdsen ofl. (2005). Modellen er utvidet 
ved å inkludere relasjoner for variable som er sentrale i 
finansiell stabilitetsanalyse, blant annet boligpriser, bolig-
investeringer, husholdningenes gjeld, samt bankenes 
problemlån knyttet til husholdninger og foretak. I tillegg 
er den opprinnelige modellen endret ved å inkludere 
en finansiell akselerator. Boligpriser og kreditt påvir-
ker hverandre, og er med på å bestemme utviklingen i 
den økonomiske aktiviteten, representert ved BNP for 
Fastlands-Norge.

Makromodellen er en likevektsjusteringsmodell for 
norsk økonomi og består av estimerte relasjoner på 
kvartalsvise data for blant annet BNP Fastlands-Norge, 
arbeidsledighet, lønninger, priser, importpriser, nominell 

4 Problemlån er definert som summen av misligholdte lån og ikke-misligholdte lån som bankene vurderer som tapsutsatt.

Figur 1 Norges Banks system for stresstesting
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valutakurs, samt estimerte relasjoner for finansiell stabi-
litetsvariable nevnt i avsnittet over. I tillegg inneholder 
modellen en Taylor-type rentereaksjonsfunksjon for 
pengemarkedsrenten.

Modellen har flere egenskaper som er av særlig 
interesse ved analyser av finansiell stabilitet. For det 
første har utviklingen i boligpriser og gjeld tilbakespills-
effekter på realøkonomien gjennom samlet etterspørsel. 
Samlet aktivitet, dvs. BNP for Fastlands-Norge er på 
lang sikt en funksjon av rente, valutakurs, kredittvekst til 
husholdninger og offentlig konsum, alle størrelser målt i 
realtermer, se relasjon (1.1). Offentlig konsum, boligpris 
og kredittvekst til både husholdninger og foretak har i 
tillegg kortsiktige effekter på aktivitetsnivået. Både de 
kortsiktige og langsiktige effektene fra kredittveksten 
antas å representere friksjoner i kredittmarkedene, for 
eksempel ved at låntakerne er rasjonert. Med høyere 
boligpriser og høyere kreditt vil samlet etterspørsel og 
produksjon i økonomien øke. Høyere boligpriser gir økt 
formue for boligeiere, som kan ønske å realisere noe 
av gevinsten i form av lånefinansiert konsum. Samtidig 
blir nye boligprosjekter lønnsomme når boligprisene 
øker i forhold til kostnadene ved å bygge nye boliger. 
Det gir økte boliginvesteringer. Høyere boligpriser vil 
også bidra til økt gjeldsvekst blant husholdninger. På 
denne måten ivaretar modellen samvariasjonen mellom 
aktivitetsnivået i økonomien, boligprisene og hushold-
ningenes gjeldsvekst.

I tillegg inneholder modellen relasjoner for bankenes 
problemlån til henholdsvis husholdningssektoren og 
foretakssektoren, der problemlån består av misligholdte 
lån og andre tapsutsatte lån. Problemlånene bestemmes 
av utviklingen i makroøkonomiske variable, og gjør oss 
således i stand til å vurdere bankenes sårbarhet og risiko 
for tap på utlån ved ulike scenarioer for den makro-
økonomiske utviklingen. Relasjonene for problemlån5 
i (1.12) og (1.13) er modellert med utgangspunkt i hen-
holdsvis husholdningenes og foretakenes evne og vilje 
til å betjene gjelden sin. Sannsynligheten for mislighold 
er representert ved faktorer som inntekt, rente, ledighet, 
konkurranseevne og oljepris. Konkurranseevnen for nor-
ske foretak ivaretas ved realvalutakursen, mens oljepris 
blant annet reflekterer oljesektorens særskilte betydning 
for etterspørselsutviklingen rettet mot norsk leverandør-
industri.

Valutakursmodellen er presentert i relasjon (1.2). På 
lang sikt reflekterer reell valutakurs forskjellen mellom 
realrenten innenlands og utenlands, samt oljeprisen. På 
lang sikt holder udekket renteparitet på realform.

Importprismodellen i relasjon (1.3) er en modell med 

«prising til marked»-tilpasning. Importprisene er en 
homogen funksjon av nominell valutakurs og utenland-
ske produsentpriser målt i utenlandsk valuta. Men i til-
legg øker importprisene hvis realvalutakursen (målt ved 
konsumpriser) appresierer.

Arbeidsledighet, lønninger og konsumpriser i rela-
sjon (1.4) – (1.6) er basert på antagelsen om imperfekt 
konkurranse og en forhandlingsmodell med fagfore-
ninger og arbeidsgivere. Fagforeningene bryr seg om 
både lønnsutvikling og ledighet. På lang sikt er det fullt 
gjennomslag på lønnen fra endringer i konsumpriser 
og produktivitet. Lønnsnivået avhenger også av for-
handlingsstyrken til fagforeningene, som er representert 
ved arbeidsledigheten. Konsumprisene blir på lang sikt 
bestemt av produksjonskostnader, som er representert 
ved lønnskostnader per timeverk og importpriser. På 
kort sikt påvirkes prisutviklingen også av utviklingen i 
BNP Fastlands-Norge.

Pengemarkedsrenten i relasjon (1.7) er en Taylor-
type rentereaksjonsfunksjon som avhenger av hvor 
mye inflasjonen avviker fra inflasjonsmålet, nivået på 
arbeidsledigheten, samt pengemarkedsrenten utenlands. 
Denne relasjonen er delvis estimert og delvis kalibrert 
på historiske data.

Bankenes utlånsrente i relasjon (1.8) er summen av 
pengemarkedsrenten og en eksogent bestemt utlånsmar-
gin.

Kredittveksten til husholdningene er gitt i rela-
sjon (1.9). Kredittveksten avhenger av husholdnin-
genes inntekter, renten på lån, samt av boligprisene. 
Husholdningenes evne til å betjene gjeld øker med økt 
inntekt og lavere rente, noe som fører til at bankene er 
villige til å låne ut mer kreditt til husholdningene, sam-
tidig som husholdningenes etterspørsel øker. Det meste 
av husholdningenes gjeld er sikret med pant i egen bolig. 
Økte boligpriser fører til økte panteverdier for bankene, 
som derved blir villige til å låne ut mer med sikkerhet i 
bolig. Husholdningenes boligformue øker også ved økte 
boligpriser, og ved å øke belåningsgraden kan hushold-
ningene realisere noe av formuesøkningen i form av økt 
konsum.

Boligpris og boliginvesteringer i relasjon (1.10) og 
(1.11) er modellert med utgangspunkt i en beholdnings-
strømningsmodell. Først modelleres boligprisen definert 
som en etterspørselsfunksjon gitt tilbudet, dvs. gitt 
boligmassen. Bakgrunnen for denne tilnærmingen er at 
boligmassen er en treg størrelse som det tar tid å endre 
via investeringer i bolig. Deretter modelleres boliginves-
teringene, dvs. endringen i tilbudet, ut fra lønnsomhets-
betraktninger hos boligentreprenørene.

5 For nærmere gjennomgang av problemlån i bankene, se Berge og Boye (2007).
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Ramme 1. En liten makroøkonomisk modell for finansiell stabilitetsanalyse

Makrovariable
BNP Fastlands-Norge Y = f (G, E, CRh, RL, P; PH, CRf) (1.1)
Nominell valutakurs V = f (E, R, R*, P, P*, PO, USD; U) (1.2)
Importpriser PI = f (V, PI*, P, P*) (1.3)
Arbeidsledighet U = f (W, P; Y) (1.4)
Lønninger W = f (Z, P, U) (1.5)
Konsumpriser P = f (W, Z, PI; Y, PE) (1.6)
Pengemarkedsrente R = f (πk, R*, U) (1.7)

Finansiell stabilitetsvariable
Bankenes utlånsrenter RL = f (R, RLM) (1.8)
Husholdningenes gjeld CRh = f (RL, INC, PH, P) (1.9)
Boligpriser PH = f (RL, U, INC, HS, CRh; He) (1.10)
Boliginvesteringer J = f (HS, PH, INC, PJ, P; RL, πk,) (1.11)
Problemlån husholdninger Dh = f (CRh, RL, INC, PH, U, P) (1.12)
Problemlån foretak Df = f (CRf, RL, U, PO, USD, E, P) (1.13)

* definerer internasjonal verdi på en variabel. I funksjonsformene: f(…..;…..) er variable med langsiktseffekter plassert før semikolonet, mens variable 
som kun inngår på kort sikt er plassert etter semikolonet.

Variablene er definert ved: 
Y = BNP Fastlands-Norge
G = Offentlig konsum
PH = Boligpriser
CRf = Kreditt til foretak
CRh = Kreditt til husholdninger
E = Reell valutakurs
RL = Bankenes utlånsrente
P = Konsumprisindeks
V = Nominell valutakurs
R = Pengemarkedsrente
PO = oljepris i norske kroner
U = Arbeidsledighet
USD = Kroner per USD 

PI = Importpriser
W = Lønninger
Z = Produktivitet
PE = Elektrisitetspriser
πk  = Kjerneinflasjon
RLM = Bankenes utlånsmargin
INC = Husholdningenes disponible inntekter
He = Husholdningenes forventninger
HS = Boligkapital
J = Boliginvesteringer
PJ = Prisindeks boliginvesteringer
Dh = Problemlån husholdninger
Df = Problemlån foretak

2.2 Bankmodell

Bankene står ovenfor flere ulike risikofaktorer. Formålet 
med bankmodellen er å analysere hvor sårbare bankene 
er for disse risikofaktorene. Om lag ²/³ av aktivasiden til 
de norske bankene er utlån til husholdninger og foretak.6 
Det er dermed viktig at bankmodellen kan benyttes til å 
analysere hvordan endringer i kredittrisiko påvirker ban-
kenes inntjening og soliditet. En bankmodell bør også 
kunne benyttes til å analysere effekter av likviditets-
risiko, markedsrisiko og operasjonell risiko på bankenes 
inntjening og soliditet.

Bankmodellen er en modell uten atferd, som består av 
tre hovedkomponenter: et resultatregnskap, en balanse 
og en kapitaldekningsberegning, se figur 2.

Resultatregnskapet og balansen påvirker hverandre 
gjensidig. Bankenes resultat etter skatt og utbytte vir-
ker direkte inn på bankenes egenkapital, som inngår i 
balansen. Samtidig vil netto renteinntekter, som inngår i 
resultatregnskapet, bestemmes av størrelsen på aktiva og 
passiva i balansen. 

Balansen påvirker kapitaldekningsberegningen. 
Egenkapital er en viktig post i beregningen av ansvar-

6 Alle banker i Norge med unntak av filialer av utenlandske banker i Norge. 
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lig kapital, som inngår i kapitaldekningsberegningen. 
Balansen påvirker også beregningsgrunnlaget i kapital-
dekningen.

Ved fremskrivninger på bankmodellen benyttes utlån 
til husholdninger, utlånsrenter, utlånstap og lønnskost-
nader fra makromodellen, mens utlån til foretak og 
fordeling av utlånstap etter næring hentes fra foretaks-
modellen, se kursiv tekst i figur 2. Modellen kan anven-
des på enkeltbanker eller grupper av banker, avhengig av 
formålet med analysen. I det følgende gir vi en detaljert 
oppstilling av modellen i sin helhet.

2.2.1 Bankenes resultatregnskap

Bankenes resultat etter skatt og utbytte beregnes på føl-
gende måte:

RES = NRI + ADI – ADK – UT – SK – UTB  (2.1)

der resultat etter skatt og utbytte (RES) avhenger av 
netto renteinntekter (NRI), andre driftsinntekter (ADI), 
andre driftskostnader (ADK), utlånstap (UT), skatt (SK) 
og utbytte (UTB).

Netto renteinntekter (NRI), som inngår i beregningen 
av bankenes resultat etter skatt og utbytte i likning (2.1), 
beregnes på følgende måte:

NRI = ((U
–1

 + U)/2)•RU + ((AA
–1

 + AA)/2)•RAA–  
((I

–1
+I)/2)•RI – ((AP

–1
 + AP)/2)•RAP  (2.2)

der fotskrift –1 betegner at variabelen er hentet fra 
kvartalet før. Netto renteinntekter (NRI) avhenger av 

netto utlån (U), gjennomsnittlig utlånsrente (RU), andre 
rentebærende aktiva (AA), gjennomsnittlig rente på 
andre rentebærende aktiva (RAA), innskudd fra kunder 
og andre finansinstitusjoner (I), gjennomsnittlig rente på 
innskudd fra kunder og andre finansinstitusjoner (RI), 
andre rentebærende passiva (AP)7 og gjennomsnittlig 
rente på andre rentebærende passiva (RAP). En økning i 
den gjennomsnittlige renten på utlån og andre rentebæ-
rende aktiva øker isolert sett netto renteinntekter, mens 
en økning i den gjennomsnittlige renten på innskudd og 
andre rentebærende passiva trekker netto renteinntekter 
i motsatt retning. I tillegg vil vekst i totale aktiva øke 
netto renteinntekter hvis den marginale renten på rente-
bærende aktiva er høyere enn den marginale renten på 
rentebærende passiva. Netto renteinntekter som andel av 
bankenes totale driftsinntekter har falt i løpet av det siste 
tiåret, men andelen var likevel 67 prosent ved utgangen 
av 2007. Det er dermed spesielt viktig at fremskrivnin-
gene for denne inntektsposten er gode.

Andre driftsinntekter (ADI), som inngår i beregningen 
av bankenes resultat etter skatt og utbytte i likning (2.1), 
beregnes på følgende måte:

ADI = PI + AU + NGVP + NGVAL + NGD + AGI  (2.3)

der andre driftsinntekter er summen av provisjonsinntek-
ter (PI), aksjeutbytte (AU), kursgevinster/tap på verdi-
papir (NGVP), valuta (NGVAL) og derivater (NGD), 
samt andre gevinster og inntekter (AGI).

Provisjonsinntekter (PI), som inngår i beregningen av 
andre driftsinntekter i likning (2.3), beregnes ved hjelp 
av en feiljusteringsmodell estimert på kvartalsdata:

Δln(PI) = –4,82 – 0,37ln(PI
–1

) + 0,60ln(Y
–1

) 
+ 1,51(R5Y – R3M)

–1
 – 0,003ΔFORB   (2.4)

+ 0,94Δln(Y) + 0,23Δln(PI
–4

) + 0,02SES1 
+ 0,01SES2 – 0,001SES3

der ln betegner logaritmen til variabelen, fotskrift –1 
at variabelen er hentet fra kvartalet før og Δ betegner 
førstedifferansen, det vil si Δln(PI) = ln(PI) – ln(PI

–1
). 

Bankenes provisjonsinntekter er estimert ved hjelp av 
BNP (Y), rentedifferansen mellom 5-årige statsobliga-
sjoner (R5Y) og 3-måneders pengemarkedsrente (R3M), 
samt markedsandelen til filialer av utenlandske banker 
(FORB). I tillegg inneholder likningen effekter fra 
sesongvariasjon (SES(i)). For en nærmere beskrivelse 
av likningen, se Andersen ofl. (2008b). Ved utgangen av 
2007 var provisjonsinntekter den største posten i andre 
driftsinntekter, med en andel på 55 prosent.

Andre driftsinntekter, 
Lønnskostnader,

Andre driftskostnader, 
Utlånstap

Utlån, 
Innskudd, 

Andre balanseposter

Resultatregnskap Netto renteinntekt
beregning

Balanse

Kapitaldeknings-
beregning

Resultat etter skatt
og utbytte

Poster som inngår
i ansvarlig kapital

Utlånsmargin, 
Innskuddsmargin, 
Andre marginer, 

Rentenivå

Beregningsgrunnlag
som andel av
totale aktiva

Figur 2 Bankmodellen

7 Andre rentebærende passiva inkluderer både sertifikater, obligasjoner, ansvarlige lån og annen gjeld. 
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Andre driftskostnader (ADK) består av lønnskostnader, 
provisjonskostnader, kostnader til EDB og andre kostna-
der. Lønnskostnader utgjorde den største posten, med en 
andel på 55 prosent av andre driftskostnader i 2007.

Utlånstap (UT) har i løpet av de siste årene vært svært 
lave, men kan øke betydelig dersom den finansielle 
stillingen til lånekundene forverrer seg. I løpet av den 
norske bankkrisen i perioden 1988–1993 var utlåns- 
tapene svært høye, og i 1991 var utlånstapene høyere 
enn andre driftskostnader. Prognoser for utlånstap frem-
kommer fra makromodellens beregninger av problemlån 
og anslag på tapsgrad for disse lånene. Eksponeringen 
mot kredittrisiko i de ulike næringene varierer imidlertid 
mellom bankene. Bankmodellen benytter derfor progno-
ser på fordeling av utlånstap mellom ulike næringer fra 
foretaksmodellen.

Skatt (SK) settes til 28 prosent av resultat før skatt og 
utbytte. Gjennomsnittlig andel skatt som bankene har 
kostnadsført i løpet av de siste fem årene, ligger noe 
under 28 prosent, men andelen varierer fra år til år.

Utbytte (UTB) i bankene antas å være 50 prosent av 
resultat etter skatt. Det betales ikke ut utbytte dersom 
resultatet er negativt.

2.2.2 Bankenes balanse

Bankenes balanse består av en aktivaside som viser 
hvilke eiendeler bankene har, og en passivaside som 
viser hvordan eiendelene er finansiert. Aktivasiden på 
balansen består av følgende poster:

• Utlån til husholdninger og foretak
• Verdipapirer og innskudd i andre finansinstitusjoner
• Andre aktiva

Utlån utgjorde 67 prosent av bankenes totale aktiva i 
2007 og var dermed den dominerende posten på aktiva-
siden.

Passivasiden på balansen omfatter følgende poster:

• Innskudd fra kunder
• Markedsfinansiering
• Annen gjeld
• Ansvarlige lån
• Egenkapital

Innskudd utgjorde 62 prosent av bankenes totale pas-
siva og var med dette den dominerende posten på pas-
sivasiden. Markedsfinansiering omfatter obligasjoner, 
sertifikater og lån fra andre finansinstitusjoner.

2.2.3 Bankenes kapitaldekning

Bankenes kapitaldekning beregnes på grunnlag av frem-
skrivninger av ansvarlig kapital og beregningsgrunnla-
get for kapitaldekningen.

Ansvarlig kapital i bankene er summen av kjernekapi-
tal og ansvarlig lånekapital. Det er imidlertid ikke mulig 
å identifisere samtlige komponenter som inngår i kjer-
nekapitalen. En residual, dvs. differansen mellom det 
siste rapporterte tallet for kjernekapital og summen av 
de postene for kjernekapital som identifiseres i balansen, 
blir dermed også fremskrevet.

Beregningsgrunnlaget for kapitaldekningen er basert 
på en antagelse om at veksten i beregningsgrunnlaget er 
lik veksten i totale aktiva. Det antas dermed at risikopara-
metrene og porteføljesammensetningen holder seg uend-
ret i løpet av fremskrivningsperioden. Flere empiriske 
studier finner imidlertid at verdien på risikoparametrene 
som estimeres av bankene, vil øke i nedgangskonjunktu-
rer. Dette vil isolert sett trekke kapitaldekningen ned når 
konkursrisikoen blant bankenes lånekunder øker.

En naturlig utvidelse av modellen vil dermed være 
å tilnærme beregningsgrunnlaget basert på konkurs-
sannsynligheter for lån til foretak og husholdninger. 
Ved en slik utvidelse vil konkurssannsynligheter for lån 
til foretak kunne hentes fra foretaksmodellen, og hus-
holdningenes konkurssannsynligheter vil kunne baseres 
på fremskrivninger av husholdningenes økonomiske 
marginer.

2.2.4 Risikofaktorer som kan analyseres med bank 
modellen

Bankmodellen kan benyttes til å analysere effekten 
av flere ulike risikofaktorer på bankenes inntjening 
og soliditet. Kredittrisiko påvirker bankenes utlånstap 
(UT). Kredittrisiko er dermed inkludert i bankmodellen 
gjennom effekten beregnede utlånstap har på bankenes 
resultat (RES) og kapitaldekning.

Likviditetsrisiko påvirker finansieringskostnadene til 
bankene. I bankmodellen kan både renten på innskudd 
(RI) og renten på andre rentebærende passiva (RAP) 
justeres som følge av endringer i likviditetsrisiko. 
Endringer i renten som bankene betaler for finansier-
ing, påvirker beregnede netto renteinntekter (NRI), samt 
bankenes resultat (RES) og kapitaldekning.

Markedsrisiko virker på aksjeutbytte (AU) og kurs-
gevinster/tap på verdipapir (NGVP), valuta (NGVAL) og 
derivater (NGD). Endringer i markedsrisiko har dermed 
betydning for andre driftsinntekter (ADI) som inngår i 
beregningen av bankenes resultat (RES) og kapitaldek-
ning.
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Operasjonell risiko kan påføre bankene betydelige tap. 
I bankmodellen inngår kostnader som følge av operasjo-
nell risiko i andre kostnader (ADK). Tap som følge av 
operasjonell risiko vil dermed gi økte kostnader, redusert 
resultat (RES) og redusert kapitaldekning i bankmodel-
len.

3 Simuleringer på systemet

Vi illustrerer noen egenskaper ved modellsystemet og 
bruk av systemet ved hjelp av simuleringer. Disse simu-
leringene er også presentert i Finansiell stabilitet 1/08. 
I dette stressalternativet for norsk økonomi antar vi at 
det inntreffer kraftige, uventede forstyrrelser fra og med 
2008. En svekkelse av husholdningenes forventninger til 
egen og landets økonomi fører til en kraftig reduksjon 
i boligprisene. Veksten i konsumpriser øker, både som 
følge av høyere innenlandsk prispress og økt importert 
inflasjon. Videre antar vi at bankenes risikovillighet 

synker i takt med økt likviditets- og kredittrisiko i inter-
nasjonal og norsk økonomi. Bankene strammer derfor 
inn på sin kredittpraksis.

Bankmodellen brukes til å fremskrive bankenes resul-
tater og kapitaldekning fram til og med 2011, basert på 
at norsk økonomi utvikler seg som i referansebanen i 
Pengepolitisk rapport 1/08. Utviklingen for bankene 
langs denne referansebanen sammenliknes deretter med 
utviklingen langs stressalternativet. En slik økonomisk 
utvikling er ikke nødvendigvis det mest sannsynlige 
alternativet til referansebanen for norsk økonomi, men 
en analyse av et mulig scenario som vil kunne medføre 
problemer for banker.

3.1 Makroøkonomisk scenario

I stressalternativet synker boligprisene markert, se figur 
3. I 2010 vil boligprisene være nær 35 prosent lavere 
enn ved utgangen av 2007. Til sammenlikning sank 
boligprisene med om lag 30 prosent fra 1988 til 1992 
i forbindelse med bankkrisen. Boligprisene tar seg noe 
opp mot slutten av simuleringsperioden. Med høyere 
konsumprisvekst i stressalternativet øker renten de neste 
to årene. Lavere boligpriser og økte lånerenter i bankene, 
se figur 4, gir lavere låneetterspørsel fra husholdninger 
og foretak, og en svakere økonomisk utvikling sammen-
liknet med referansebanen.

På grunn av endrede makroøkonomiske utsikter og økt 
mislighold av lån legger vi til grunn at bankene stram-
mer inn sin kredittpraksis ved en reduksjon av nye utlån 
til både husholdninger og foretak. I stressalternativet 
synker gjeldsveksten i husholdningene og foretak kraftig 
i løpet av de nærmeste to årene, se figur 5.

Lavere eiendomspriser og lavere gjeldsvekst i hus-
holdninger og foretak fører til lavere vekst i samlet 

Figur 3 Boligpriser. Årlig vekst. Prosent1)
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Figur 5 Kreditt til husholdninger (K2). Årlig vekst1). Prosent2)

-3

0

3

6

9

12

15

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-3

0

3

6

9

12

15

Referansebane

Stressalternativ

1) Endring i beholdning målt ved utgangen av året
2) Fremskrivinger for 2008 – 2011  

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank



54 NORGES BANK PENGER OG KREDITT 2/2008

etterspørsel og produksjon, se figur 6. BNP-veksten 
blir negativ i to av årene. Til sammenlikning sank BNP 
Fastlands-Norge i både 1988 og 1989 med henholdsvis 
1 og 1½ prosent.I 2011 er arbeidsledigheten på noe i 
overkant av 5 prosent, om lag 2¼ prosentpoeng høyere 
enn i referansebanen.

Svakere makroøkonomisk utvikling og økte låneren-
ter i bankene reduserer låntakernes evne til å betjene 
gjelden. Det gir økt omfang av problemlån, særlig blant 
foretak. Ved utgangen av simuleringsperioden vil ande-
len problemlån i foretakene utgjøre nesten 10 prosent av 
samlede utlån til sektoren. Til sammenlikning utgjorde 
denne andelen om lag 16–17 prosent mot slutten av 
bankkrisen på 1990-tallet. For husholdningene vil øknin-
gen være mindre dramatisk, men andelen vil likevel mer 
enn doble seg i forhold til referansebanen.

Hvor stor andel av problemlånene bankene må taps- 
føre, er i stor grad avhengig av utviklingen i panteverdier. 
Bankenes utlån er normalt sikret med pant, for det meste 
i boliger og næringseiendom. Som en forenkling antar vi 
at prisene på næringseiendom følger utviklingen i bolig-
prisene. Et fall i bolig- og næringseiendomspriser bidrar 
til høyere tap på utlån. Vi legger til grunn at utlånstapene 
øker til 55 prosent av problemlånene i 2011. En så høy 
tapsgrad har ikke vært registrert siden tidlig på 1990-
tallet, dvs. mot slutten av forrige bankkrise. Med en slik 
tapsgrad utgjør tapene 2¼ prosent av samlede utlån i 
slutten av fremskrivningsperioden, se figur 7.

3.2 Bankene

Ved hjelp av bankmodellen fremskriver vi de fem største 
norske bankenes8 resultater og kapitaldekning fram til 
og med 2011. I bankmodellen benyttes utlån til hushold-
ningssektoren, utlånsrenter, utlånstap og lønnskostnader 
fra makromodellen. Bankmodellen benytter utlån til 
foretakssektoren og fordeling av utlånstap mellom ulike 
næringer fra foretaksmodellen.

Bankenes resultat etter skatt er vist i figur 8. Langs 
referansebanen for norsk økonomi forventes bankenes 
resultat å falle noe det første året, og deretter utgjøre om 
lag 0,7 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 
i resten av prognoseperioden. I stressalternativet vil 
bankenes resultat etter skatt i prosent av gjennomsnitt-
lig forvaltningskapital falle betydelig i 2009 og være 
negativt fra og med 2010. Det er den markante økningen 
i utlånstapene som er den viktigste årsaken til de svek-
kede resultatene i stressalternativet. I tillegg øker renten 
som bankene betaler for markedsfinansiering, noe mer 
enn innskuddsrenten. Det reduserer netto renteinntekter 
for bankene i stressalternativet.

Figur 6 BNP Fastlands-Norge. Årlig vekst. Prosent1)
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Figur 7 Bankenes tap. Prosent av brutto utlån. Årstall1)
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Figur 8 Resultat etter skatt for de fem største norske 
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Til tross for svakere resultater i bankene i stressalter-
nativet, vil kapitaldekningen være høyere sammenliknet 
med referansebanen i de to første årene, se figur 9. 
Det skyldes våre forutsetninger om at utlånsveksten er 
svakere enn i referansebanen, noe som bidrar til lavere 
vekst i kapitalkravet. Negativt resultat i 2010 og 2011 
vil føre til redusert kapitaldekning, både på nivå og 
sammenliknet med referansebanen. Kapitaldekningen 
for gjennomsnittet av de 5 bankene i stressalternativet 
vil likevel ligge godt over minstekravet på 8 prosent, 
men kapitaldekningen til en av bankene faller under 
minstekravet. Bankene kan i en slik situasjon forsøke å 
øke kapitaldekningen ved å hente inn ny egenkapital og 
ansvarlige lån. I tillegg vil trolig bankene heve utlåns-
marginene mer enn hva som er forutsatt i stresscenarioet 
når utlånstapene er på nesten 2 prosent i 2010 og 2¼ 
prosent i 2011.

3.2.1 Resultatregnskapet

I fremskrivningene av netto renteinntekter antas utlåns- 
og innskuddsrentene å utvikle seg i takt med utlånsren-
ten fra makromodellen. Effekten av økt likviditetsrisiko 
inkluderes i modellen ved at prispåslaget på markeds-
finansiering øker. I stressalternativet antas det at renten 
på andre rentebærende passiva øker med 20 basispunkter 
mer enn innskuddsrenten både i 2008 og 2009. Deretter 
faller denne renten 10 basispunkter sammenliknet med 
innskuddsrenten både i 2010 og 2011. Differansen mel-
lom disse to rentene er dermed 20 basispunkter høyere 
i 2011 enn i 2007. Denne rentedifferansen endrer seg 

gradvis, siden det tar tid før hele beholdningen av mar-
kedsfinansiering er blitt refinansiert. Fremskrivninger 
av balansevariablene som inngår i beregningen av netto 
renteinntekter, beskrives i avsnitt 3.2.2.

Som en kryssjekk sammenlikner vi beregnede netto 
renteinntekter med anslag på netto renteinntekter fra en 
feiljusteringsmodell som er estimert på makrovariabler 
(BNP og tremåneders pengemarkedsrente).9 Denne sam-
menligningen gjøres for å sikre at beregningen av netto 
renteinntekter er i tråd med de makroøkonomiske sce-
narioene for norsk økonomi. Sammenligningen viser at 
beregningen av netto renteinntekter representerer en plau-
sibel utvikling gitt de makroøkonomiske scenarioene.

Andre driftsinntekter inneholder flere komponenter 
som er utsatt for markedsrisiko. Med unntak av provi-
sjonsinntekter, forutsettes det at utviklingen i kompo-
nentene som inngår i andre driftsinntekter, er identisk i 
de to scenarioene. Utbytte på aksjebeholdningen i 2008 
antas å være på samme nivå som i 2007, og 20 prosent 
lavere i resten av prognoseperioden. Netto kurstap på 
verdipapirer som bankene kostnadsførte i første kvartal 
2008, inkluderes i fremskrivningen av andre driftsinn-
tekter. For resten av prognoseperioden settes netto kurs-
tap/gevinster på verdipapirer lik null. Netto kursgevinst 
på valuta og derivater antas å ikke være konjunktursensi-
tive. Disse inntektspostene settes derfor på samme nivå i 
hele prognoseperioden som i 2007. I fjerde kvartal 2007 
hadde DnB NOR en gevinst på 1,4 mrd kroner ved salg 
av eiendom. Siden dette er en engangsgevinst, justeres 
andre gevinster og inntekter ned med om lag det tilsva-
rende beløpet fra 2007 til 2008. For den resterende delen 
av prognoseperioden vokser andre gevinster og inntek-
ter i takt med inflasjonsmålet, dvs. 2½ prosent per år. 
Prognoser for provisjonsinntekter beregnes ved hjelp av 
feiljusteringsmodellen der BNP- og renteutvikling hen-
tes fra makromodellen, se likning (2.4) i avsnitt 2.2.1.

Andre driftskostnader eksklusive lønnskostnader antas 
å vokse med samme vekstrate som inflasjonsmålet i 
begge scenarioene. Til tross for den høye utlånsveksten 
til de norske bankene, har årlig vekst i andre driftskost-
nader bare vært om lag 0,5 prosent i løpet av de siste fem 
årene. Potensialet for ytterligere kostnadskutt kan imid-
lertid være begrenset. Bankenes lønnskostnader vokser 
med samme rate som lønnskostnader (inkludert både 
endringer i sysselsetting og lønn) fra makromodellen i 
både referansebanen og stressalternativet.

Prognoser for utlånstap fremkommer fra makromodel-
lens beregninger av referansebane og stressalternativ. 
Fordeling av utlånstap mellom ulike næringer blir frem-
skrevet ved hjelp av foretaksmodellen. På denne måten 

9 For en mer detaljert beskrivelse av likningen, se Andersen ofl. (2008b). 

Figur 9 Kapitaldekning for de fem største norske bankene1). 
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utnytter bankmodellen informasjon om de enkelte ban-
kenes eksponering mot ulike næringer, samt foretaksmo-
dellens anslag på kredittrisiko i disse næringene.

3.2.2 Balansen

Aktivasiden på bankenes balanse blir fremskrevet på 
følgende måte:

Utlån til husholdninger er basert på prognoser fra 
makromodellen. Utlån til foretakssektoren er fremskre-
vet av foretaksmodellen. Makromodellen predikerer en 
markant økning i tap på lån til foretakssektoren i stress-
alternativet. Både tilbudet av lån til foretak og foreta-
kenes etterspørsel etter lån antas å falle grunnet disse 
problemene i foretakssektoren.

Verdipapirer og andre aktiva antas å vokse med 
samme vekstrate som totale utlån. Denne antagelsen 
sikrer at sammensetningen av bankenes eiendeler holder 
seg uendret i prognoseperioden. Dette er også konsistent 
med antagelsen om at beregningsgrunnlaget som andel 
av totale aktiva holdes konstant i prognoseperioden.

Passivasiden på bankenes balanse blir fremskrevet på 
følgende måte:

Som en forenkling settes innskuddsveksten lik vek-
sten i lønnskostnader fra makromodellen. Veksten i 
egenkapital blir bestemt endogent av resultat etter skatt 
og utbytte. Veksten i andre rentebærende passiva (obli-
gasjoner, sertifikater, lån fra andre finansinstitusjoner, 
ansvarlige lån og annen gjeld) settes som en residual slik 
at summen av alle passiva er lik summen av alle aktiva.

Mens veksten i totale aktiva er høyere enn innskudds-
veksten (og veksten i lønnskostnader) i referansebanen, 
er det motsatte tilfellet i stressalternativet. Som følge av 
antagelsene ovenfor blir veksten i markedsfinansiering 
høyere enn innskuddsveksten i referansebanen. Dette 
er i tråd med at veksten i markedsfinansiering har vært 
høyere enn innskuddsveksten i løpet av det siste tiåret 
for de norske bankene. I stressalternativet er behovet for 
markedsfinansiering langt lavere som følge av den lave 
utlånsveksten. Antagelsene ovenfor medfører dermed at 
veksten i markedsfinansiering er lavere enn innskudds-
veksten i stressalternativet.

4 Oppsummering

I denne artikkelen har vi presentert deler av Norges 
Banks system for stresstesting av finansiell stabilitet. 
Bankmodellen i systemet benyttes til å analysere utvik-
lingen for de fem største norske bankenes resultat og 
kapitaldekning i to ulike makroscenarioer for norsk 
økonomi – et referansebanealternativ der norsk øko-
nomi utvikler seg som i Pengepolitisk rapport 1/08, og 

et stressalternativ der boligprisene reduseres kraftig, 
renten stiger og bankenes risikovillighet synker. I stress-
alternativet vil bankenes resultat svekkes betydelig og 
være negativt fra og med 2010. Kapitaldekningen for 
gjennomsnittet av de 5 bankene vil likevel ligge godt 
over minstekravet på 8 prosent. Bankene er solide i 
utgangspunktet, og analysen viser at de vil kunne motstå 
en slik makroøkonomisk utvikling.
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   2007 2008 2009 2010 2011

KPI   0,8   3¾ (3)    3¾ (2¾)   3½ (2½) 3½ (2¾)

Årslønn   5,6   6¾ (6) 7 (5½)   6¼ (5) 5¼ (4¾)

BNP Fastlands-Norge   6,0   2½    (3½)  –1½ (2)   –¼ (2¼) 3½ (2¾)

Registrerte arbeidsledige2   1,9 2  (2)    2½ (2¼)   4½ (2¾) 5¼ (3)

Bankenes utlånsrenter (prosent)   5,9   7½     (6½) 9 (6¼) 8 (5¾) 6¼ (6)

Boligpriser 11,3 –9¼     (–½)  –19¾ (5¼)  –8¾ (4¾) 13 (4¾)

Kreditt til husholdninger 11,1   2½   (10½)  –1½ (9¾)   –¼ (9¼)   ¾ (8¾)

Kreditt til ikke-finansielle foretak 18,9   2¾   (10½) 0 (7)     ¾ (5½) 1 (5)

Problemlånsandel3, husholdninger   0,7     ¾       (½)      ¾ (½)   1¼ (½) 1¼   (½)

Problemlånsandel3, ikke-finansielle foretak   1,1   1½     (1½)    2¾ (1¾)   6½ (2¾) 9¼ (3¼)

Banktap, prosent av samlede utlån   0,0     ¼  (0)     ¾ (0) 2   (¼) 2¼   (¼)

Tabell Stresscenario. Prosentvis endring fra foregående år (der ikke annet fremgår). 
Referansebanen1 er angitt i parentes

1) Referansebane for KPI, årslønn og BNP Fastlands-Norge er hentet fra PPR 1/08
2) I prosent av arbeidsstyrken. Referansebane for registrert ledighet fremkommer ved å benytte samme prosentvise endring som i referansebane 
for AKU-ledighet i PPR1/08
3) Misligholdte lån og andre særlig tapsutsatte lån, som andel av bankenes totale utlån

Appendiks
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Economic Implications of Copulas and Extremes  
Lorán Chollete, Assistant Professor at the Norwegian School of Economics and Business Administration 
(NHH), and Special Adviser to the Research Department of Norges Bank*

Recent events in financial markets and in nature have made it clear that it is vital to understand 
extremes. Such ’tail events’ occur in many aspects of economic life. As suggested by the subprime 
market spillover of 2007, the effects of which are still being felt, extreme events can spin out of con-
trol, so it is valuable to investigate how to characterise them. When extremes occur across several 
instruments or variables at the same time, the copula approach is one method of analysis. This arti-
cle introduces and illustrates recent ideas on copulas and tail events. We also give examples of the 
relation of these concepts to investor choice and the potential implications for regulatory policy. 

1 Introduction and motivation 

Extreme events have been with humanity through the 
ages. Some classic examples of extreme occurrences 
include the eruption of Mount Vesuvius in AD 79, which 
exploded 20 miles into the atmosphere and buried the 
inhabitants of Pompeii in volcanic ash, and the Black 
Death of the 1340s, which killed around 75 million 
people worldwide and destroyed more than one third 
of Europe’s population. More recently, extreme events 
include the stock market crash of 1929 when on Monday 
October 28 the US Dow Jones Index lost 13 % of its 
value in a single day; and the destruction of the World 
Trade Center on September 11, 2001. 

Why do we care about extremes and copulas? These 
concepts are very important for us to understand for two 
reasons. The first reason concerns the increasing inter-
connectedness of the world. This interconnectedness is a 
result of globalization as well as technological advances 
such as the internet. An interconnected world has many 
advantages. However, interconnectedness may also be 
a disadvantage in that we become more dependent on 
each other, since we can affect each other’s welfare 
quickly and directly. Dependence seems to be particu-
larly pronounced at extremes, for example during times 
of economic crisis. In economic markets, assets become 
more dependent in the lower tail during extremes, as 
documented by Ang and Chen (2002), Cappiello, Engle, 
and Sheppard (2006) and Hartmann, Straetmans, and 
de Vries (2003), among others. The standard way of 
measuring dependence is the Pearson correlation.1 This 
measure does not work well for data with a substantial 

amount of extremes, as discussed in Section 2 below. 
Copulas are general measures of dependence, and their 
parameters can help us to estimate the effect of our 
behaviour and our markets on others.2 

The second reason concerns the recent prevalence of 
extreme events. For example, as shown in Chart 1, the 
percentage change in US house prices reached record 
highs and lows during the period 2005 to 2007. Moreover, 
in the context of recent subprime-related scares, the 
price of interbank borrowing in the UK reached decade-
record levels in the fall of 2007, as shown in Chart 2. It 
is common to discuss extremes as exogenous, for exam-
ple Barro (2006) and Friedman and Laibson (1989). 
However, since at least the time of Fisher (1933), it 
has been acknowledged that some extreme periods are 

* A Norwegian title for this article may be “Ekstremverdier og sammenkoblinger – betydning for økonomisk analyse.” The article builds on other research by 
the author. Thanks to Gunnvald Grønvik, Randi Næs, Tørres Trovik and Bent Vale for their comments. 
1  The Pearson correlation is the standard correlation measure used in economics. As mentioned below, there are other correlation and comovement measures, 
one of which is the copula function. 
2  In keeping with research literature, throughout this paper we use the terms dependence and comovement interchangeably. 
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endogenous. An endogenous extreme event is one that 
depends on or is amplified by the behaviour of economic 
agents. Understanding the origin and patterns of such 
extreme events is very important for investors and cen-
tral bankers alike. 

An important aspect of the financial sector is relevant 
here, namely liquidity. Interestingly, during extreme 
events, liquidity often dries up. For example, Charts 3 
and 4 show that during the 1987 and 1998 market events, 
liquidity displayed a sharp drop in the US. Similar find-
ings have been documented in the Norwegian stock 
market by Chollete, Naes, and Skjeltorp (2007) during 
the burst of the dotcom bubble. Moreover, recent work 
by Chollete (2008) suggests that liquidity might be a 
channel for endogenous extremes and a potential predic-
tor of extremes. 

2 How do copulas relate to what we 
know? 

Before we discuss copulas, it is important to relate them 
to what is already known, namely correlations. For two 
generations the financial and academic communities have 
used some form of correlation or other second moment 
to summarize risk or diversification opportunities. The 
central insight is that we seek assets that do not comove 
with each other, in order to protect our investment port-
folios. That is, we demand higher returns to compensate 
for increased comovement, since we do not like to put 
all our eggs in one basket. A classic example in financial 
economics is the CAPM approach. Under some condi-
tions, the CAPM says that for any stock i, its return Ri

 
depends on its covariance with the market return R

m
: 

(1) 

where                                            Therefore, the more 
a stock is correlated with the market return, the higher 
its own return needs to be. 

If properly specified, correlations tell us about average 
diversification opportunities over the entire distribution. 
Given two random variables X and Y, the standard cor-
relation coefficient ρ

x,y
 is the covariance divided by the 

product of the standard deviations: 

(2)

The main advantage of Pearson’s correlation is tract-
ability. There are, however, several disadvantages of 
using correlations in finance, many of which are dis-
cussed by Embrechts, McNeil, and Straumann (2001). 
Three major shortcomings relate to heavy tails, estima-

tion biases, and linearity. First, there is much evidence 
of heavy tails in financial data, which are associated with 
infinite variance. From Equation (2), if either X or Y has 
infinite variance, the estimated correlation may give lit-
tle information on comovement, since it will be undefined 
or close to zero. Second, with regard to estimation bias, an 
important issue is noted by Forbes and Rigobon (2002), 

Chart 3 Marketwide Liquidity during the 1987 Crash
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Chart 4 Marketwide Liquidity during the LTCM Event in 1998
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Chart 2 Price of interbank borrowing in UK
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who show theoretically that, by definition, conditional 
correlation must increase during volatile periods. After 
adjusting for such bias, Forbes and Rigobon (2002) docu-
ment that prior findings of international comovement are 
reversed. Third, correlation is linear and therefore may 
overlook important nonlinear comovements, for example 
differential comovement during up and down markets.3 

Thus far, we have used the term correlation quite 
loosely. In fact, there are numerous correlation meas-
ures, and the Pearson correlation we discussed above 
is only one of them. An alternative measure is the rank 
(or Spearman) correlation, ρ

S
. This is more robust than 

the traditional correlation. Rank correlation measures 
comovement of ranks, and is expressed as 

(3)

where F
X 
(x) and F

Y
(y) are the distribution functions of X 

and Y, respectively.4 The rank correlation is useful when 
analysing data with many extreme observations, since it 
is independent of the levels of the variables, and there-
fore less sensitive to outliers. For example, if we denote 
the Norwegian and UK stock markets by X and Y, and 
examine the traditional correlation between these two 
markets, it will be highly affected by periods of booms 
and crises, which yield very large and very small stock 
prices, respectively. The reason is that the traditional cor-
relation in (2) depends on the level of X and Y. However, 
as seen in expression (3) the rank correlation between 
Norway and UK stock markets will only change if there 
is a change in the distribution of the stock returns. 

2.1 Copulas 

Unlike correlations, copulas can help us to uncover 
both linear and nonlinear diversification opportunities. 
Consider a portfolio of two assets with returns X and 
Y. All the relevant comovement in the portfolio is con-
tained in the joint density f

X,Y
 (x, y). However, this infor-

mation is often unavailable for large portfolios, because 
there might be no simple, single parametric joint density 
to depict the relationship among all the securities. 

An alternative for measuring dependence in this setting 
is the copula function c(u,v). In Norwegian, it is called 

a ’koblingsfunksjon’, which means a ’joining function’. 
This is exactly what a copula does: it joins the marginal 
distributions together, to form the full, joint, distribution. 
For example, in the case of two returns X and Y as above, 
the copula would be expressed as 

(4)  f(x, y) = c(F
X
(x), F

Y
(y)) · f

X
(x) · f

Y
 (y)  

Why is Equation (4) interesting? One important reason 
is that it empowers us to separate out the joint distribution 
from the marginals. For example, if we are interested in 
determining the source of increased risk in a Norwegian-
UK portfolio during extreme periods, this could come 
from either the fact that the marginals f are heavy-tailed, 
or their dependence c is heavy-tailed, or both. 

There are a number of parametric copula specifica-
tions. We focus on three types: the normal, the student-t, 
and the Gumbel copulas.5 The normal specification is a 
natural benchmark, as the most common distributional 
assumption in finance, with zero extreme comovement.6 
The student-t is useful since it has symmetric but non-
zero extreme comovement and nests the normal copula. 
The Gumbel copula is useful because it has nonlinear 
comovement and asymmetric extreme comovement – 
the mass in its right tail greatly exceeds the mass in 
its left tail. Moreover, the Gumbel copula is a member 
of two important families, archimedean copulas and 
extreme value copulas.7 In addition to these single 
copulas, we use a ’mixed’ copula, which combines a 
normal, Gumbel and Rotated Gumbel copula. In terms 
of practicality, these copulas are a subset of those most 
frequently used in recent empirical papers, for exam-
ple, Embrechts, McNeil, and Straumann (2001), Patton 
(2005) and Rosenberg and Schuermann (2006). Table 1 
provides functional forms of the copulas. In this table, 
the parameters ρ, α and β measure dependence. They are 
therefore similar to the traditional correlation, although 
they can allow for nonlinear dependence. 

Intuitively, the normal and student-t copulas are 
just multivariate versions of familiar distributions like 
the univariate normal and student-t distributions. The 
Gumbel is a multivariate version of the Gumbel density. 
For the purposes of risk management and financial sta-
bility, these copulas are useful mainly because of their 
shapes: some are symmetric, some are skewed, and oth-

3 Such nonlinearity is documented by a number of researchers, including Ang and Chen (2002). 
4 Since the distribution functions are monotonic, they preserve the ranks of the original data. Therefore the Spearman correlation defined above is based on 
ranks, see Cherubini, Luciano, and Vecchiato (2004) page 100.
5 Since we wish to investigate left comovement or downside risk, we also utilize the survivor function of the Gumbel copula, denoted the Rotated Gumbel. 
6 In the absence of a consensus in the literature, we use the term extreme comovement to mean comovement at the extreme quantiles of the distribution. 
7 Archimedean copulas represent a convenient bridge to gaussian copulas since the former have dependence parameters that can be defined through a correlation 
measure, Kendall’s tau. Extreme value copulas are important since they can be used to model joint behaviour of the distribution’s extremes. 

2 In keeping with research literature, throughout this paper we use the terms dependence and comovement 
interchangeably.  

The second reason concerns the recent prevalence of extreme events. For example, as shown 
in Chart 1, thepercentage change in US house prices reached record highs and lows during the 
period 2005 to 2007. Moreover, in the context of recent subprime-related scares, the price of 
interbank borrowing in the UK reached decade-record levels in the fall of 2007, as shown in 
Chart 2. It is common to discuss extremes as exogenous, for example Barro (2006) and 
Friedman and Laibson (1989). However, since at least the time of Fisher (1933), it has been 
acknowledged that some extreme periods are endogenous. An endogenous extreme event is 
one that depends on or is amplified by the behaviour of economic agents. Understanding the 
origin and patterns of such extreme events is very important for investors and central bankers 
alike.

An important aspect of the financial sector is relevant here, namely liquidity. Interestingly, 
during extreme events, liquidity often dries up. For example, Figures 3 and 4 show that during 
the 1987 and 1998 market events, liquidity displayed a sharp drop in the US. Similar findings 
have been documented in the Norwegian stock market by Chollete, Naes, and Skjeltorp 
(2007) during the burst of the dotcom bubble. Moreover, recent work by Chollete (2008) 
suggests that liquidity might be a channel for endogenous extremes and a potential predictor 
of extremes.  
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ers are asymmetric. These shapes correspond to types 
of risk. For example, if a bank’s assets are fit by copula 
with a heavy left tail, this means that the bank is prone to 
have low returns across all assets at the same time. 

2.2 The case for and against copulas 

There are three main advantages of using copulas in 
finance. First, and perhaps most relevant for central 
banks, copulas can aggregate portfolio risk from dispa-
rate sources, such as credit and operational risk. This is 
possible even for risk distributions that are subjective 
and objective, as in Rosenberg and Schuermann (2006). 
Second, copulas are a convenient choice for modelling 
potentially nonlinear portfolio comovement, such as cor-
related defaults. A third advantage is invariance. Since 
the copula is based on ranks, it is invariant under strictly 

increasing transforms.8 That is, the copula extracts the 
way in which x and y comove, regardless of the scale 
used to measure them.9 There are two disadvantages to 
using copulas. First, from a finance perspective, a disad-
vantage is that many copulas do not have moments that 
are directly related to Pearson correlation. It is therefore 
sometimes difficult to compare copula results to those 
of financial models based on correlations or variances. 
Second, from a statistical perspective, it is sometimes 
not easy to say which parametric copula best fits a given 
dataset, since some copulas may fit better near the center 
and others near the tails. It is possible to overcome this 
issue by focusing on different shapes of copulas that 
are important from a finance perspective, and by using 
several specification checks, namely AIC, BIC, a mix-
ture model, and the econometric test of Chen and Fan 
(2006).10 

8 The copula is based on ranks since it is a function of the marginal distribution functions F
X
(x) and F

Y
 (y). The marginal distributions are monotonic and preserve 

the ranks of the original data. Therefore the copula is based on ranks, see Cherubini, Luciano, and Vecchiato (2004). 
9 See Schweizer and Wolff (1981). For more details on copula properties, see Nelsen (1998). 
10 AIC and BIC denote Akaike Information Criterion and Bayes Information Criterion, respectively. Consider a sample with size equal to T, and the number of 
estimated parameters (θ) equal to q. Then the AIC and BIC are defined as 

where ln             is the maximized log likelihood. The AIC is based on maximum entropy considerations, and the BIC modifies AIC with a stricter penalty for 
overfitting a model. The best model is selected to be the one that minimizes AIC or BIC. 
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multivariate version of the Gumbel density. For the purposes of risk management and 
financial stability, these copulas are useful mainly because of their shapes: some are 
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risk. For example, if a bank’s assets are fit by copula with a heavy left tail, this means that the 
bank is prone to have low returns across all assets at the same time  
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There are three main advantages of using copulas in finance. First, and perhaps most relevant 
for central banks, copulas can aggregate portfolio risk from disparate sources, such as credit 
and operational risk. This is possible even for risk distributions that are subjective and 
objective, as in Rosenberg and Schuermann (2006). Second, copulas are a convenient choice 
for modeling potentially nonlinear portfolio comovement, such as correlated defaults. A third 
advantage is invariance. Since the copula is based on ranks, it is invariant under strictly 
increasing transforms.8 That is, the copula extracts the way in which x and y comove, 
regardless of the scale used to measure them.9 There are two disadvantages to using copulas. 

First, from a finance perspective, a disadvantage is that many copulas do not have moments 
that are directly related to Pearson correlation. It is therefore sometimes difficult to compare 
copula results to those of financial models based on correlations or variances. Second, from a 
statistical perspective, it is sometimes not easy to say which parametric copula best fits a 
given dataset, since some copulas may fit better near the center and others near the tails. It is 
possible to overcome this issue by focusing on different shapes of copulas that are important 
from a finance perspective, and by using several specification checks, namely AIC, BIC, a 
mixture model, and the econometric test of Chen and Fan (2006).10

  

 
 
8 The copula is based on ranks since it is a function of the marginal distribution functions FX(x) and FY (y). The 
marginal distributions are monotonic and preserve the ranks of the original data. Therefore the copula is based 
on ranks, see Cherubini, Luciano, and Vecchiato (2004).  
 
9 See Schweizer and Wolff (1981). For more details on copula properties, see Nelsen (1998).  
 
10 AIC and BIC denote Akaike Information Criterion and Bayes Information Criterion, respectively. Consider a 
sample with size equal to T, and the number of estimated parameters ( ) equal to q. Then the AIC and BIC are 
defined as  
 

AIC(q) = –2 ln [ ])(ˆ θL  + 2q  
 

BIC(q) = –2 ln [ ])(ˆ θL  + q ln(T) 
 

where ln [ ])(ˆ θL  is the maximized log likelihood. The AIC is based on maximum entropy considerations, and the 
BIC modifies AIC with a stricter penalty for overfitting a model. The best model is selected to be the one that 
minimizes AIC or BIC.  
 
 
 

2.3 Extreme comovement  
 
As mentioned in the introduction, extreme events often coincide across different asset classes, 
especially during down markets. Since copulas measure dependence of ranks, they can be 
used to estimate comovement at the tail u (highest and lowest ranks). However, copulas can 
be restrictive since they apply to the whole distribution, both center and tails. In some 
instances, a bank or risk manager is interested in only downside risk, for example. Therefore 
we would like to have a number that just measures tail or extreme comovement. Such extreme 
risk is often assessed using the concept of upside or downside risk, denoted (u). This 
function measures, for example, the probability of a joint extreme event in the Norwegian and 
UK exchanges:  
 

(u)  Pr(F(O)  u | F(L)  u)  
 
where F(L) and F(O) refer to the distribution functions of average returns on the London and 
Oslo exchanges, respectively. (u) measures upside risk. Its counterpart of downside risk, (l), 
is obtained by reversing the inequalities above. Formally, extreme comovement is measured 
by the limit of upside and downside risk.11
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2.3 Extreme comovement 

As mentioned in the introduction, extreme events often 
coincide across different asset classes, especially during 
down markets. Since copulas measure dependence of 
ranks, they can be used to estimate comovement at the 
tail u (highest and lowest ranks). However, copulas can 
be restrictive since they apply to the whole distribution, 
both centre and tails. In some instances, a bank or risk 
manager is interested in downside risk only, for exam-
ple. Therefore we would like to have a number that just 
measures tail or extreme comovement. Such extreme 
risk is often assessed using the concept of upside or 
downside risk, denoted λ(u). This function measures, for 
example, the probability of a joint extreme event in the 
Norwegian and UK exchanges: 

λ(u) ≡ Pr(F(O) ≥ u | F(L) ≥ u) 

where F(L) and F(O) refer to the distribution functions 
of average returns on the London and Oslo exchanges, 
respectively. λ(u) measures upside risk. Its counterpart 
downside risk, λ(l), is obtained by reversing the inequal-
ities above. Formally, extreme comovement is measured 
by the limit of upside and downside risk.11 

How do we assess extreme comovement? In practice, 
we use a measure, χ , defined as 

(5)

In terms of the above example, if the London and Oslo 
stock markets have significant extreme comovement as 
measured by χ , then they are likely to experience joint 
booms or crashes.13 We will see a simple application of 
such measures of downside risk in section 4. 

3 Examples of correlations and copulas 
in financial economics 

To give an indication of the difference between copulas 
and correlations, we now show some examples using 
international stock market data. We use three sets of 
countries, G5, East Asia and Latin America. For further 

details, see Chollete, de la Pena, and Lu (2006), which is 
a source of the results presented here.

3.1 Correlation estimates 

Table 2 presents the correlations and rank correlations 
for stock return indices from the G5, East Asian and 
Latin American countries. These indices are available 
from MSCI. We also present ranges in order to indicate 
the scope of diversification opportunities for an interna-
tional investor. We first consider G5 countries. Panel A 
shows results for the entire sample. The average correla-
tion for the G5 countries is 0.545, with a range of 0.519. 
Panel B shows results for the first part of the sample, 
from 1990 to 2001. The average correlation in this part 
of the sample is slightly lower, at 0.487. The range is 
smaller than for the full sample, at 0.480. Panel C dis-
plays the correlations from the latter part of the sample, 
2001 to 2006. In all cases the average correlations are 
larger. The average correlation is 0.637, with a range of 
0.545. To summarize, there are three main findings for 
the G5 countries. First, average comovement increased 
for every country pair from the earlier to latter part of 
the sample. Second, the countries affording maximal and 
minimal diversification benefits were the same over the 
sample period. This is true whether we measure comove-
ment with Pearson or rank correlation. Third, the range 
of diversification opportunities was larger in the latter 
period, although the very best (lowest) comovement was 
in the earlier part of the sample. 

Now let us consider the East Asian economies. For 
the entire sample, in Panel A, the average Pearson cor-
relation of 0.406 is somewhat lower than for the G5 
economies. The range of 0.273 is also much lower. The 
maximal and minimal correlations are for Hong Kong- 
Singapore and Taiwan-Thailand, respectively. Panel B 
shows results for the first part of the sample. Here, the 
average correlation is slightly lower than for the full 
sample, at 0.379. The maximum is also smaller than 
for the full sample, although the diversification range 
increases to 0.340. Panel C shows the latter part of the 
sample. In this case, the average correlation increases 

11 Specifically, left extreme comovement is the limit of λ(l) and right extreme comovement is the limit of λ(u).

12 In some instances, χ is supplemented by a second measure, χ,

(6)

where C     (u, u) is the survivor copula of C(u, u). This second measure is useful when χ is undefined. 
13 It is outside the scope of this article to develop the analysis of extreme comovement. For more details, see Poon, Rockinger, and Tawn (2004) and Berliant, 
Goegebeur, Segers, and Teugels (2005), Chapter 9. 

How do we assess extreme comovement? In practice, we use a measure,  , defined as  
    

)(lim
1

u
u↑

≡  12           (5) 
 
 
12 In some instances,  is supplemented by a second measure, ,  
 

1
),(log
)1log(2lim

1
−−≡

↑ uuC
u

u
          (6)  

 
where ),( uuC  is the survivor copula of C(u, u). This second measure is useful when  is undefined.  
 
 
In terms of the above example, if the London and Oslo stock markets have significant extreme 
comovement as measured by  , then they are likely to experience joint booms or crashes.13

 

We will see a simple application of such measures of downside risk in section 4 of the paper.  
 
13 It is outside the scope of this article to develop the analysis of extreme comovement. For more details, see 
Poon, Rockinger, and Tawn (2004) and Berliant, Goegebeur, Segers, and Teugels (2005), Chapter 9.  
 
 
3 Examples of correlations and copulas in financial economics  
 
To give a flavor of the difference between copulas and correlations, we now show some 
examples using international stock market data. We use three sets of countries, G5, East Asia 
and Latin America. For further details, see Chollete, de la Pena, and Lu (2006), which is a 
source of the results presented here.  
 
3.1 Correlation estimates  
 
Table 2 presents the correlations and rank correlations for stock return indices from the G5, 
East Asian and Latin American countries. These indices are available from MSCI. We also 
present ranges in order to indicate the scope of diversification opportunities for an 
international investor. We first consider G5 countries. Panel A shows results for the entire 
sample. The average correlation for the G5 countries is 0.545, with a range of 0.519. Panel B 
shows results for the first part of the sample, from 1990 to 2001. The average correlation in 
this part of the sample is slightly lower, at 0.487. The range is smaller than for the full sample, 
at 0.480. Panel C displays the correlations from the latter part of the sample, 2001 to 2006. In 
all cases the average correlations are larger. The average correlation is 0.637, with a range of 
0.545. To summarize, there are three main findings for the G5 countries. First, average 
comovement increased for every country pair from the earlier to latter part of the sample. 
Second, the countries affording maximal and minimal diversification benefits were the same 
over the sample period. This is true whether we measure comovement with Pearson or rank 
correlation. Third, the range of diversification opportunities was larger in the latter period, 
although the very best (lowest) comovement was in the earlier part of the sample.  
 
Now let us consider the East Asian economies. For the entire sample, in Panel A, the average 
Pearson correlation of 0.406 is somewhat lower than for the G5 economies. The range of 
0.273 is also much lower. The maximal and minimal correlations are for Hong Kong- 
Singapore and Taiwan-Thailand, respectively. Panel B shows results for the first part of the 

How do we assess extreme comovement? In practice, we use a measure,  , defined as  
    

)(lim
1

u
u↑

≡  12           (5) 
 
 
12 In some instances,  is supplemented by a second measure, ,  
 

1
),(log
)1log(2lim

1
−−≡

↑ uuC
u

u
          (6)  

 
where ),( uuC  is the survivor copula of C(u, u). This second measure is useful when  is undefined.  
 
 
In terms of the above example, if the London and Oslo stock markets have significant extreme 
comovement as measured by  , then they are likely to experience joint booms or crashes.13

 

We will see a simple application of such measures of downside risk in section 4 of the paper.  
 
13 It is outside the scope of this article to develop the analysis of extreme comovement. For more details, see 
Poon, Rockinger, and Tawn (2004) and Berliant, Goegebeur, Segers, and Teugels (2005), Chapter 9.  
 
 
3 Examples of correlations and copulas in financial economics  
 
To give a flavor of the difference between copulas and correlations, we now show some 
examples using international stock market data. We use three sets of countries, G5, East Asia 
and Latin America. For further details, see Chollete, de la Pena, and Lu (2006), which is a 
source of the results presented here.  
 
3.1 Correlation estimates  
 
Table 2 presents the correlations and rank correlations for stock return indices from the G5, 
East Asian and Latin American countries. These indices are available from MSCI. We also 
present ranges in order to indicate the scope of diversification opportunities for an 
international investor. We first consider G5 countries. Panel A shows results for the entire 
sample. The average correlation for the G5 countries is 0.545, with a range of 0.519. Panel B 
shows results for the first part of the sample, from 1990 to 2001. The average correlation in 
this part of the sample is slightly lower, at 0.487. The range is smaller than for the full sample, 
at 0.480. Panel C displays the correlations from the latter part of the sample, 2001 to 2006. In 
all cases the average correlations are larger. The average correlation is 0.637, with a range of 
0.545. To summarize, there are three main findings for the G5 countries. First, average 
comovement increased for every country pair from the earlier to latter part of the sample. 
Second, the countries affording maximal and minimal diversification benefits were the same 
over the sample period. This is true whether we measure comovement with Pearson or rank 
correlation. Third, the range of diversification opportunities was larger in the latter period, 
although the very best (lowest) comovement was in the earlier part of the sample.  
 
Now let us consider the East Asian economies. For the entire sample, in Panel A, the average 
Pearson correlation of 0.406 is somewhat lower than for the G5 economies. The range of 
0.273 is also much lower. The maximal and minimal correlations are for Hong Kong- 
Singapore and Taiwan-Thailand, respectively. Panel B shows results for the first part of the 
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to 0.511, while the range falls to 0.286. Throughout the 
samples, the country pair with maximal correlation is 
that of Hong Kong-Singapore. Interestingly, the minimal 
correlation switches from Korea-Taiwan in the first half 
to Hong Kong-Thailand in the latter half, and is Taiwan-
Thailand for the entire sample. This suggests that the 
best diversification opportunities would differ depend-
ing on the investor’s holding period. To summarize, 
for the East Asian economies, the average correlations 
increased over time, the two-country portfolios afford-
ing best diversification opportunities were not stable, 
and the diversification range fell over time. 

Finally, we consider the Latin American economies. 
Panel A shows the full sample estimates, which feature 
average correlations of 0.414 with a range of 0.151. The 
maximum and minimum correlations are for Brazil–
Mexico and Argentina–Chile, respectively. Interestingly, 
the rank correlation picks a different country pair for 
maximal correlation, namely Argentina–Mexico. This 
suggests that in this sample, the usual correlation does 
not capture the full story for diversification. Panel B 
shows the first part of the sample, 1990-2001, with an 
average correlation of 0.416, and a diversification range 

of 0.134. Once again, the Pearson and rank correla-
tion disagree on the same country pairs regarding the 
maximal comovement. Panel C shows the latter part of 
the sample, 2001-2006. Here, the average correlation 
and diversification range both rise, to 0.423 and 0.251 
respectively. To summarize, for the Latin American 
countries, both average comovement and diversification 
range have increased over time. Moreover, disagreement 
of the Pearson and rank correlations indicates potential 
nonlinear diversification benefits, for example during up 
versus down markets. 

In terms of general comparison, in all sample periods 
the G5 countries have the highest average and maximum 
correlations of the three regions, as well as the larg-
est range of diversification opportunities. The lowest 
minima for the full sample and first period are in East 
Asia, but in Latin America for the latter sample period. 
In economic terms, our correlation results suggest that 
an investor who invests solely in the G5 countries has 
a wider array of diversification possibilities, relative to 
an investor who invests solely in the East Asian or Latin 
American economies. 

G5 East Asia Latin America

Panel A: 1990–2006

Avg Max Min Range Avg Max Min Range Avg Max Min Range

Pearson’s ρ 0.545 0.822 0.303 0.519 0.406 0.588 0.315 0.273 0.414 0.506 0.355 0.151

(FR-DE) (JP-US) (HK-SI) (TW-TH) (BR-ME) (AR-CH)

Rank Corr 0.523 0.772 0.304 0.468 0.373 0.539 0.271 0.268 0.376 0.447 0.299 0.148

(FR-DE) (JP-US) (HK-SI) (TW-TH) (AR-ME) (AR-CH)

Panel B: 1990–2001

Avg Max Min Range Avg Max Min Range Avg Max Min Range

Pearson’s ρ 0.487 0.762 0.281 0.480 0.379 0.577 0.237 0.340 0.416 0.493 0.359 0.134

(FR-DE) (JP-US) (HK-SI) (KR-TW) (BR-ME) (AR-BR)

Rank Corr 0.471 0.709 0.267 0.442 0.322 0.511 0.176 0.335 0.366 0.480 0.307 0.173

(FR-DE) (JP-US) (HK-SI) (KR-TW) (AR-ME) (BR-CH)

Panel C: 2001–2006

Avg Max Min Range Avg Max Min Range Avg Max Min Range

Pearson’s ρ 0.637 0.901 0.355 0.545 0.511 0.639 0.353 0.286 0.423 0.561 0.310 0.251

(FR-DE) (JP-US) (HK-SI) (HK-TH) (BR-ME) (AR-CH)

Rank Corr 0.624 0.887 0.389 0.499 0.512 0.641 0.376 0.265 0.405 0.520 0.266 0.254

(FR-DE) (JP-US) (HK-SI) (TW-TH) (BR-ME) (AR-CH)

Rank Corr denotes the rank correlation ρS , defined in Section 2.1. G5 countries are France (FR), Germany (DE), Japan (JP), United Kingdom 
(UK) and United States (US). East Asian countries are Hong Kong (HK), Taiwan (TW), Thailand (TH), Malaysia (M) and Singapore (SI). Latin 
American countries are Argentina (AR), Brazil (BR), Chile (CH) and Mexico (ME). Although the maximum (Max) and minimum (Min) correlations 
are presented for completeness, we focus our comments on the Range and Average (Avg) of the data presented above, when we discuss the 
results in the text.

Table 2: Country correlations
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3.2 Copula estimates 
We now continue our discussion with a presentation of 
estimates from our empirical copula methodology.14 We 
consider four copulas, namely the normal, student-t, 
Gumbel, and Rotated Gumbel.15 The diagnostic methods 
we consider are AIC, BIC, and a mixture model.16 The 
copulas are estimated by maximum likelihood. 

3.2.1 Model selection 
Table 3 presents goodness of fit tests from AIC and BIC. We 
will first discuss the AIC results. For the G5 countries, the 
best model (lowest AIC) is the mixed copula, which has an 
average AIC of –318.18 across countries, closely followed 
by the student-t. This is evidence of heavy joint tails. For 
the East Asian economies, the lowest AIC of –139.43 cor-
responds to the Rotated Gumbel, followed by the student-t. 
Finally, for the Latin American countries, the lowest AIC 
of –183.97 is for the Rotated Gumbel model, followed by 
the mixed copula. Turning to the BIC results for the G5 
countries, the best model on average is the Rotated Gumbel, 
with an average BIC of –307.64, closely followed by the 
student-t copula. Similarly, for both the East Asian and Latin 
American countries, the best model on average is also the 
Rotated Gumbel, closely followed by the student-t. 

Single copulas are restrictive in that they assume a sin-
gle dependence structure. In order to address this restric-
tion, we examine more closely the mixed copula, which 
has normal, Gumbel and Rotated Gumbel components. 
The results are presented in Table 4.17 Since the weights 
on each copula in the mixture reflect the proportion of 
the data consistent with that copula shape, a large weight 
on the Gumbel suggests large upside comovement 
(systemic booms) while a large weight on the Rotated 
Gumbel copula suggests large downside comovement. 
First, consider the G5 estimates. The largest average 
weight of 0.517 is on the Rotated Gumbel copula, and 
the smallest weight of 0.097 is on the Gumbel copula. 
This suggests that there are generally heavy tails in the 
G5, and that these tails are highly asymmetric, with sub-
stantial downside dependence. Now we consider results 
for the East Asian models. In this case, the weights 
are closer than for the G5. The largest average weight 

of 0.471 is on the normal copula, suggesting that rela-
tively skinny joint tails are common for these countries. 
Finally, we consider results for the Latin American 
countries. For this region, the Rotated Gumbel copula is 
again dominant, with an average weight of 0.787.

To summarize the mixed copula results, there is evi-
dence of asymmetric heavy tails (downside risk) in all 

14 Copulas deliver information on the entire portfolio distribution. However, for clarity of comparison, we focus only on the copula dependence parameters, 
which reflect potentially nonlinear comovement, or in financial terms, nonlinear diversification benefits. 
15 There are many other copulas available. However, we choose these copulas because they have all been used in a number of recent finance studies, and 
because they represent four important “portfolio shapes” for finance, namely symmetric skinny tails, symmetric heavy tails, heavy upper tail, and heavy lower 
tail respectively. 
16 The AIC and BIC are not formal statistical tests, although it is customary to use them as they give a rough sense of goodness of fit. Since they are employed 
in this literature by many researchers, such as Dias and Embrechts (2004) and Frees and Valdez (1997), we include them. Further tests are described in Chollete, 
de la Pena, and Lu (2006). 
17 The mixed copula is also useful since the weights can provide information on another aspect of diversification, namely downside risk. The mixed copula 
is estimated by iterative maximum likelihood, as is standard in mixture model research. For details on mixture model estimation, see McLachlan and Peel 
(2000). 

Panel A: G5 
Models AIC BIC

Gumbel –269.17 –264.44

Rotated Gumbel –312.37 –307.64

Normal –302.82 –298.10

Student-t –316.20 –306.75

Mixed Copula –318.18 –294.57

Panel B: East Asia 
Models AIC BIC

Gumbel –111.25 –106.53

Rotated Gumbel –139.43 –134.71

Normal –132.38 –127.66

Student-t –138.47 –129.02

Mixed Copula –138.98 –115.36

Panel C: Latin America 
Models Average AIC Average BIC

Gumbel –121.23 –116.51

Rotated Gumbel –183.97 –179.25

Normal –153.02 –148.30

Student-t –167.56 –158.12

Mixed Copula –179.22 –155.61

The terms AIC and BIC denote the Akaike and and Bayesian Infor-
mation Criteria, as defined in Section 2.3 of the text. The numbers 
presented are averages for each region.

Table 3: Basic goodness of fit for copulas

Weights G5 East Asia Latin America 
WGumbel 0.097 0.145 0.099

(0.085) (0.102) (0.084)

WRotated Gumbel 0.517 0.384 0.787

(0.170) (0.147) (0.160)

WNormal 0.386 0.471 0.114

(0.177) (0.196) (0.161)

The terms AIC and BIC denote the Akaike and and Bayesian 
Information C riteria, as defined in Section 2.3 of the text. The 
numbers presented are averages for each region.

Table 4: Mixed copula estimates
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the countries, particularly in the G5 and Latin American 
regions. These latter two regions are also the ones with 
increased diversification ranges, according to our cor-
relation estimates from before. The greatest downside 
risk is in Latin America, which has nearly 80 % of the 
average weight on the Rotated Gumbel.18 

4 Further implications for finance 
4.1 Relationship between returns and diver-

sification 

What do our empirical findings above imply for global 
returns? As we discussed in Section 2, a central tenet of 
finance is that investors require higher returns for lower 
diversification (see Equation (1)). It is therefore natural 
to explore which of our diversification measures is most 
closely related to returns over our sample period. Table 
5 presents information on the relationship between aver-
age returns and average diversification measures in each 
region. We are particularly interested in patterns in the β, 
corresponding to equation 1. For a simple comparison, 
each variable is ranked from low (L) to high (H). Panel 
A shows the results for the full sample. The ranking of 

returns from lowest to highest is East Asia, then G5, 
then Latin America. Even though the Latin American 
region has more than double the returns of the others, 
its world market β is not the largest. This indicates that 
a world CAPM will not tell the full story. The only 
diversification measure that has the same relation across 
the regions is the left χ  , which measures downside risk 
in extreme periods.19 Panel B shows the first half of the 
sample, which has the same pattern. Panel C shows the 
second half, where none of the diversification measures 
has the same pattern as returns, although χ  still has its 
highest rankings for the region with highest returns. 

To summarise, the only diversification measure for 
which there is a monotonic relation to returns, is left 
extreme comovement. This monotonic relation exists 
for our sample as a whole, and for the bigger part of our 
sample, although not for the shorter, more recent sample. 
Left comovement is also the only measure that is always 
largest for the region with the largest returns. This is 
true even when the world beta goes in the opposite 
direction. In economic terms, this finding is plausible 
if investors are averse to (and therefore demand returns 
for) exposure to downside risk during extreme periods. 

18 These results are all in-sample, and may not hold out of sample. In order to assess such predictive power, we would have to use conditional copulas, as in 
Patton (2005). 
19 For more detailed definitions of downside comovement, see Chollete, de la Pena, and Lu (2006). 

The table presents average returns and average comovement for different regions. The world beta is computed on filtered returns. L, M 

and H denote the lowest, middle and highest returns or comovement, compared across regions. ρcopula denotes the comovement parame-

ter estimated for the student t copula. χ and χ   denote extreme comovement, as defined in Section 2. For example, Left χ and Left χ   are 

measures of extreme comovement in the left tail, while Right χ and Right χ   are measures of extreme comovement in the right tail. The main 

distinction that we focus on in the text is that these are all different measures of comovement or diversification: ρ is the familiar correlation; 

ρcopula is a copula based measure of comovement, and χ and χ   are extreme based measures of comovement. For each of these measures we 

discuss (in the text) whether their lowest (L) and highest (H) values correspond to the lowest and highest returns. Whenever this happens, it 

suggests a possible risk-return relationship, which is the basis for our discussion of this table in the text. 

Table 5: Regional returns and diversification measures

Panel A: Full sample 

Return World beta ρ ρcopula Left χ Left χ Right χ Right χ

East Asia  2.68 (L) 0.416 (L) 0.406 (L) 0.385 (L)   0.461 (M) 0.671 (L) 0.510 (H)

G5    5.35 (M) 0.739 (H) 0.545 (H)  0.525 (H)  0.515 (H)   0.750 (M) 0.547  0.499 (M)

Latin 13.24 (H)  0.426 (M)  0.414 (M)  0.414 (M) 0.441 (L)  0.834 (H) 0.478 (L)

Panel B: 1990–2001 

Return World beta ρ ρcopula Left χ Left χ Right χ Right χ

East Asia –1.00 (L) 0.358 (L) 0.379 (L) 0.324 (L)   0.454 (M) 0.652 (L) 0.432 0.517 (H)

G5    6.31 (M)  0.701 (H)  0.487 (H)  0.469 (H)  0.504 (H)   0.709 (M) 0.443 (L)

Latin 13.15 (H)   0.370 (M)  0.416 (M)   0.398 (M) 0.443 (L)  0.812 (H)  0.499 (M)

Panel C: 2001–2006 

Return World beta ρ ρcopula Left χ Left χ Right χ Right χ 

East Asia  10.19 (M) 0.537 (L)  0.511 (M)   0.530 (M)   0.467 (M) 0.742 (L)   0.448 (M)  0.568 (M)

G5   3.38 (L)  0.812 (H)  0.637 (H)  0.641 (H)  0.535 (H)  0.768 (M)  0.556 (H) 0.606 (H)

Latin 13.43 (H)   0.544 (M) 0.423 (L) 0.447 (L) 0.443 (L)  0.862 (H) 0.412 (L) 0.456 (L)
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Therefore, if we believe in a simple international CAPM 
model where returns depend on the world market beta, 
as in Equation (1), we might consider augmenting the 
model to account for a risk factor related to extreme 
comovement. In economic terms, this reflects joint 
downside risk (Karni, 1979), and differs from previous 
studies that focus on univariate downside risk. Our find-
ings, while suggestive and related to theoretical work on 
loss aversion, are evidently preliminary and may merit 
further study in a conditional setting with a wider group 
of countries. 

 4.2 Implications for international portfolio 
choice 

While the diversification range indicates available diver-
sification opportunities, it is useful to work with explicit 
financial models of asset allocation, which quantify the 
attractiveness of various risk-reward combinations to 
investors, and therefore allow us to compute portfolio 
weights. A simple model is the mean-variance frame-
work.20 In this setting, investors like high returns but dis-
like high volatilities. This framework is used by Pastor 
(2000) and Lewis (1999), in the context of international 
portfolio choice. The utility function of an investor with 
wealth W

1
 is given by: 

(7) 

where the partial derivatives of the first and second argu-
ments satisfy U1 > 0, and U2 < 0, respectively. Define the 
home and foreign portfolio weights as ω

h
 and ω

f
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0
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initial wealth. When utility is maximized subject to a 
wealth constraint, the first order conditions give optimal 
foreign portfolio shares as 

(8) 

where γ is the coefficient of relative risk aversion, σ2
h
  

is the variance of the home asset returns, and ρ
hf
 is the 

traditional Pearson correlation of the home and for-
eign returns. We will now use our various estimates of 
comovement in Equation (8), to compute optimal port-
folio weights. 

A useful illustration of the potential contribution of 
copulas and extreme value techniques is in the context 
of the simple portfolio choice problem presented above. 
In particular, we consider the optimal portfolio choice of 
a mean-variance US investor who can choose between 
investing at home and abroad. The investor can invest in 
the US and in an index of the major non-North American 
countries, EAFE.21 The investor is allowed to go short 
on each asset. In similar fashion to Lewis (1999), we 
calculate the optimal portfolio weights from Equation 
(8), using the average regional ρ as an estimate of the 
Pearson correlation ρ

hf
. In addition, we calculate the 

weights with two alternative measures of diversifica-
tion, the t copula’s correlation and extreme comovement. 
Given the different nature of the various diversification 
measures, and the fact that the mean-variance paradigm 
is established mainly for the traditional correlation, we 
merely wish to determine whether there is a qualitative 
difference in optimal choice during the 1990s and after, 
that might reflect the shifts in diversification scope docu-
mented above.22 In sum, we are making a rough qualitative 
assessment of an investor’s optimal choice, if she follows 
the signal from each of our diversification measures. 

The results are in Table 6. During the 1990s the US 
dominated many foreign portfolios. Therefore, we should 
expect a negative home bias, at least for the first part of 
the sample.23 Panel A shows the full sample results. 
Let us focus on the first column, which gives weights 
based on the familiar correlation. The most important 
finding is that the maximal portfolio weight outside of 
Latin America, is always less than 40 %, regardless of 
the value of the risk aversion. This is in stark contrast 
with Lewis (1999), who finds the minimum weight to be  
43.1 %, in a sample from 1970 to 1996. Therefore, 
according to all the diversification measures, there is a 
sort of reverse home bias in East Asia and the EAFE. 
Further, there is substantial heterogeneity. In particu-
lar, for the G5 and East Asia, a US investor actually 

20 We use mean-variance because it provides a well understood benchmark. There are many other possibilities, such as CARA-normal and CRRA-lognormal 
settings, and the safety-first approach of Roy (1952). However, the first two approaches restrict the distribution of returns, and the latter approach does not read-
ily yield closed form solutions. Moreover, mean-variance is often used in international portfolio choice research. We therefore use the mean-variance approach 
for our admittedly preliminary illustrations. 
21 The acronym EAFE denotes Europe, Australia and the Far East. 
22 Related empirical work using CAPM-like settings with downside risk and other related risk measures include Berkelaar, Kouwenberg, and Post (2004) and 
Post and van Vliet (2004). 
23 Moreover, because the US returns dominated returns for other countries, the first term in equation (8) may be negative. This, coupled with low volatility, 
results in foreign portfolio weights that can increase with risk aversion, which occurs for many countries in the first sample, but never in the second sample.
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wishes to short sell foreign stocks, if risk aversion is low 
enough. By contrast, for Latin America and the EAFE, 
most foreign portfolio weights are positive. This pattern 
holds, in general, for all the diversification measures 
during the full sample. Now, in Panel B, let us examine 
the first half of the sample. The negative home bias 
is even more pronounced here, especially for the East 
Asian economies, where it is always optimal to go very 
short. Once again this is true for all of our diversification 
measures, and once again the investment in all regions 
falls short of the benchmark (Lewis, 1999) value of 43.1 
%. Finally, we examine the latter sample, in Panel C. In 
accordance with the reduced dominance of US returns 
after the 1990s, the foreign portfolio weights are very 
large and positive for all regions. Using the standard cor-
relation, the optimal foreign investment is always well in 
excess of 40 %: the minimal portfolio weight is 56.4 %, 
and the maximum is as high as 204.2 %. Interestingly, 
for low levels of risk aversion, the optimal foreign 
weight exceeds 100 %. This amounts to short selling 
the US index, just the opposite pattern from that of the 

1990s. This pattern is qualitatively the same using other 
diversification measures. 

To summarise, when we estimate optimal portfolio 
weights we find substantial heterogeneity over the sam-
ple period. For the 1990s US returns dominated many 
foreign markets (especially East Asia, and EAFE), and 
the home bias phenomenon was not relevant. A notable 
exception was the Latin American economies, where it 
was optimal to hold some stocks. By contrast, since the 
turn of the century, US returns are not so dominant, and 
it is once again optimal for a US investor to place in 
excess of 50 % of her wealth overseas. These patterns 
hold qualitatively when we use any of our diversification 
measures. In economic terms, our findings are reassur-
ing because they indicate that the large time variation in 
diversification benefits that we documented in Section 
3.1 may manifest itself in dramatic shifts of portfolio 
weights for an international investor. 

A final important aspect is that there is some disagree-
ment of the proposed investment strategy using various 
dependence measures. For example, in Table 6 Panel 

Panel A: Full sample 

Correlation-based weights Copula-based weights Extreme value-based weights

γ = 2 5 7 10 2 5 7 10 2 5 7 10

G5 – US –49.4 4.8 15.2 22.9 –45.9 6.4 16.4 23.9 –169.2 –49.6 –26.8 –9.7

East Asia –40.4 –4.3 2.6 7.8 –38.5 –3.1 3.7 8.7 –133.3 –60.0 –46.0 –35.5

Latin America 55.5 28.1 22.8 18.9 55.8 26.9 21.4 17.2 56.8 23.2 16.8 12.0

EAFE 1.5 29.7 35.0 39.0 2.3 30.0 35.3 39.2 –15.5 22.5 29.8 35.2

Panel B:1990–2001 

Correlation-based weights Copula-based weights Extreme value-based weights

γ = 2 5 7 10 2 5 7 10 2 5 7 10

G5 – US  –131.1 –25.7 –5.6 9.5 –132.6 –26.3 –6.0 9.2 –296.2 –94.6 –56.2 –27.4

East Asia –111.1 –35.8 –21.4 –10.6 –100.3 –30.0 –16.6 –6.6 –273.5 –122.2 –93.4 –71.8

Latin America 13.3 8.1 7.1 6.3 12.2 6.8 5.8 5.0 –3.8 –11.5 –13.0 –14.1

EAFE –56.2 5.7 17.5 26.4 –56.5 5.6 17.4 26.3 –95.4 –10.6 5.5 17.7

Panel C:2001–2006 

Correlation-based weights Copula-based weights Extreme value-based weights

γ = 2 5 7 10 2 5 7 10 2 5 7 10

G5 – US 157.4 81.6 67.2 56.4 154.4 80.7 66.7 56.2 872.4 292.2 181.7 98.8

East Asia 204.2 104.5 85.5 71.3 212.7 107.5 87.5 72.5 489.2 205.3 151.2 110.7

Latin American 195.6 94.1 74.8 60.3 217.9 100.9 78.6 61.9 275.8 118.4 88.4 66.0

EAFE 101.3 70.9 65.1 60.8 99.3 70.1 64.5 60.3 144.6 88.5 77.9 69.8

Table 6: Foreign portfolio weights for a US investor, using different diversification measures

Percent portfolio weights are calculated from (8), representing ρhf with average comovement measures in the region: correlation ρ, copula 
parameter ρcopula, and left comovement χ  . G5–US are G5 economies excluding the US. γ is the coefficient of relative risk aversion. The terms 
East Asia, Latin America and EAFE refer to stock indices from East Asia, Latin America, and a broad group of non-US countries, ’Europe, Aus-
tralia and Far East’, respectively. We use this table in the text by going from left to right for each set of portfolio weights. That is, we focus on 
what happens to the desired portfolio weight as we move from lowest risk aversion (γ = 2) to the highest (γ = 10). For example, if we want to 
compare portfolio weights for East Asia, for the full sample, Panel A, we would go from left to right under ”Correlation-based weights”, then 
do the same for ”Copula-based weights”, then for ”Extreme value-based weights”. This is the basis of our discussion in the text. 
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A, a US investor with risk aversion of 2 would hold 
1.5 % of her wealth in foreign stocks (EAFE) using the 
correlation based approach, but would actually go short 
–15.5 % using the extreme comovement approach. This 
disagreement, coupled with the inconsistency of Pearson 
and rank correlation estimates for Latin America in 
Section 3.1, suggest that it may be important to consider 
both traditional methods and extreme value methods in 
portfolio choice for investors. The above results can be 
seen as quantitative evidence on the possible financial 
relevance of copulas in risk management and asset allo-
cation.

5 Stability: A possible link between 
borrowing and extremes 

While a formal analysis is outside the scope of this 
paper, we provide a brief introduction to the empirical 
properties of extremes. Extreme events can be exog-
enous or endogenous. Exogenous events are effectively 
acts of nature, while endogenous extremes depend on 
the behaviour of economic agents. Why is this distinc-
tion relevant? Let us denote the likelihood of an extreme 

event in financial markets at period t as p
t
. If this 

variable is predictable by some economic quantity, then 
central banks can, in principle, ameliorate the effects of 
extremes ex ante, instead of ex post. 

In a recent paper, Chollete (2008) develops a simple 
setting where, due to externalities, excess borrowing 
can cause an inefficiently high likelihood of extremes. 
Building on this logic, we can consider a test to show 
whether borrowing can predict extreme probabilities. 
Specifically, Table 7 shows the results of estimating 
the effect of past borrowing on extreme probabilities. 
The extreme probabilities are calculated by computing 
the proportion of days in each month the Dow Jones 
Industrial Average exceeded k standard deviations from 
the previous year’s median, k = 1, 2, 3.24 We find that 
for 1- and 2-σ events, borrowing (REALLOAN) has 
a significant effect. Moreover, both liquidity and an 
interaction between liquidity and borrowing have sig-
nificant effects for 1-σ events. Similar findings arise for 
various reference periods, including 2, 5 and 10 years. 
Consequently, there is evidence that extremes are endog-
enous via the channel of borrowing. This result shares 
the same spirit as that of Borio (2007) and Goodhart 

Intercept1 Intercept2 REALLOAN DSENT1 SECPCT LIQ0 LIQ1 REALLOAN
*LIQ0 

REALLOAN
*LIQ 

Panel A: 1-σ events

Coefficient 5.3675 4.5980 –21.5218 0.1487 –2.3985 –5.7905 –1.5121 26.0566 9.5101

(0.0011) (0.0047) (0.0052) (0.2759) (0.6978) (0.0179) (0.4771) (0.0197) (0.3332)

Tests of Overall Fit (p-values): LR 0.0186 

Score 0.0175 

Wald 0.0409 

Panel B: 2-σ events 

Coefficient 8.6457 7.9444 –45.0513 –0.0339 –9.3293 –8.0929 –2.9394 39.1506 15.3235

(0.0112) (0.0195) (0.0091) (0.8263) (0.1551) (0.0443) (0.4729) (0.0472) (0.4558)

Tests of Overall Fit (p-values): LR 0.0011 

Score 0.0094 

Wald 0.0275 

Panel C: 3-σ events 

Coefficient 8.7419 7.6638 –57.7413 0.2965 –9.3413 –15.1531 –6.2688 68.5561 34.5645

(0.3130) (0.3765) (0.2006) (0.4033) (0.4732) (0.1723) (0.5143) (0.2016) (0.4852)

Tests of Overall Fit (p-values): LR 0.3148 

Score 0.4609 

Wald 0.5756 

 The table shows the results of logistic regression estimation, from January 1989 to December 2005. The dependent variable is the likelihood 
of extremes, pt(ω), ranked as Low (less than 0.33), Medium (between 0.33 and 0.67), and High (above 0.67). DSENT1 is the investor sen-
timent measure of Baker and Wurgler (2007). LIQ0 and LIQ1 correspond to low and medium levels of liquidity, SECPCT is the percentage 
change in securitized loans, REALLOAN is the ratio of real estate loans to other consumer loans. A chi square statistic is computed as the 
squared ratio of each parameter to its standard error, and the corresponding p-values are in parentheses.

Table 7: The effect of borrowing on extremes

24 For more details, see Chollete (2008)
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and Tsomocos (2007), suggesting new, micro-based 
policy approaches for central banks in search of optimal 
financial stability. These approaches would have fiscal 
elements, instead of the pure monetary methods which 
have been more popular over the last three decades. 

6 Conclusions 

Dependence is at the heart of modern financial eco-
nomics. We naturally encounter and try to understand 
dependence in modern economic life, whether we seek to 
price an asset, invest in a diversified portfolio, or assess 
spillover effects from one market to another. There has 
been a recent flurry of research seeking to understand 
dependence in economic settings. Such research cov-
ers econometrics (Patton (2005)) as well as finance and 
banking (Rosenberg and Schuermann (2006)). Partly in 
response to this diversity of research, the current paper 
seeks to outline a few key, common ideas in the litera-
ture in a simple way, in a manner similar to Dorfman 
(1969). We illustrate these ideas in simple empirical settings, 
implementing both the relatively new techniques from copu-
las as well as traditional correlation-based methods. 

Our two most important findings are as follows. First, 
measures of comovement based on ranks may disagree 
from those based on traditional correlation, for example 
in Latin American markets. This disagreement is mir-
rored in the inconsistency of portfolio choices made by 
investors who decide based on correlation instead of 
properly considering extreme comovement, as shown at 
the end of Section 4.2. Second, and perhaps of special 
interest to central bankers, in the end of Section 5 we 
find that the likelihood of extreme events is related to 
individual´s previous real estate borrowing behaviour. 
This latter finding suggests that extremes may be endog-
enous and potentially amenable to regulatory policy 
analysis, since the propagation of extremes is related 
to observable data on borrowing. Such information is 
obviously  valuable during the current, turbulent inter-
national financial markets of 2008. 
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