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 Jarle Bergo:  
En profesjonell pengepolitiker går fra borde
Arne Jon Isachsen, professor ved Handelshøyskolen BI, intervjuer den avgående visesentralbanksjefen

Den 1. april 2008 er Jarle Bergos andre og siste periode 
som visesentralbanksjef i Norges Bank over. Da er det 
nærmere 40 år siden han for første gang gjorde sin entré 
i denne ærverdige institusjonen. Som fersk sosialøko-
nom fra Universitetet i Oslo – med gode karakterer 
– fikk han i 1969 jobb som konsulent i pengepolitisk 
avdeling. Halvannet år ved Norsk Utenrikspolitisk 
Institutt, et par år ved Det internasjonale pengefondet 
(IMF) i Washington D.C. og et par år ved EFTAs sekre-
tariat i Genève er de eneste sidesprang Jarle Bergo har 
foretatt i jobbsammenheng. I april bærer det tilbake 
til IMF, som nestsjef ved Nordisk-Baltisk kontor. Har 
mannen spesialisert seg på å være nestsjef? Nei. Forrige 
gang han hevet lønn i IMF var han sjefen for kontoret. 
Men jobbene går på runde. Nå er det en svenske som 
bekler sjefstillingen.

Vi møtes på hans store, luftige og stilfulle kontor på 
toppen av Norges Banks flotte bygg midt i byen. Et 
bygg historien vil vise det var rett at vi lot reise. Her er 
halvfulle pappkasser. Pakking for avreise er han allerede 
i gang med. Her er også en kurv med litt frukt og et par 
flasker Bris. Og pulverkaffe.

«Det er en underlig tid å se tilbake på,» mimrer den 
avgående visesentralbanksjefen, «rent pengepolitisk. På 
sett og vis er man nå tilbake til det normale,» fortsetter 
han. «Fra sammenbruddet av Bretton Woodssystemet i 
perioden desember 1971–mars 1973 og frem til 1990-

tallet ’glemte’ man i så godt som alle land at penge-
politikkens fornemste oppgave er å gi aktørene i det 
økonomiske liv et sikkert og stabilt nominelt anker. 
Varige, realøkonomiske effekter kan pengepolitikk aldri 
ha,» minner Bergo om. 

I de første etterkrigsårene, frem til slutten av 1960-tal-
let, tjente valutakursen som anker. «Folk på min alder,» 
sier Bergo, «husker at prisen på dollaren lenge stod fast 
på syv kroner og fjorten øre. Den empiriske observa-
sjonen om at lavere arbeidsløshet tilsynelatende lar seg 
’kjøpe’ ved høyere inflasjon – slik Phillipskurven viser 
– ble imidlertid for fristende for politikerne. Med stadig 
raskere prisstigning i ankervalutalandet USA fungerte 
systemet med faste valutakurser stadig dårligere. Andre 
land med fast kurs mot dollar ble påtvunget amerikansk 
inflasjon,» fremholder han.

Men hvorfor fungerte ikke Phillipskurven? Hvorfor 
lå ikke denne kurven fast? Bergo forklarer: «Tenk deg 
Robinson Crusoe og Fredag på sin øde øy. De fisker, 
henter ned kokosnøtter og samler rekved til bål. Om 
det i denne enkle økonomien var et pengesystem der 
Robinson som sjef for sentralbanken satte i gang å 
trykke flere sedler, ville det i seg selv ført til mer fisk, 
kokosnøtter eller rekved? Nei. Robinson ville kanskje 
for en kort stund kunne lure Fredag til å selge av sine 
lagre av godene og betale med nye penger. Prisene ville 
stige. Men Fredag ville lære.»

I det større bildet: Man kan lure hele folket en kort 
stund, og noen hele tiden, men ikke hele folket hele 
tiden. Som Abraham Lincoln i sin tid sa. Nettopp der-
for holder ikke Phillipskurven. Og nettopp derfor ble 
etterspørselsreguleringen på 1970- og 1980-tallet så lite 
vellykket. 

«Da kampen mot inflasjonen til slutt ble tatt på alvor, 
opplevde man både høy arbeidsledighet og rask prisstig-
ning. Mange land – inklusive vårt eget – fikk stagflasjo-
nen å slite med.» Minner Bergo om. 

«Hvorfor,» undrer jeg, «valgte Norge sin egen lille 
valutakurv i 1978, når vi i de foregående 5–6 årene 
hadde vært med på det såkalte slangesamarbeidet i 
Europa, som innebar temmelig faste kurser de konti-
nentale valutaene imellom?» «To forhold lå bak,» sier 
Bergo. «Behovet for også å la utviklingen i britiske 
pund, svenske kroner og amerikanske dollar virke inn 
på den norske kronens eksterne verdi ved å ha dem med 
i kurven. I tillegg kommer nok et politisk element, at det 
mer fasttømrede EMS-opplegget passet Norge med sitt 
Nei til EF i 1972 mindre godt.»

«På ti år, frem til vår siste devaluering under Gro 
Harlem Brundtland i mai 1986, skrev Norge ned verdien 
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Gjennom sin lange karriere i Norges Bank har 
Jarle Bergo også vært leder av redaksjonsutvalget 
i Penger og Kreditt i nærmere 10 år. Når han nå 
går av som visesentralbanksjef etter nesten 40 års 
tilknytning til banken, har redaksjonen bedt Arne 
Jon Isachsen lage et intervju med ham i en noe 
mer personlig stil enn de talene tidsskriftet med 
jevne mellomrom har gjengitt. I tillegg gjengir vi 
en bibliografi som gir en oversikt over arbeider 
av eller om Jarle Bergo som er publisert i bøker, 
tidsskrifter, rapporter og aviser. 

Arne Jon Isachsen er professor ved 
Handelshøyskolen BI og leder av Centre for 
Monetary Economics der. Som aktiv skribent 
har han fulgt norsk pengepolitikk gjennom hele 
Bergos periode i banken. Isachsen arbeidet selv i 
noen år i Norges Bank på 1980-tallet mens ban-
kens egen forsknings- og utredningsaktivitet var 
under oppbygging.

4



P e n g e r  o g  K r e d i t t  1 / 2 0 0 8

på sin valuta hele ti ganger,» konstaterer visesentral-
banksjefen.

«Bakgrunnen var en raskere prisstigning hos oss 
enn hos våre handelspartnere. På disse ti årene steg 
prisnivået i Norge med 120 prosent, eller med mer enn 
åtte prosent pr. år i gjennomsnitt, kan Bergo opplyse. 
«Akkumulert skrev vi ned kronen med vel tjue prosent,» 
legger han til.

Helt ville tilstander sammenlignet med hva vi har vent 
oss til de siste 12–15 årene. Om tallene for inflasjonen, 
som kommer den tiende i hver måned, i våre dager skulle 
vise en inflasjon de siste 12 måneder på 2,1 prosent når 
markedet forventer 1,9 prosent, er det store nyheter. Et 
avvik på 0,2 prosentpoeng, og knapt noen ville blunket 
et par-tre tiår tidligere. Hva har egentlig hendt?

«Pengepolitikken har atter fått et nominelt og tro-
verdig ankerfeste,» forklarer den nå snart tidligere 
visesentralbanksjefen tålmodig. «New Zealand gikk 
først over til inflasjonsmål. Allerede i 1990. Canada, 
Storbritannia og Sverige fulgte etter. I Norge gikk det 
tregere. Men da sentralbanksjef Kjell Storvik i august 
1998 stoppet å støttekjøpe kroner og ikke fant det riktig 
å heve styringsrenten utover åtte prosent, innebar det at 
Norge løsnet på kravet om dag-til-dag-styring mot stabil 
valutakurs når dette hadde klart prosykliske virkninger,» 
sier Bergo. 

Med ny sentralbanksjef noen måneder senere ble 
betydningen av lav inflasjon for å oppnå en stabil valuta 
vektlagt stadig sterkere. I mars 2001 kom så Norge etter 
med innføring av inflasjonsmål for vår pengepolitikk. 
Siden den gang har Norges Bank tatt kvantesprang og 
fremstår nå blant de ledende i praktisering av inflasjons-
mål. Bergo belyser dette ved et konkret eksempel.

«Et inflasjonsmål krever en oppfatning av hvordan 
takten i prisstigningen blir fremover. I starten av tiden 
med inflasjonsmål var anslagene for inflasjonen basert 
på en antakelse om uendret rente,» sier han. «Men med 
likvide markeder for like instrumenter med ulik løpe-
tid, er det lett å beregne markedets renteforventninger. 
Bedre å bruke disse enn antakelsen om uendret rente, 
tenkte banken. Som sagt så gjort. Og baserte rente-
forventningene bak fremskrivningen av prisbanen på 
terminrentene. Men,» fortsetter Norges Banks nestsjef, 
«om vi i banken ikke delte markedets forventninger til 
renteutviklingen, hva skulle vi da gjøre?»

Si det?
«Vi laget vår egen rentebane,» utbryter Bergo. Litt 

stolt.
Basert på denne rentebanen blir endogene variable, 

som prisutviklingen og andre størrelser, beregnet. Dette 
er modig. For sett at markedet får rett og banken feil, 
vil ikke det være surt å svelge? Nei. Åpenhet eller 
transparens kommer foran prestisje. Norges Bank finner 
det formålstjenlig på best mulig vis å forklare markedet 
hvordan man tenker og vurderer forholdene.

«Som pådriver for slike endringer har institusjo-
nen Norges Bank Watch virket bra,» sier Bergo. 

Jarle Bergo 
Født 1945, Voss  
Cand.oecon., Universitetet i Oslo, 1969
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2002  Gjenoppnevnt som visesentralbank-

sjef for ytterligere 6 år
1996  Beskikket som visesentralbanksjef i 

Norges Bank for 6 år
1993–1995 Eksekutivdirektør valgt av de 

nordiske og baltiske land, IMF, 
Washington D.C.

1979–1993 Direktør, Norges Bank
1977–1979 Prosjektleder, Norges Bank
1975–1976 Økonom, EFTA-sekretariatet, 

Genève
1971–1972 Forsker/sivilarbeider, Norsk 

Utenrikspolitisk Institutt  
1969–1974 Konsulent, Norges Bank

Andre oppdrag/verv:
2002–2003 Medlem av Utvalget for etiske ret-

ningslinjer for Statens petroleumsfond
2000–2001 Medlem av Børsstyret
1999–2000 Medlem av Utvalget for drøfting av 

strategi for sysselsetting og verdiska-
ping

1996  Leder av Ekspertgruppen til utredning 
av næringslivets konkurranseevne

1991–1993 Forretningsfører Statens 
Banksikringsfond

1990–1993 Konsulentoppdrag i IMF i Øst-
Europa og tidligere Sovjetunionen

Foto: Sturlason
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Bibliografi, Jarle Bergo 
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Foredrag er bare tatt med når de er publisert i 
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og tolldepartementet 21. februar 1992; avgitt til 
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Bergo, Arne Øien, Erlend Kvaal, Erling Selvig. 
Oslo: Finansdepartementet, 1992

Utredning om tilgangen på risikovillig kapital i 
næringslivet: rapport II. Utarbeidet av en arbeids-
gruppe oppnevnt av Finansdepartementet og 
Næringsdepartementet, ledet av Jarle Bergo. Oslo: 
Finansdepartementet, 1989

Utredning om tilgangen på risikovillig kap-
ital i næringslivet. Utarbeidet av en arbeids-
gruppe oppnevnt av Finansdepartementet og 
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1988
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ber 1988
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«Konkurranse i finansmarkedene: kommentarer til 
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årg. 40, nr 3 (1986), s. 2–5
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1986
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«Tilbudsøkonomi, gammel vin på nye sekker?» 
Sosialøkonomen, årg.36, nr.3 (1982), s.19–26
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Hvert år setter Centre for Monetary Economics ved 
Handelshøyskolen BI ned et utvalg på mellom to og 
fire eksperter – fra akademia og markedet, gjerne med 
en eller to utlendinger – som nøye går vår sentralbank 
etter i sømmene. Gjør banken jobben den er pålagt av 
myndighetene? Har rentebeslutningene vært kloke? Har 
tenkemåten bak dem vært godt kommunisert? Hvor lig-
ger det potensial for forbedringer i norsk pengepolitikk? 
Åpenhet om rentebanen er et godt eksempel på hvordan 
rapporten fra Norges Bank Watch (NBW) har virket 
befordrende på endringer i Norges Banks kommunika-
sjon med markedet.

Et lite hjertesukk unnslipper. «Hvorfor,» stusser 
Bergo, «vinkler media ting så gjerne i negativ retning? 
Etter den siste NBW-rapporten, som ble lagt frem i 
februar, skriver avisene så krast. Og det til tross for at 
rapporten er godt fornøyd med banken. Og banken med 
rapporten.»

No news is good news, heter det. I vår medieverden 
kan det tidvis se ut til at good news is no news. Men om 
noe negativt kan sies, fyrer man i media villig løs.

Jarle Bergo har deltatt i mange viktige utvalg. «Hva 
er vitsen med slike utvalg?» spør jeg. «Hensikten er å få 
råd om å gjøre ting man i utgangspunktet hadde tenkt å 
gjøre åkkesom,» sier vår visesentralbanksjef, som i sin 
utgående posisjon kan tillate seg en noe friere stil enn 
om han var for inngående til dette fornemme kontor.

Som sekretær for Renteutvalget midt på 1980-tallet var 
Bergo sentral i den liberaliseringen av kreditt- og valu-
tapolitikken vi etter hvert fikk. «Kvantitative regulerin-
ger hadde ikke fremtiden for seg,» sier Bergo. «Men det 
er vanskelig å endre ting kjapt i et samfunn med sterke 
interessegrupper,» fortsetter han. «Demokrati krever 
tid. Beslutninger som innebærer betydelige endringer, 
må modnes frem. De som ligger an til å tape ved det 
nye, må ikke få blokkere for nødvendige endringer.»

«Kanskje skulle man gjennom 1970- og 1980-årene 
tenkt mer gjennom hvordan det penge- og valutapoli-
tiske systemet burde utformes enn å stritte imot endrin-
ger som likevel presset seg frem?» sier Bergo, nærmest 
til seg selv.

Arbeidet i Renteutvalget pågikk i intense halvannet 
år. «Var du fristilt fra andre oppgaver da,» spør jeg. 
Nei, det var Jarle Bergo ikke, oppgaver som direk-
tør for Utredningsavdelingen i Norges Bank måtte 
også skjøttes. «Har du jobbet for mye i ditt liv,» 
undrer jeg, «til forsakelse av andre og viktigere ting?» 
Visesentralbanksjefen tar betenkningstid. Treffer jeg et 
ømt punkt? Eller blir svaret «Je ne regrette rien», som 
Edith Piaf, eller ’Spurven’ som hun ble kalt, sang på 
slutten av sin karriere. «Nei,» svarer den avgående vise-
sjefen omsider, «jeg vil ikke si som et generelt utsagn at 
jobben har tatt for mye av min tid. Men,» legger han til, 
«i noen perioder kan nok det ha vært tilfelle.» Angrer 
litt kanskje?

Da myndighetene på 1990-tallet satte ned et utvalg 
som skulle se nærmere på tilgangen av risikokapital i 
Kongeriket, avanserte Bergo fra sekretær til formann. 
Nei, konkluderte utvalget, omfattende tiltak for å øke 
tilgangen på slik kapital er ikke nødvendig. «Som plas-
ter på såret for de som mente noe annet, ble det statlige 
Norsk Venture etablert. Det bidrog til å roe ned gemyt-
tene,» sier den sindige Bergo. 

Gjennom Bergos tid i Norges Bank har fokus i stadig 
økende grad blitt rettet mot hva som er en sentralbanks 
sentrale oppgaver. «Rart å tenke på at for ikke så altfor 
mange år siden drev banken med utlån til fiskerinæ-
ringen», forteller Bergo. Utlån til næringsdrivende 
har ikke noe på balansen til en sentralbank å gjøre. I 
tillegg hadde man oppgaven med å gå gjennom regn-
skaper for bedrifter som fikk støtte fra Distriktenes 
Utbyggingsfond. Også dette er helt fjernt fra hva en 
sentralbank skal drive med, selv om kriselån til fiskeri-
næringen var oppgaver som man i sin tid var pålagt av 
Stortinget. 

«Hva med Oljefondet,» smetter jeg inn, «er det noen 
sentralbankoppgave å forvalte kapitalen til det norske 
folk?» «Hovedstyret mener at Norges Bank har løst 

«Financial research in Norway». Economic Bulletin, 
Vol.52, no.3 (1981), s.192–197, Norges Bank

«Norsk utenriksøkonomi og oljepolitikk». I: Norsk 
utenrikspolitisk årbok 1981. red.: Olav Stokke, 
Oslo: NUPI, 1981, s. 9–29

«Multinasjonale selskaper: velsignelse eller prob-
lem». Norwegian foreign policy studies 8. Oslo: 
Universitetsforlaget, 1974

«Konsekvenser for den økonomiske politikken». 
I: EF – Norges vei? Forhandlingsresultat satt i 
perspektiv. Redigert av Valter Angell og Johan 
Jørgen Holst, Oslo: Universitetsforlaget, 1972, s. 
101–119

«EECs assosierings- og handelsavtale med landene 
i Middelhavsregionen». Internasjonal politikk, nr. 
5–6 (1971), s. 418–447

«De multinasjonale selskapene og den økono-
miske integrasjonsprosessen i Vest-Europa». 
Internasjonal politikk, nr. 4 (1971), s. 330–349

Samfunnsøkonomiske investeringskriterier: for-
slag til prioritering av investeringsprosjekter. 
Arbeidsnotat, Norges Bank: 31. desember 1969

Et forsøk på å estimere parametrene i en dynamisk 
modell når observasjonene er en kombinasjon 
av tidsrekke- og tverrsnittsdata. Oslo: UiO/USø, 
1969
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denne oppgaven på en god måte,» repliserer Bergo. 
«Men», jeg gir meg ikke, «er det noen sentral opp-
gave for Norges Bank å forvalte Statens pensjonsfond 
– Utland? Greit at man gjorde det i starten. Ekspertisen 
i håndtering av valutareserver kom godt med, samt kva-
litetsstempelet som adresse Bankplassen 2 gir. Hvorvidt 
forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland forblir 
noe sjefen for landets pengepolitikk i all fremtid vil ha 
ansvar for, er vel langt fra opplagt?» Stadig mine ord. 
Bergo lytter. Brummer litt. Ikke direkte uenig, lyder 
brummingen som i mine ører.

Intervjueren er blitt varm i trøya. «Hvordan kan du 
forsvare rentehevingen i juli 2002,» spør jeg, «i en 
periode der alle andre land satte rentene ned? Og der 
resultatet ble en forrykende sterk norsk krone som 
rasket vekk 30.000 industriarbeidsplasser i løpet av de 
neste par årene?» 

«Our finest hour,» svarer Bergo, med en ro og tyngde 
verdig en Churchill. Norges Bank på sitt beste. «Ikke 
bare hevet vi renten, som du sier, vi stod klare til å 
heve den en god del mer. Men valutakursen kom oss i 
forkjøpet. Med den styrken kronen fikk, ble innstram-
mingen sterk nok. Hvorfor gjorde vi dette? Med det 
pengepolitiske regimet som da var etablert, var sentral-
bankens oppgave helt klar. I forkant hadde vi gjort vårt 
handlingsmønster kjent. For å unngå en inflasjonsspiral 
ville renten måtte settes opp ved for sterke lønnsøknin-
ger. I tariffoppgjøret våren 2002 var lønnsøkningene 
altfor store.» 

En lang og sterk og sammenhengende strøm av ord fra 
en ellers noe forsiktig sentralbankmann.

Det nominelle ankeret var kastet. Og med ett forstod 
alle hvordan den nye arbeidsdelingen i den økonomiske 
politikken så ut. Norges Bank har ansvar for inflasjonen. 
De finanspolitiske myndighetene for realvalutakursen. 
Og partene i arbeidslivet for sysselsettingen. 

Det skjøre punkt i denne arbeidsdelingen er faren for 
at formuesforvaltere i de internasjonale finansmarke-
dene kjører kronekursen helt ut av kurs. På dette punkt 
har vi vært både dyktige og heldige. Norges Banks kom-
munikasjon med markedet må ta noe av æren for en mer 
stabil valuta enn hva land det er naturlig å sammenligne 
seg med, kan vise til.

«At arbeidsdelingen vi nå har fått, fungerer godt, kan 
vel knapt noen tvile på,» fremholder Bergo. 

Den reallønnsveksten de aller fleste av oss har opp-
levd de siste fire-fem årene er eksepsjonelt høy. Og det 
er hva som teller – hvilken kjøpekraft pengene man 
tjener, har. I tillegg har arbeidsmarkedet vist en større 
tilpasningsdyktighet enn de fleste hadde tenkt seg. 
Problemet med stadig flere på trygd trekker imidlertid 
noe ned på dette punktet.

Men alt har ikke alltid vært bare fryd og gammen. Den 
norske bankkrisen tidlig på 1990-tallet var såpass kraftig 
at den også er godt kjent i utlandet. Norske myndigheter 
gjorde det eneste rette. Når underkapitaliserte bankers 
eiere ikke ville legge mer penger på bordet, måtte staten 
opp med midlene. Og de private eiere nulles ut. Med 
et underfundig Mona Lisa-smil minnes Bergo hvordan 
han som forretningsfører for Statens Banksikringsfond 
skrev under på sjekken på fem milliarder kroner som 
staten kjøpte nyemitterte aksjer i Kreditkassen for.

Til slutt, «hvordan går det an,» sier jeg, «år ut og år 
inn, å være så opptatt av, enn si begeistret for, marginale 
endringer i Norges Banks styringsrente? En kvarting 
opp, en kvarting ned, eller uendret – kan man tenke seg 
noe mindre spennende å bruke livet sitt på?» 

«Vi driver jo ikke bare med det,» sier Bergo. «De to 
andre kjerneoppgavene – finansiell stabilitet og kapi-
talforvaltning – krever også mye tid og krefter. Videre 
har jeg gleden av å være med på mange spennende 
evenementer i utlandet, hvorav møtene som Kansas-
avdelingen av ’Fed’, den amerikanske sentralbanken, 
hvert år arrangerer i Jackson Hole i Wyoming, og hvor 
jeg er med annen hver gang, er de mest lærerike. Her 
møtes toppene i min bransje. De fremste folkene i sen-
tralbanker setter de skarpeste akademikerne stevne.»

Når Jarle Bergo om kort tid tar over som nestkom-
manderende ved Nordisk-Baltisk kontor ved IMFs 
hovedkontor i Washington D.C., blir veien til Jackson 
Hole kortere. 

God tur til Amerika!
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Økonomiske perspektiver 
Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 14. februar 2008. 

Det er 200 år siden Henrik Wergeland ble født. Han 
hadde i perioder sitt virke nettopp her i Kvadraturen. 
Stykkene hans ble satt opp på Christiania Theater som 
lå på Bankplassen, og som riksarkivar hadde han kontor 
på Akershus festning et steinkast herfra.

Wergeland bodde en periode ved Grønlia nedenfor 
Ekeberg. For å komme til byen rodde han over Bjørvika. 
Båten fortøyde han nær traktør Bekkevolds vertshus i 
Skippergata, et sted vi i dag kjenner som «Grei Kafé». 
Der møtte han også kroeierens datter, Amalie Sofie, som 
ble hans kone.1

Wergeland skrev diktet «Følg kaldet!», hvor vi finner 
et vers som mange kjenner:

«Ung maa Verden endnu være,
Slægtens Sagas lange Lære
endnu kun dens Vuggesange
og dens Barndoms Eventyr.
Endnu leve Chaos' Dyr [...]»2

Kaoset og frykten meldte seg med full tyngde i finans-
markedene sist høst. Vi ser igjen at aktørene lider av 
kort hukommelse. 

Om kriser, ubalanser og bobler

Prisene på boliger begynte å falle i USA i 2006 (fig. 1). 
Det ble meldt om mislighold på boliglån, men de fleste 
trodde at det bare var lånene i en avgrenset del av mar-
kedet som var utsatt. 

Det første varselet om at noe større var i gjære kom i 
fjor vinter. I løpet av sommeren ble det klart at tapene 
hadde spredt seg, og da til statlig eide tyske banker. 

Også andre banker, fond og finanshus i Europa, Asia og 
USA fikk merke uroen, og etter hvert dukket tap opp 
hvor vi kanskje minst ventet det. 

En europeisk kollega sammenliknet finansuroen med 
en filmproduksjon: Den ble spilt inn i USA, hadde pre-
miere i Tyskland og ble spredt og spilt over hele verden. 
Og som dere vet, ble den også vist på norsk bygdekino 
sist høst.

I tillegg til tyske banker, har en liten dansk og en gan-
ske stor engelsk boligbank kommet i alvorlige vansker. 
På St. James’ Park i Newcastle lyser reklame for den 
kriserammede britiske banken, Northern Rock, mot oss 
(fig. 2). Vi ser altså krise i banker i naboland. 

Uroen spredte seg til penge- og kredittmarkedene i 
fjor sommer. Få visste hvem som risikerte tap, og ban-
ker, fond og finanshus begynte å tvile på sine motparters 
økonomi og holdt på pengene. Det førte til at påslagene 
på renten bankene tar når de låner til hverandre, steg 
markert. 

Bankene måtte dessuten ta usikre lån tilbake i sine 
bøker fra selskaper de hadde etablert. Det reduserte 
enda mer deres evne og vilje til å gi nye lån. For å styrke 
sin soliditet har flere store banker hentet inn ny kapital 
fra statlige fond i Midt-Østen og Asia.

Det som begynte med isolerte tap i en liten del av 
markedet for amerikanske boliglån, ga tillitsvikt som 
spredte seg til penge- og kredittmarkedene i mange land 
høsten 2007. I USA er det fare for at tapene øker i andre 
deler av eiendomsmarkedet og for vanlig kreditt til for-
brukere og bedrifter. Mange nye finansielle instrumenter 
som var ment å spre risiko, har vist seg ikke å være liv 
laga. Det er nå vanskelig for mange selskaper å reise ny 
egenkapital eller ta opp langsiktige lån. Det er også tegn 
til at prisene og aktiviteten i bolig- og eiendomsmarke-
dene har snudd og faller i mange europeiske land. 

Rundt årsskiftet ble det reist tvil om soliditeten i deler 

1   Kilder: Yngvar Ustvedt (1994): «Henrik Wergeland – En biografi», Gyldendal Norsk Forlag A/S og Ulf Andenæs: «Et dryss av poesi fra Grei Kafé», Aftenposten, 11. 
november 2007.
2   Kilde: www.dokpro.uio.no. Teksten der er hentet fra 23-bindsutgaven «Henrik Wergeland – Samlede skrifter», redigert av Herman Jæger, Didrik Arup Seip, Halvdan Koht 
og Einar Høigård, utgitt av Steenske forlag, 1918–1940.

Figur 1 Boligmarkedet i USA. Prisvekst i prosent

Kilde: Reuters (EcoWin)
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Figuren viser tre måneders glidende gjennomsnitt av tolvmånedersendrin-
gen i medianprisen på brukte boliger i USA fra januar 1980 til desember 
2007. 

Figur 2 Krisebank: Northern Rock 

Foto: AFP/SCANPIX
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av det amerikanske banksystemet. Det nye året har vært 
preget av frykt for tilbakegang i USA og store fall i 
aksjekurser over hele verden (fig. 3). Verdiene på Oslo 
Børs har så langt i år falt med mer enn 15 prosent, som 
tilsvarer over 300 milliarder kroner. 

Da bankene ikke lenger ville gi hverandre lån, til-
førte mange sentralbanker ekstra likviditet. Også vi har 
i perioder gitt mer lån til våre banker. Det har dempet 
svingningene i renten bankene tar for å yte lån til hver-
andre.

Norske banker bruker det europeiske markedet for 
kortsiktige lån i dollar til handel seg i mellom. Bankene 
bruker også andre lands markeder til å finansiere utlån i 
norske kroner. Bankene tar opp lån i utenlandsk valuta 
og veksler dem om. Påslagene som tas på slike lån (fig. 
4), veltes over på kundene som låner i kroner. Derfor 
har disse tilleggene i USA og Europa smittet raskt over 
på norske renter, selv om de norske bankene er lønn-
somme, har tillit og er lite utsatt for tap.

De siste årene har norske bedrifter og husholdninger 
økt sin gjeld kraftig. Det har samtidig vært en tendens til 

at norske banker har økt sin kortsiktige gjeld til utlandet. 
Bankene sikrer seg mot kurstap eller rentetap på slike 
lån. Men uroen i siste halvdel av fjoråret viste at ban-
kene ikke like lett kan sikre seg mot likviditetsrisiko.

Norges Bank tilfører kroner til det norske banksyste-
met. Her kan vi være rause når usikkerhet og frykt rir 
markedene. Men når bankene tar opp lån i utenlandsk 
valuta, står de mer alene.

Kriser og uro er bygget inn i markedenes virkemåte. 
Jakten på avkastning og markedsandeler kan noen gan-
ger bli for intens. Et felles trekk ved finanskriser er at 
det skjer store endringer i prisingen av risiko i mange 
markeder. Priser på aksjer og andre verdipapirer byg-
ger på hva aktørene i det økonomiske livet tror om sine 
fremtidige inntekter. Noen ganger viser disse forvent-
ningene seg å være urealistiske. Uventede hendelser kan 
endre utsiktene for økonomien. Når håp og tro endres til 
frykt og tvil – og det kan skje over natten – faller prisene 
raskt og mye. 

Den uroen vi nå opplever, har dype røtter. Sparingen i 
amerikanske husholdninger falt markert på 1990-tallet. 
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Figur 3 Aksjekurser. Indekser, 1. januar 2007 = 100

Kilde: Reuters (EcoWin)
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Figuren viser utviklingen i norske (OSEBX), amerikanske (S&P 500) og euro-
peiske (STOXX) aksjer fra 1. januar 2007 til 13. februar 2008. 

Figur 4 Rentepåslag i pengemarkedet. Prosentenheter
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Figuren viser differansen mellom pengemarkedsrente og forventet styrings-
rente fra 1. juni 2007 til 13. februar 2008. Forventet styringsrente er målt 
ved Overnight Indexed Swaps (OIS). 

Figur 5 Realrente og sparerate i USA. Prosent
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Sparerate

Langsiktig realrente

Figuren viser utviklingen i langsiktig realrente (10 år) og husholdningenes 
sparing i prosent av disponibel inntekt i USA fra januar 1980 til desember 
2007. 
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Figur 6 Realrente og underskudd på driftsbalansen i USA. Prosent
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Kilder: Reuters (EcoWin) og IMF

Figuren viser utviklingen i langsiktig realrente (10 år) og underskudd på drifts-
balansen målt i prosent av BNP fra 1980 til 2007. Anslag for 2007.
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Da IT-boblen sprakk etter årtusenskiftet, satte den ame-
rikanske sentralbanken ned renten til lave nivåer. Også 
rentene i Europa falt mye. Boligprisene og investerin-
gene i fast eiendom i nesten hele den vestlige verden 
gikk da kraftig opp, og sparingen i USA og andre vest-
lige land falt på ny. 

Lav offentlig og privat sparing i USA har ført til 
store underskudd i handelen med utlandet (fig. 5 og 6). 
Resten av verden dekker underskuddet med sin sparing. 
Isolert sett ville en så stor tilførsel av kapital ha krevd 
en oppgang i rentene. Men selv om amerikanerne måtte 
låne stadig mer ute, falt de langsiktige rentene. Samtidig 
holdt prisstigningen seg lav, blant annet takket være bil-
lige asiatiske importvarer.

De lave langsiktige rentene kan forklares med den 
høye sparingen i Asia og oljeeksporterende land. 
Overskuddene, særlig i Kinas utenrikshandel, har økt 
kraftig (fig. 7).

Rentene er igjen på vei ned i USA og i flere andre 
land. Rentene reduseres for å møte utsiktene til svakere 
økonomisk vekst. Men med mange ledige boliger og 
eiendommer er det ikke sikkert at rentevåpenet nå er 
like slagkraftig som det har vært.

Det er derfor fare for at amerikansk økonomi går inn 
i en langvarig lavkonjunktur, til tross for nedgangen i 
rentene, og trekker med seg store deler av verdensøko-
nomien. I så fall reduseres overskuddene i Asia ved at 
verdien av eksporten synker. 

Samtidig er det en risiko for at lave renter i neste 
omgang kan legge grunnlag for nye bobler, holde 
sparingen i USA nede og forlenge perioden med store 
underskudd i amerikansk utenriksøkonomi. 

Det beste hadde vært om denne ubalansen kunne 
avvikles ved at amerikanerne begynner å spare. Skal 
veksten i verden holdes oppe, må da Asia og Europa 
ta over som vekstmotor i de amerikanske forbrukernes 
sted. Utsiktene til å få det til, er kanskje ikke de beste. 
Både i Europa og Asia tiltar inflasjonen, og det vil 
måtte prege den økonomiske politikken, i alle fall en 

tid fremover. Fraværet av et sosialt sikkerhetsnett i Kina 
gir dessuten befolkningen der sterke motiver til å spare 
i stedet for å bruke penger. 

Vendepunkt også i Norge?

Også i Norge har husholdningene spart lite de siste 
årene, og inntjeningen i bedriftene er blitt motsvart av 
høye investeringer. Når vi trekker fra overskuddene i 
statsfinansene og i oljesektoren – som plasseres ute – 
hadde Norge i fjor et underskudd overfor utlandet på 
anslagsvis 150 milliarder kroner, eller knapt 10 prosent 
av verdiskapingen i fastlandsøkonomien (fig. 8).

Underskuddet i denne «grunnbalansen» har sitt mot-
stykke i at næringslivet, og også norske banker, tar opp 
lån i utlandet. Det er en vekselvirkning mellom stor 
låneetterspørsel fra husholdningene og rikt tilbud av 
kreditt som har gitt lav sparing og store underskudd.

Bankene må nå bruke mer ressurser på å skaffe inn-
skudd og litt mindre på å selge utlån. Et slikt omslag i 
bankenes atferd kan bidra til å dempe veksten i etter-
spørsel og produksjon i tiden som kommer. 

Vi ser tegn til at boligmarkedet kjøles ned i hele lan-
det (fig. 9). Veksten i boligprisene nådde en topp for om 
lag et år siden, da boligmarkedet var preget av eufori. 
Flere store boligprosjekter legges nå på is. 

Skulle en svakere utvikling i USA føre til en bred 
vekstpause i verden, kan det påvirke norsk økonomi på 
flere måter:

For det første kan en lavkonjunktur ute ramme akti-
viteten og lønnsomheten i eksportnæringene og etter 
hvert kanskje også i oljesektoren. Det kan bli verre å 
finne avsetning i et fallende marked, og prisene på våre 
produkter kan falle. 

For det andre kan uro og utsikter til lavere vekst 
gjøre norske husholdninger og bedrifter mer usikre. 
Det kan lede til at nye prosjekter og investeringer blir 
utsatt, eller til at bedriftene vegrer seg mot å ta inn nye 
arbeidstakere. 

Figur 8 Norge – driftsbalanse, grunnbalanse og husholdningenes 
finansielle sparing. Milliarder kroner
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1) Tall for 2007 er sum 4. kvartal 2006 t.o.m. 3. kvartal 2007 
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Figuren viser driftsbalanse, grunnbalanse og husholdningenes finansielle 
sparing fra 1980 til 2007. Tall for husholdningenes finansielle sparing i 2007 
er sum over fire kvartaler t.o.m 3. kvartal 2007. 
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Figur 7 Overskudd på driftsbalansen. Milliarder dollar
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Figuren viser overskudd på driftsbalansen for Kina, Japan og oljeeksportører. 
Tall for 2007 og 2008 er anslag. De inkluderte oljeeksporterende land er 
Algerie, Iran, Kuwait, Mexico, Nigeria, Norge, Russland, Saudi-Arabia, De 
forente arabiske emirater og Venezuela. 
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For det tredje påvirker uroen i finansmarkedene 
næringslivet mer direkte. Banker og investorer tar nå 
større påslag og økt pris for å stille opp med kapital til 
oppkjøp, omstillinger og investering, og bedrifter med 
stor gjeld må betale høye risikopremier når de låner. 

Vi vet ennå ikke hvor store utslagene av uroen blir. 
Myndighetene i USA har satt inn tiltak. Det gjenstår å 
se hvor godt de vil virke. Veksten i Norge har samtidig 
vært sterk, og prisstigningen er på vei opp. 

Pengepolitikken i Norge er rettet inn mot å holde lav 
og stabil inflasjon. Målet er en årsvekst i konsumprisene 
som over tid er nær 2,5 prosent. Inflasjonsmålet er et 
anker for forventningene i valutamarkedet, for partene i 
inntektsoppgjørene og for de som setter priser i norske 
kroner. Kjøpere og selgere av norske kroner, bedrifter 
og husholdninger, prissettere og lønnstakere kan regne 
med at inflasjonen over tid vil ligge nær 2,5 prosent.

Det er en arbeidsdeling i den økonomiske politikken:  

Pengepolitikken styrer inflasjonen på mellomlang •	
og lang sikt og kan i tillegg bidra til å jevne ut 
svingninger i produksjon og sysselsetting. 
Statsbudsjettet – veksten i offentlige utgifter – •	
påvirker den reelle kursen på kronen og størrelsen 
på det konkurranseutsatte næringslivet på lang 
sikt. 
Lønnsdannelsen og økonomiens strukturer og insen-•	
tiver legger grunnlaget for hvor godt og effektivt 
vi utnytter arbeidskraften og andre realressurser. 

Selv om prisstigningen svinger noe fra år til annet, har 
inflasjonen over tid holdt seg ganske nær målet (fig. 10). 
Inflasjonen var særlig lav i årene etter årtusenskiftet da 
billige varer fra Asia strømmet inn i landet samtidig som 
produktiviteten i bedriftene vokste sterkt. Vi fikk lav 
prisvekst også på varer og tjenester produsert i Norge. 

Lavere inflasjon ble møtt med lavere rente (fig. 11). 
Aktørene i det økonomiske liv kunne da regne med at 
inflasjonen over tid ville ta seg opp mot målet. Vi kunne 

også en periode ha høy vekst uten at inflasjonen tiltok 
raskt. Den lave renten gjorde at vi kunne utnytte dette 
potensialet til økt forbruk og investeringer.

Det er nå tegn til at veksten i priser og lønninger tiltar. 
Høyere priser på mat og energi gir økt inflasjon i andre 
land. Vi kan derfor ikke regne med at prisene på våre 
importvarer vil fortsette å falle. Samtidig ser det ut til at 
produktiviteten her hjemme ikke bedres like raskt som 
før. Prisveksten vil derfor trolig tilta på de varene og 
tjenestene vi selv produserer. Siden sommeren 2005 er 
renten gradvis blitt satt opp igjen til et mer normalt nivå, 
slik at ikke inflasjonen skulle bli for høy.

Rentene i andre land er, som nevnt, på ny på vei ned, 
og renteforskjellen mot utlandet har økt i det siste (fig. 
12). Det kan gi sterkere krone, men i valutamarkedet er 
det også motvirkende krefter. 

På lang sikt bestemmes utviklingen i kronekursen av 
endringer i bytteforholdet og varige forskjeller mellom 
Norge og utlandet i inflasjon og produktivitet. Men vi 
ser også at kursen på norske kroner svinger fra måned 
til måned og fra år til år. Kronen var sterk mot slutten 
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Figur 10 Inflasjon. KPI. Tre års glidende gjennomsnitt. Prosent

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Inflasjonsmål

Figuren viser utviklingen i inflasjonen målt ved konsumprisindeksen (KPI) fra 
1980–2007. Årstall. Det tre-årlige glidende gjennomsnittet er sentrert. 

Figur 11 Norges Banks styringsrente. Prosent

Kilde: Norges Bank
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Figuren viser utviklingen i Norges Banks styringsrente (foliorenten) fra januar 
2000 til februar 2008. Tallet for februar 2008 er beregnet som gjennomsnitt 
1.-13. februar. Månedstall. 

Figur 9 Regionale boligpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent
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Figuren viser utviklingen i boligpriser fra januar 2006 til januar 2008. 
Rogaland og Hedmark er fylkene med henholdsvis høyest og lavest tolvmåne-
dersvekst i boligprisene. 
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3   Vi bruker ulike mål på den underliggende inflasjonen. I januar var tolvmånedersveksten i KPI-JAE 1,9 prosent, vektet median var 2,4 prosent og trimmet snitt var 2,9 
prosent. Tolvmånedersveksten i KPI var 3,7 prosent etter en markert økning i energiprisene. 

av forrige høykonjunktur, men svekket seg da renten 
gikk ned i 2003. Siden har den styrket seg igjen, etter at 
veksten i Norge tok seg opp. 

De to siste årene har kronen styrket seg med knapt 5 
prosent. Likevel har prisstigningen tiltatt, og den er nå 
ganske nær 2½ prosent.3

Det store underskuddet i Norges grunnbalanse overfor 
utlandet kan føre til at kronen vil svekke seg igjen. Hvis 
dystre utsikter for verdensøkonomien slår ut i lavere pri-
ser på olje og andre eksportvarer, kan det også føre til en 
lavere kroneverdi. Vi har dessuten sett at investorer selger 
kroner i perioder med uro. Blir kronen svak, må renten set-
tes høyere enn ellers for å holde inflasjonen i sjakk, med 
mindre svikt i aktiviteten samtidig demper prisstigningen. 

Åpningen av arbeidsmarkedet mot de nye EU-landene 
har gitt oss tilgang til en reserve av arbeidskraft. 
Strømmen av arbeidstakere til Norge har vært sterk 
(fig. 13). De vandrer dit hvor mulighetene for økono-
misk vinning er størst. Flere og flere flytter til Norge og 

bosetter seg her. Mange utfører likevel arbeid som ikke 
varer lenge, og de vil kanskje vandre videre når jobben 
er gjort, og når konjunkturene snur. 

Befolkningen økte i fjor med om lag 55 000 personer 
etter at godt over 35 000 personer flyttet hit, regnet 
netto. Det er den høyeste veksten i befolkningen som 
er registrert.

Sysselsettingen har steget kraftig de to siste årene. 
Vi har ikke sett så sterk vekst de siste tiårene (fig. 14). 
Selv om det har vært god tilgang på arbeidskraft, er 
arbeidsledigheten lav, og antallet ledige stillinger er 
rekordhøyt. Arbeidsmarkedet er stramt. 

Tidligere er det ofte blitt gitt høye lønnstillegg 
sent i en oppgang, og prisveksten har da tatt seg opp. 
Arbeidstakere og virksomheter ser tidvis i bakspeilet 
– og kan overse at utsiktene har endret seg – når de 
fastsetter lønninger og vilkår som påvirker sysselsetting 
og lønnsomhet. Slik var det i 1974 og 1975 og igjen 
i 1986 og 1987. Slik var det i 1998. Og slik var det i 
2002. Da fikk vi høye renter, produksjonen stagnerte og 
arbeidsledigheten økte. 

Skulle den kraftige økningen i sysselsettingen vi har 
sett den siste tiden, gi en uventet sterk lønnsvekst, må 
renten igjen settes høyt for å holde inflasjonen nede. 
Vi vil på ny kunne få et særnorsk rentenivå i en lengre 
periode. I så fall kan omslaget i produksjonen og sys-
selsettingen bli markert. 

Virksomhetene i Norge har drevet mer og mer effek-
tivt (fig. 15). Det har gjort det lønnsomt å sysselsette 
flere. I oppgangen etter årtusenskiftet fikk vi et nytt 
kraftig oppsving i produktiviteten. Det har gitt sterk 
vekst og lav inflasjon.

Økt import fra lavkostland og høye priser på en rekke 
av våre eksportvarer har ført til en kraftig bedring av 
bytteforholdet mot utlandet fra slutten av 1990-årene 
(fig. 16). Vi skiller oss ut fra våre nordiske naboland. 
Både i Sverige og Finland er bytteforholdet redusert. De 
selger produkter med høy teknologi i store volum, men 
til fallende priser. Bedret produktivitet og bytteforhold 
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Figur 12 Kronekurs og rentedifferanse. Indeks og prosent

Kilder: Reuters (EcoWin) og Norges Bank
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(høyre akse)

1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs

Figuren viser utviklingen i renteforskjellen mellom norske tremåneders pen-
gemarkedsrenter (NIBOR) og et veid gjennomsnitt av tremåneders pengemar-
kedsrenter hos våre handelspartnere. Utviklingen i kronekursen er målt ved 
den importveide indeksen I-44. Månedstall. 
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Figur 13 Befolkningsvekst og arbeidsinnvandring

Venstre figur viser befolkningsvekst og nettoinnflytting (i tusen) fra 1970 til 
2007. Nettoinnflyttingen i 2007 er anslått. Høyre figur viser registrerte sys-
selsatte (i tusen) fra nye EU-land fra 2004 til 2007. 

Figur 14 Endring i sysselsettingen. Antall i tusen

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
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4   Hentet fra Jon E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes og J.M. Hippe (2007): «Hamskifte – Den norske modellen i endring», s.15, Gyldendal Norsk Forlag A/S.
5   Kilde: Richard B.Freeman: «Labor Market Imbalances: Shortages, or Surpluses, or Fish Stories?», at Boston Federal Reserve Economic Conference, June 14–16, 2006. 

har gitt norsk økonomi en historisk kraftig inntektsøk-
ning. Landets inntekt steg reelt med godt 30 prosent fra 
2003 til 2007. 

 Den reelle kronekursen (fig. 17) måler utviklingen i 
verdien på norske kroner når vi tar hensyn til forskjel-
ler i prisstigningen mellom Norge og handelspartnerne. 
Den sier noe om forholdet mellom prisnivået ute og 
hjemme, som igjen kan speile utviklingen i kostnadsni-
våene. Kronen har reelt styrket seg med om lag 10 pro-
sent siden midten av 1990-årene, mens lønnskostnadene 
regnet i felles valuta har steget nær 30 prosent mer enn 
hos våre handelspartnere. Noe kan skyldes høykonjunk-
turen og den lave sparingen i husholdningene. Men mest 
er den sterke kronen trolig et resultat av den kraftige 
bedringen i bytteforholdet og produktiviteten. Veksten 
i offentlige utgifter gir økt etterspørsel etter varer og 
tjenester, og trekker arbeidskraft fra næringslivet, men 
ikke raskere enn planlagt. Selv om kostnadsnivået i 
Norge har steget og er høyt, har vi full sysselsetting. 
Det ser derfor ut til at vårt næringsliv må leve med – og 
kan leve med – den reelle verdien av kronen og det kost-
nadsnivået vi har, med mindre det tilbakeslaget som nå 
kan komme, rammer norsk økonomi særskilt hardt.

Vi deler godene 

På 1980- og 90-tallet var det et hamskifte i den økonomis-
ke politikken i Norge.4 Kapital- og kredittmarkedene ble 
fristilt. Det ble lettere å etablere og bygge opp virksomhet. 
EØS- og WTO-avtalene ga større konkurranse og flyt av 
varer og tjenester, arbeidskraft og kapital. Skattereformen 
i 1992 førte til at velferdsstaten kunne finansieres med et 
vesentlig mindre tap av verdiskaping enn før. Rammene 
for kraftmarkedet, telemarkedet, luftfarten og etermedie-
ne ble endret. Handelen fikk friere regler, statsselskapene 
gikk på børs, og det ble utviklet nye former for styring 
av offentlige virksomheter. Næringspolitikken holdt ikke 
lenger ulønnsom virksomhet i live. Og sist, men ikke 
minst, det ble som i andre land innført en norm- eller 
regelstyrt penge- og finanspolitikk. 

Hamskiftet har skapt et økonomisk løft, men de siste 
årene har fremgangen gått sammen med en endring i 
fordelingen av inntekt mellom arbeid og kapital. Det 
skyldes trolig de strukturelle endringene i verdens-
økonomien. En stadig større del av verdens produksjon 
av varer og tjenester flytter seg over Stillehavet. Billig 
asiatisk arbeidskraft har endret næringsstrukturen og 
handelsmønsteret i mange vestlige land, også hos oss.

Nye produsentland øker konkurransen, men ska-
per også nye markeder og billige forbruksvarer. 
Sysselsettingen og verdiskapingen i Vesten har fortsatt 
å vokse. Arbeidere i Kina, India og andre fremvok-
sende økonomier har doblet tilbudet av arbeidskraft på 
verdensmarkedet.5 Det har lagt mye av grunnlaget for 
den sterke veksten, men har også dempet lønningene i 
mange yrker i flere industrialiserte land. 

Norske husholdninger har hatt glede av lavere priser 

Figur 16 Bytteforhold overfor utlandet. Indeks
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Figuren viser bytteforholdet som Finland, Sverige, Norge og Fastlands-Norge 
har til utlandet, fra 1. kvartal 1995 til 4. kvartal 2007. Bytteforholdet er bereg-
net som eksportprisindeks relativt til importprisindeks. 

Figur 17 Reell kronekurs. Indeks, gjennomsnitt 1971-2007 = 100
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Figuren viser utviklingen i den reelle kronekursen. Den reelle kronekursen er 
definert som forholdet mellom prisnivået i Norge og hos våre handelspart-
nere, målt i felles valuta. En økning i den reelle kronekursen kan skyldes at 
prisnivået øker i Norge i forhold til hos handelspartnerne, at den nominelle 
kronekursen styrkes i forhold til andre valutaer, eller en kombinasjon av disse. 
Til grunn for beregningene ligger konsumprisindeksen (KPI). Den nominelle 
kronekursen som er benyttet i beregningene, er den såkalte konkurransekurs-
indeksen, som er en handelsveid valutakurs for Norge. Gjennomsnittet er 
beregnet over perioden 1971–2007.   

Figur 15 Produktivitetsvekst. Prosent
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Figuren viser trendmessig produktivitetsvekst i Fastlands-Norge eksklusive 
offentlig sektor, eksportrettet industri, kraftforsyning og boligtjenester, målt i 
prosent, fra 2. kvartal 1980 til 2. kvartal 2007. 
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6   Middelinntekten er målt ved den såkalte medianinntekten, som er det inntektsnivået som er midt i inntektsfordelingen.

og større utvalg av varer. Det har vært lett å skaffe seg 
arbeid. Men også norske eiere og aksjonærer har kom-
met svært godt ut.

Til tross for at den andelen av verdiskapingen som til-
faller lønnstakerne, har falt siden begynnelsen av 1990-
tallet, har reallønnen økt kraftig (fig. 18). I gjennomsnitt 
tar lønnstakerne i dag ut en reallønn som er nær 50 
prosent høyere enn i 1990. Det tilsvarer en årlig vekst 
på vel to prosent. Samtidig har sysselsettingen vokst. 

Vilkårene for næringslivet og arbeidsplassene har 
vært uvanlig gode de senere årene. Skulle eksportpri-
sene falle, veksten i produktiviteten avta og utlendin-
gene reise hjem, vil lønnsandelen og ledigheten øke og 
overskuddene i næringslivet falle. Men selv uten en slik 
utvikling kan det bli vanskelig å opprettholde lav ledig-
het og høye overskudd. Utslagene vil avhenge av hvor 
mye foretakene – i sin jakt på egnet arbeidskraft – vil 
by opp lønningene.

Omleggingen av den økonomiske politikken på 1980- 
og 90-tallet la til rette for oppfinnere og nyskapere og 
for et marked for egenkapital og lån. Det har gitt omstil-
linger i næringslivet, økt produktivitet, reallønnsvekst 
for arbeidstakerne og mange arbeidsplasser, men også 
svært gode inntekter for de entreprenører og forret-
ningsfolk som har lykkes. Vi må vel da lære å leve med 
våre nyskapere og kapitaleiere, og de må leve med det 
samfunnet som har gitt dem gode arbeidsvilkår. 

Vi har jevn fordeling. Det er vist i figur 19. Her sam-
menlikner vi lønningene til den gruppen på ti prosent 
av lønnstakerne som har nest høyest lønn, med lønnin-
gene til de ti prosentene som har lavest. Det er mindre 
forskjell på lønningene i Norge enn i noe annet OECD-
land. I USA tjener den gruppen som har nest høyest 
lønn, nesten fem ganger så mye som de ti prosentene 
med de laveste lønningene. I Norge tjener den gruppen 
bare dobbelt så mye som de med lavest lønn. 

Hamskiftet i den økonomiske politikken og den kraf-
tige veksten i inntekter i Norge har altså ikke ført til 
store forskjeller i lønningene. 

Når EU drøfter fordeling, omtaler de lavinntekt som 
mindre enn 60 prosent av middelinntekten6. Norge og 
de andre nordiske landene har få personer i lavinntekts-
gruppen sammenliknet med andre europeiske land (fig. 
20). I Norge har 11 prosent av befolkningen lavinntekt, 
mens gjennomsnittet i EU er vel 15 prosent. De nor-
diske landene har dessuten et stort tilbud av offentlig 
finansierte velferdstjenester. 

Analysen av lavinntekt tar ikke hensyn til at nivået på 
inntektene i Norge er svært høyt. Grensen for lavinntekt 
i Norge er vist med linjen i figur 21. Den er nesten like 
høy som middelinntekten i EU, og forskjellen er heller 
ikke stor opp til nivået i Sverige. 

EUs definisjon av lavinntekt fanger heller ikke opp 
at middelinntekten i vårt land har økt kraftig de siste 
15 årene. I forhold til grensen målt i realverdi for lav-
inntekt fra 1994, er andelen som har lavinntekt mer enn 
halvert (fig. 22). Andelen falt særlig sterkt på 1990-
tallet, da ledigheten også gikk kraftig ned.

Det er i tillegg stor gjennomstrømming i gruppen som 
har lav inntekt. Om lag en fjerdedel av gruppen er mel-

Figur 18 Reallønnsvekst og lønnsandel. Indeks og prosent
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Figuren viser utviklingen i reallønn og lønnsandel. Reallønnen er definert 
som lønn per normalårsverk justert for årlig, nominell konsumprisvekst (KPI). 
Gjennomsnitt for alle næringer. 1990=100. 

Figur 19 Lønnsforskjeller i OECD-land i 2005. Niende desil/første desil

0

1

2

3

4

5

Norge

Sve
rig

e

Finl
and

Danmark
Ja

pan

Frank
rik

e

Tys
kla

nd

Storbr
ita

nnia
Irla

nd
Polen

USA

0

1

2

3

4

5

Kilde: OECD

Figuren viser forholdet mellom gjennomsnittslønnen i niende desil og første 
desil i lønnsfordelingen. Tallene gjelder lønn for helårsansatte som jobber 
fulltid. 
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Figur 20 Andel personer med lavinntekt. Prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Gjennomsnitt i EU

Figuren viser antall personer med lavinntekt i prosent av befolkningen. 
Lavinntektsbegrepet følger EUs definisjon (60 prosent av den nasjonale 
medianinntekten, etter sosiale overføringer). 
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lom 16 og 24 år mens en femtedel er over 64 år. Mange 
med lave inntekter er studenter eller pensjonister. 

Lav inntekt blir vel derfor først et samfunnsmessig 
problem når folk blir stående utenfor arbeidslivet i 
store deler av livsløpet. Både trekk ved utviklingen i 
arbeidslivet og de kortsiktige økonomiske insentivene 
kan skape slikt utenforskap. Trygd kan over tid også 
virke som en fattigdomsfelle og fange opp mange som 
i andre land i noen tid ville vært arbeidsledige. Det er 
særlig urovekkende at et økende antall unge varig går 
over på trygd.

La meg ta steget fra å drøfte utviklingen i fordelingen 
av inntekter mellom grupper i dag til å omtale fordelin-
gen mellom generasjoner i Norge. 

Den norske folketrygden er det vi kan kalle et «vi 
betaler regningen etter hvert»-system. Det betyr at de 
årlige utbetalingene til pensjoner skal dekkes av årets 
inntekter i statsbudsjettet. Da Folketrygden ble innført 
i 1967, ble det etablert et eget fond som skulle kom-
pensere for en ventet reduksjon i den private sparingen. 
Pensjonene ble likevel tidlig tatt inn i statsbudsjettet og 

finansiert av løpende skatter og avgifter. Avsetningene 
til Folketrygdfondet opphørte etter kort tid. 

Det har faktisk likevel vært tillit til pensjonssystemet. 
Det har kommet til uttrykk i at husholdningenes egen 
sparing har vært lav og stort sett plassert i egen bolig. 
Kanskje forregner folk seg litt. Det kan bli fall i verdi-
ene hvis mange samtidig vil frigjøre boligkapital for å 
lette alderdommen. 

Det var først da innbetalingene til oljefondet begynte 
i 1996 at det igjen ble bygd opp midler som også kan 
anvendes til å dekke fremtidige utbetalinger av pensjo-
ner. Fondet, som senere har skiftet navn til Statens pen-
sjonsfond – Utland, har vokst til over 2000 milliarder 
kroner (fig. 23). Den raske oppbyggingen var verken 
ventet eller planlagt. Den skyldtes at statens finanser 
brått styrket seg i den økonomiske oppgangen på 1990-
tallet. Etter årtusenskiftet fikk vi også hjelp fra den økte 
oljeprisen. 

Oljefondet er nå om lag på størrelse med ett års verdi-
skaping – BNP – og kan bli dobbelt så stort i løpet av de 
neste fem til ti årene. Samlede offentlige utgifter utgjør 
mindre enn halvparten av den samlede verdiskapin-
gen. Hvis staten årlig bruker 4 prosent av fondet – den 
realavkastningen vi venter – vil det finansiere nær 20 
prosent av utgiftene til det offentlige om ti år. Det har da 
blitt en så viktig finansieringskilde at det er vanskelig å 
tenke seg at statsmyndighetene vil finne det forsvarlig å 
tappe av den oppsparte kapitalen. Det er også en inntekt 
som ikke rammer næringslivets evne til å produsere – 
slik skatter og avgifter gjør.

Likevel vil det bare være en del av pensjonsutbe-
talingene fremover som motsvares av inntekter fra 
Statens pensjonsfond (fig. 24). Statens forpliktelser til 
alderspensjoner er anslått å øke fra rundt 250 prosent av 
verdiskapingen i Fastlands-Norge i dag, til om lag 350 
prosent i løpet av noen tiår. Pensjonsreformen vil dempe 
økningen noe. 

Ute får vi økt oppmerksomhet som eier av aksjer og 
obligasjoner. Mange land har opprettet fond som ligner 

Figur 23 Statens pensjonsfond – Utland. Milliarder kroner
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Figuren viser utviklingen i markedsverdien av Statens pensjonsfond – 
Utland. 
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Figur 21 Inntekter i utvalgte land i 2006. Kjøpekraftsjustert. Tusen euro
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Figuren viser kjøpekraftsjustert medianinntekt etter skatt i utvalgte land i 
Europa i 2006. Tall i euro. 

Figur 22 Andelen personer med lavinntekt i Norge. 
Basert på grensen for 1994. Prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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av befolkningen. Lavinntekten er basert på inntektsgrenser for 1994 og justert 
for prisstigningen i konsumprisindeksen (KPI).  
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7   Hentet fra Olav H. Hauge (2002): «Lagnaden gjer mange til heltar. Aforismar i utval», Det Norske Samlaget.
8   Hentet fra Olav. H. Hauge (1988): «Mange års røynsle med pil og boge – 99 dikt av Olav H. Hauge», Det Norske Samlaget.

på vårt oljefond, og de forvalter store verdier (fig. 25). 
Vi er åpne om fondets mål, organisasjon og plasse-

ringer. Det er nødvendig hos oss, fordi det er offentlige 
midler og fordi innsyn skjerper forvaltningen. Men også 
de vi investerer hos, er glade for at fondet er transpa-
rent. Ute blir derfor pensjonsfondet trukket fram som et 
fond som følger beste praksis. Men her må vi kanskje 
legge til at konkurransen mellom fondene om å være 
åpne gjerne kunne vært hardere.

Det har vært reist spørsmål om hvilke motiver som 
ligger bak investeringene, og om de kan være politiske. 
Enkelte frykter strategiske oppkjøp av virksomheter 
som har stor nasjonal betydning. Det er reist krav om at 
plasseringene til fondene bør følges nøye. 

Forvaltningen av vårt fond bygger på to etiske for-
pliktelser: 

For det første – hensynet til fremtidige generasjoner: 
Vi skal sikre høy avkastning på midlene til en moderat 
risiko. Virkemiddelet er en profesjonell forvaltning med 
effektiv kontroll med operasjonell risiko. 

For det andre: Vi skal respektere grunnleggende ret-
tigheter hos dem som blir berørt av selskapene fondet er 
investert i. Virkemiddelene er å trekke ut selskaper fra 
fondets investeringer og å utøve aktivt eierskap. 

Finansdepartementet trekker ut eie i selskaper som 
produserer visse typer våpen. De trekker også ut sel-
skaper når de ser at det er en uakseptabel risiko for å 
medvirke til grov korrupsjon, alvorlig miljøskade, og 
grove brudd på menneskerettighetene og på grunnleg-
gende etiske normer. 

Norges Bank utøver eierskap ved å stemme på gene-
ralforsamlinger og ved direkte kontakt med selskaper. 
Vi legger vekt på at virksomhetene skal ha god sel-
skapsstyring. Vi prioriterer ellers kampen mot barne-
arbeid, og vi ser kritisk på hvordan selskaper påvirker 
myndigheter i miljøspørsmål. 

Vi vil trolig over tid oppnå mer med dialog med sel-
skaper enn ved å utelukke dem. Skal vi oppnå resultater, 
må vi dessuten være både standhaftige og tålmodige. Vi 

bør ikke la forvaltningen styres av slike impulsive og 
stadig skiftende prioriteringer som rammer så mange 
offentlige programmer og sektorer.

Når vi plasserer pensjonsfondets midler, er vi gjester 
i våre naboers hus. Kravene til forvaltningen av eier-
skapet kan derfor ikke bare tuftes på norske verdier 
og holdninger. Vi må ta inn over oss at andre land kan 
trekke andre skiller mellom politikk, etikk og forvalt-
ning. Når vi hever pekefingeren mot et selskap, hever 
vi den også mot lover, reguleringer og praksis i landene 
der selskapet hører til og driver sin virksomhet – og vi 
gjør det som representanter for den norske stat.

Avslutning

Når andre land ser på oss, vil de kanskje være enige med 
vår andre store dikterjubilant av året, Olav H. Hauge, 
som skrev at «sjølvkjensla veks med bankboki».7 

Vi har hatt stor økonomisk fremgang de siste 10–15 
årene. Det ligger kanskje en advarsel fra Hauge i et av 
hans dikt. La meg få lese: 

«Gleda vart for stor,
kjelen held på og syd yver,
eine vektarmen peikar til himmels!
Eg lyt finna på noko gale,
Slå kaldt vatn på kjelen,
Hengja ein stein på vekti,
Hogga den største fura eg har»8

Takk for at dere ville høre på!

Figur 24 Pensjonsforpliktelser og Statens pensjonsfond. 
Prosent av BNP Fastlands-Norge
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Folketrygdens 
alderspensjonsforpliktelser

Statens pensjonsfond

Figuren viser anslag for Folketrygdens alderspensjonsforpliktelser og for 
Statens pensjonsfond som prosent av BNP Fastlands-Norge. 

Figur 25 Store statlige fond og valutareserver. Milliarder US dollar

Kilder: Finansdepartementet, Morgan Stanley Research og IMF
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SEPA – standardiserte løsninger for betalings-
tjenester i Europa 
Harald Haare, spesialrådgiver, Avdeling for betalingssystemer i Norges Bank1

Bakgrunnen for SEPA (Single Euro 
Payments Area)
Betalingssystemene i Europa har vært basert på nasjo-
nale løsninger for den opprinnelige nasjonale pengeen-
heten. Hvert land har hatt sin egen infrastruktur, egne 
tjenester og egne lover som har regulert betalingsfor-
midlingen.

For EU har det i lang tid vært et mål å integrere 
de finansielle markedene og betalingsformidlingen. 
Utgangspunktet var opprettelsen av en økonomisk og 
monetær union (ØMU) ved Maastrich-avtalen (The 
Maastricht Treaty). Avtalen trådte i kraft 1. november 
1993. En egen protokoll i denne avtalen la blant annet 
grunnlaget for innføring av euro som felles valuta i 
1999 og felles sedler og mynt i 2002. Dermed fikk de 
landene i EU som tok i bruk euro, et felles betalingsom-
råde for kontante betalingsmidler. Fortsatt var imidlertid 
overføringer mellom konti i ulike land både dyrt og 
tidkrevende. 

I 1999 lanserte EU Aksjonsplanen for finansielle 
tjenester (Financial Services Action Plan). Planen var 
et rammeverk for utvikling av et enhetlig marked for 
finansielle tjenester. På toppmøtet i Lisboa året etter 
kom Lisboa-planen (The Lisbon Agenda). Den trakk 
opp målsettinger for en rekke ulike satsningsområder 
i EU, blant annet for arbeidet med å effektivisere de 
finansielle markedene. 

Denne artikkelen omhandler en del av dette feltet: den 
nye strukturen for kontobaserte kundebetalinger i euro 
og de betalingsinstrumentene som der skal tas i bruk. 
Strukturen kalles Single Euro Payments Area (SEPA). 
SEPA består dels av en teknisk infrastruktur, dels av 
betalingsstandarder og et sett betalingstjenester.2

Samfunnets kostnader til betalingsformidling blir 
generelt anslått å være i størrelsesorden 1–3 prosent 
av brutto nasjonalprodukt. Det finnes flere beregninger 
som viser hva EU-området ville spare på å effektivisere 
sine betalingssystemer. I en tale som kommisjonær for 
det indre marked, Charlie Mc Creevy, holdt i forbindel-
se med lanseringen av SEPA i januar 2008 anslo han at 
gevinstene med SEPA kan beløpe seg til inntil 123 mil-
liarder euro i de kommende 6 årene.3 Hvis det innføres 
elektronisk fakturering (e-faktura), vil en kunne få en 
ytterligere besparelse på inntil 238 milliarder euro. 

SEPA omfatter både de 15 medlemslandene i EU som 
har tatt i bruk euro, og de 12 EU-landene som fortsatt 
har egen valuta. I tillegg omfattes Island, Liechtenstein 
og Norge samt Sveits og en del mindre områder som har 
tilknytning til et av EU-landene (for eksempel Åland, 
Gibraltar, Madeira, Azorene og Kanariøyene). 

Aktørene i SEPA-arbeidet

Det har vært en lang og til dels krevende prosess fram 
mot løsningene slik de nå fremstår. Av konkurranse- og 
kostnadsmessige årsaker tok bankene innledningsvis 
ikke selv noe initiativ til å utvikle felleseuropeiske beta-
lingsløsninger. Dette førte til at EU valgte å lovregu-
lere prisene på grensekryssende eurobetalinger. I 2001 
ble direktiv 2560/2001 vedtatt. Direktivet fastsetter at 
eurooverføringer mellom land innen EØS-området skal 
ha samme pris som en tilsvarende innenlandsk overfø-
ring.4 Ved implementeringen av direktivet ble det gitt 
uttrykk for at EU ikke var fremmed for å regulere også 
andre sider ved betalingsformidlingen. Dette bidro til 
at europeisk banknæring så fordelen ved å engasjere 
seg mer aktivt i utviklingen av de fremtidige betalings-

28 . januar i år ble den første felleseuropeiske girotjenesten for kundebetalinger tatt i bruk . Dermed nådde 
man en viktig milepæl i det største IT-relaterte bankprosjekt som sannsynligvis noen gang er iverksatt . I 
størrelse kan det sammenlignes med innføringen av euro . I løpet av et par år vil det komme ytterligere beta-
lingstjenester, og det vil være mulig å sende og motta betalinger i euro på en standardisert måte i de fleste 
land i Europa . Det vil ikke lenger ha noen betydning om betalingen skjer innenfor et enkelt land eller over 
landegrensene . 

Det vil være en stor utfordring å få en rask overgang til de nye løsningene, slik at kostnadsbesparelser og 
effektivitetsgevinster kan oppnås . For å få til det må brukerne tilbys løsninger som oppfattes som minst like 
gode som dagens ordninger . På noe sikt vil de rent nasjonale betalingsløsningene forsvinne i eurolandene . 
Over tid vil dette få betydning også for land som ikke benytter euro som valuta .  

1  Takk for nyttige innspill og bidrag fra følgende kollegaer: Casper Christophersen, Asbjørn Enge, Steinar Guribye, Kåre Hagelund og Inger-Johanne Sletner. Takk også 
til Jan Digranes og Dag-Inge Flatraaker. 
2  I «Roadmap 2004–2010» (2005) definerer European Payments Council SEPA på følgende måte: «SEPA will be the area where citizens, companies and other economic 
actors will be able to make and receive payments in euro, within Europe, whether between or within national boundaries under the same basic conditions, rights and obli-
gations, regardless of their location.»
3  Tallene er hentet fra en studie utført av Cap Gemini Consulting på oppdrag av Kommisjonen. Studien («SEPA: potential benefits at stake», høsten 2007) ser på fire 
ulike scenarioer for utviklingen av SEPA. Tallene som Mc Creevy refererer til, er hentet fra det mest optimistiske scenarioet. Studien kommer ellers til at kundene vil 
komme positivt ut i alle de fire scenarioene. Cap Gemini understreker usikkerheten i beregningene.
4  Direktivet er nå til vurdering i EU i lys av erfaringene som er gjort og at SEPA er lansert.
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5  EPC har 69 medlemmer, som dels er enkeltbanker, dels er organisasjoner for ulike bankgrupper.
6  Arbeidet er blant annet fulgt opp i 5 såkalte Progress reports.
7  Se for eksempel pressemelding av 12.12.2007 i forbindelse med at Payment Service Directive ble publisert i EU Official Journal.
8  Ved lanseringen av SEPA kom Den europeiske sentralbanken og Kommisjonen i en pressemelding med en felles uttalelse om den store betydningen til SEPA.
9  Ref. direktiv 64/2007 om betalingstjenester. Direktivet fører til endringer i direktivene 97/7/EC, 2002/65/EC, 2006/60/EC og 2006/48/EC og opphever direktiv 97/5/EC.
10 Finansdepartementet nedsatte i desember 2007 en arbeidsgruppe som innen 15. desember 2008 skal legge fram forslag til implementering av direktivet i norsk lov-
givning.
11 Regelverket består av «SEPA Credit Transfer (SCT) Scheme Rulebook» versjon 2.3 og «Implementation guidelines». Standardene gjelder interbanktransaksjoner. EPC 
har imidlertid også publisert anbefalinger for relasjonene bank-til-kunde og kunde-til-bank. 
12 Betalingsoppdrag som mottas sent på dagen vil bli behandlet som om de kom inn den påfølgende dagen.
13 IBAN står for International Bank Account Number, et unikt internasjonalt nummer for hver konto, og BIC står for Bank Identification Code
14 Samlet er det ca 10.500 banker i Europa (sum oppgitte medlemmer i The European Association of Co-operative Banks (4.500), European Savings Banks Group (871) 
og European Banking Federation (5000).

løsningene i Europa og etablerte European Payments 
Council (EPC)5. EPC har ansvaret for å utvikle SEPA-
produktene og har utarbeidet spesifikasjoner, standarder 
og regelverk. Norsk banknæring er representert i sty-
rende organer og i arbeidsgrupper oppnevnt av EPC.  

Mens de overordnede beslutningene om SEPA har vært 
tatt i EPC, vil den systemmessige implementeringen av 
de nye instrumentene utføres av banker, bankgruppe-
ringer og avregningssentraler i de enkelte land. Dette er 
naturlig fordi landene har forskjellig utgangspunkt. 

Den europeiske sentralbanken og sentralbankene i 
eurolandene har vært blant pådriverne i SEPA-arbeidet. 
De har fulgt opp innspillene fra næringen og blant annet 
kommet med forslag til temaer som burde vurderes 
nærmere.6 De har også selv utarbeidet et rammeverk for 
behandling av kontanter. De nasjonale sentralbankene 
vil også bidra ved å følge opp at de nasjonale planene 
for implementeringen av SEPA blir fulgt.

EU-kommisjonen har støttet banknæringens arbeid 
med etableringen av SEPA og har sammen med Den 
europeiske sentralbanken og sentralbankene i euro-
landene trukket opp de overordnede visjoner.7 I en 
felles uttalelse fra Kommisjonen og Den europeis-
ke sentralbanken fra mai 2006 heter det således at: 
«Kommisjonen og Den europeiske sentralbanken ser 
SEPA som et integrert marked for betalingstjenester 
hvor det er effektiv konkurranse, og hvor det ikke er 
noe skille mellom grensekryssende og nasjonale beta-
linger innen euroområdet. Dette krever at alle tekniske, 
lovmessige og forretningsmessige hindringer mellom 
nåværende nasjonale markeder fjernes.»8 

For å få til et enhetlig europeisk betalingsområde har 
Kommisjonen også arbeidet med et felles europeisk lov-
grunnlag. Det nye EU-direktivet om betalingstjenester 
gir den lovmessige plattformen for et felles europeisk 
betalingsområde.9 Direktivet regulerer hvem som kan 
tilby betalingstjenester til publikum. Det omhandler 
videre rettigheter og plikter for brukere og leverandører 
av betalingstjenester. Direktivet vil øke konkurransen 
ved å åpne markedet for en ny type aktører, de såkalte 
«Payment institutions». Disse vil i hovedsak tilby beta-
lingstjenester, men vil som regel måtte benytte en bank 
for å gjøre opp betalingene. 

Direktivet er et såkalt fullharmoniseringsdirektiv. 
Det betyr at det enkelte land bare kan gjøre unntak fra 
direktivet hvis direktivteksten åpner for det. De nye 
reglene skal være innarbeidet og tatt i bruk i nasjonal 
lovgivning senest 1. november 2009. Direktivet faller 
inn under EØS-avtalen og vil bli innarbeidet i norsk 
lovgivning.10 

For å utvikle de konkrete betalingsløsningene for 
SEPA har banknæringen ved EPC utarbeidet to planverk 
(schemes) og tre rammeverk (frameworks). Planverkene 
gir detaljerte regler for kreditoverføringer og direkte 
debiteringer. Rammeverkene omfatter betalingskort, 
kontanter og avregning og oppgjør. 

Kreditoverføringer (giro)

Med kreditoverføringer menes girobetalinger hvor det 
er skyldner som setter i gang en betaling. Tjenesten kan 
benyttes for enkeltstående betalinger, massebetalinger 
eller gjentatte betalinger. I juni 2007 vedtok EPC grunn-
strukturen for kreditoverføringer i SEPA og rutiner som 
må følges ved bruk av dette betalingsinstrumentet.11

Den nye felleseuropeiske tjenesten for kreditoverfø-
ringer betegnes SEPA Credit Transfer. Denne ble tilbudt 
kundene (bedrifter, offentlige myndigheter og enkelt-
personer) fra 28. januar 2008.

Maksimum overføringstid for en slik betaling er tre 
virkedager. Fra 2012 skal dette reduseres til én virkedag. 
Overføringstiden starter den dagen banken mottar beta-
lingsoppdraget.12 Godskriving av betalingsmottakers 
konto skal skje samme dag som dennes bankforbin-
delse mottar overføringen. Tidskritiske betalinger som 
skal gjennomføres i løpet av én dag, omfattes ikke av 
SEPA.

For norske brukere som skal foreta betaling i euro, 
vil tjenesten framstå nærmest som en innenlandsk nett-
bankbetaling. Forskjellen består i at betaler må markere 
at betalingen skal foretas i euro til mottaker i annet land. 
Overføringen må dessuten ha enkelte tilleggsopplysnin-
ger i forhold til en nasjonal betaling (BIC og IBAN)13. 
Eurobetalingen vil bli omregnet til kroner og belastet 
norsk brukskonto. Heller ikke kontoen til betalingsmot-
taker behøver å være en eurokonto.

Standardene som benyttes for disse betalingene, for-
enkler behandlingen. All nødvendig informasjon regis-
treres ved starten av betalingsprosessen (for eksempel i 
nettbank). Deretter skjer behandlingen av transaksjonen 
automatisk uten manuelle operasjoner underveis. 

Betaling av gebyrer for en kreditoverføring skal følge 
«Share»-prinsippet. Det betyr at partene i transaksjo-
nen betaler hver sin bankforbindelse for tjenesten. Det 
skjer gjennom etterfølgende trekk fra kundens konto. 
Bankene har ikke adgang til å trekke sin godtgjørelse 
direkte fra beløpet som overføres. 

I begynnelsen av mars 2008 har rundt 4230 euro-
peiske banker knyttet seg til ordningen med SEPA  
kreditoverføringer, herav 27 banker i Norge.14 Fra star-
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15 «SEPA Direct Debit Scheme (SDDS) Rulebook», versjon 2.3 og «Implementation guidelines».
16 Banken til brukerstedet kalles ofte innløser. 
17 Dette betegnes ofte som «interoperabilitet».
18  EMV-standarden er utarbeidet av Eurocard, Mastercard og Visa.
19 I en pressemelding fra 7.11.2007 meldte seks europeiske systemer for betalingskort at de hadde slått seg sammen til «Euro Alliance of Payment Schemes» (EAPS) 
med mål å etablere et felleseuropeisk kortopplegg (deltakere fra Italia, Tyskland, Belgia, Spania, England og Portugal). Det er for tidlig å si hva dette initiativet vil føre 
til. Det eksisterer også andre initiativ for europeiske kortløsninger. 

ten er det stort sett de store bankene som er i stand til 
både å sende og motta slike transaksjoner. De øvrige 
bankene vil i første omgang kun være i stand til å motta 
slike transaksjoner. I løpet av 2008 vil disse også kunne 
sende SEPA kreditoverføringer. 

Tjenesten ivaretar i dag kun kravene til en basisløs-
ning. Skal publikum og bedrifter ta i bruk tjenesten 
også for innenlandske betalinger, må løsningene være 
minst like gode som dagens nasjonale løsninger. Den 
bør derfor så snart som mulig suppleres med tilleggs-
funksjonalitet, for eksempel prioritert overføring med 
oppgjør samme dag.

Direkte debitering (autogiro)

Den nye felles europeiske tjenesten for direkte debite-
ring betegnes SEPA Direct Debit. Denne tjenesten for-
utsetter et felles lovgrunnlag, og vil ikke tas i bruk før 
det nye direktivet for betalingstjenester er implementert 
i hele EØS-området, 1. november 2009. Ved direkte 
debitering tar betalingsmottaker gjennom sin bank ini-
tiativ til en avtale om betalinger mellom betaler og seg 
selv. Betaler og betalingsmottaker har på forhånd blitt 
enige om dette. Etter at avtalen er inngått, skjer belast-
ningene automatisk på betalers konto. Ordningen er 
særlig aktuell for gjentatte betalinger som abonnemen-
ter, offentlige avgifter, forsikringspremier etc. I en del 
land brukes slike tjenester også til engangsbetalinger. 

Reglene som gjelder for betalers og betalingsmot-
takers rettigheter og plikter og deres forhold til sine 
respektive bankforbindelser er langt på vei de samme 
som for kreditoverføringer.

Banknæringen i Europa har laget standarder som 
angir hvorledes denne tjenesten skal fungere mellom 
bankene.15 Hovedelementene i løsningen er:

Man skal kunne nå alle betalingsmottakere i de •	
land/områder som omfattes av ordningen.
Mandatet (fullmakten) for ordningen kan være på •	
papir eller elektronisk.
Bruk av BIC og IBAN er obligatorisk.•	
Ordningen kan brukes både til gjentatte betalin-•	
ger til samme mottaker og til engangsbetalinger.

Mandathåndteringen beskriver hvor mandatet ligger, 
altså hvem som fysisk oppbevarer det og kontrollerer 
det. I SEPA-løsningen ligger mandatet for kontobe-
lastning hos kreditor (betalingsmottaker). Betaler må 
altså signere og sende mandatet til betalingsmottaker. 
Samme løsning finnes i den norske autogiro-ordningen. 
Dette er forskjellig fra den norske avtalegiro-løsningen, 
hvor mandatet oppbevares og kontrolleres av betalers 

bank. Avtalegiro er den løsningen som er mest benyttet 
i Norge.

Den europeiske sentralbanken har gitt uttrykk for at 
det også for dette instrumentet gjenstår å utvikle funk-
sjonalitet som kan gjøre ordningen enda bedre egnet. I 
noen land kan det være problemer knyttet til overføring 
av eksisterende avtaler om direkte debitering til den nye 
løsningen. For en del land kan det dessuten bli vanskelig 
å opprettholde dagens funksjonalitet. I verste fall fryk-
ter man at banker og brukere i disse landene lar være å 
gå over til dette betalingsinstrumentet. Sentralbanken 
uttrykker bekymring for om ordningen vil kunne dekke 
alle banker i euroområdet. 

Kortbetalinger

For kort er det valgt en noe annen tilnærmingsmåte enn 
for giroløsningene, ved at en på kort sikt etter oppstart 
vil benytte eksisterende løsninger, tekniske standarder 
og behandlingsmåter. Rammeverket for kortbetalinger 
(SEPA Cards Framework) gir et sett av prinsipper som 
må oppfylles for at kortholder skal kunne betale med 
ett kort i hele euroområdet og til samme vilkår som 
om betalingen ble gjennomført i det landet hvor kortet 
er utstedt. Bankene som deltar, skal etter rammeverket 
tilby kundene minst ett betalingskort som oppfyller 
kravene. 

Butikker og brukersteder skal kunne ta imot betalin-
ger på samme måte i alle eurolandene, og innløsere16 
vil kunne konkurrere om å tilby sine løsninger i hele 
euroområdet. De foreslåtte prinsippene må følges. For 
kortløsningene i SEPA gjelder bl.a. følgende:

Kort som er utstedt av en finansinstitusjon, •	
skal kunne benyttes på alle betalingsterminaler i 
SEPA-området.
For at ulike kortløsninger skal fungere tek-•	
nisk i forhold til hverandre,17 baseres løsningen 
på bruk av chip-kort som tilfredsstiller EMV-
standarden18.
For alle transaksjoner skal det brukes PIN-kode.•	

Dette vil legge forholdene til rette for større konkur-
ranse mellom institusjoner som behandler korttransak-
sjoner.

I dag er dette markedet totalt dominert av VISA og 
MasterCard. Den europeiske sentralbanken anbefa-
ler sterkt at det etableres debetkortløsninger basert i 
Europa.19  Begrunnelsen for dette er blant annet at de 
fleste landene i EU har nasjonale kort som er effektive 
og har lave kostnader. Det vil være et tap hvis disse opp-
hører og en får en mindre effektiv SEPA-løsning. 
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20 Dette pekes det også på i en utredning fra Bank of America, «SEPA – A catalyst for corporate change», oktober 2007. I utredningen pekes det bl.a. på de endringer 
som må skje i nasjonale løsninger for kortlesere og kassesystemer med mer for at SEPA-løsningen kan prosesseres på en sikker måte.
21 Dette fremgår blant annet på EPCs hjemmeside under beskrivelsen av SECA, hvor det står: «The objective is to encourage consumers and merchants to migrate to 
payment cards and electronic transfers with considerable savings for society.»
22 Jf. «Public letter concerning progress of the SEPA programme» fra EPC til Den europeiske sentralbanken datert 9. mars 2007. 
23 «Single Euro Cash Area Framework», versjon 2.0 datert 8.3.2006.
24 UNIFI (ISO 20022) XML-standardene. 

For at nasjonale kortløsninger skal kunne tilfredsstille 
kravene i SEPA på kort sikt, er det en løsning at to eller 
flere kortselskaper bruker samme fysiske kort, såkalt 
co-branding. Den europeiske sentralbanken oppfordrer 
derfor eiere av kortsystemer som ikke tilfredsstiller 
SEPA-kravene om å være villige til å ha med på sine 
kort også andre kortløsninger, som tilfredsstiller kra-
vene. På denne måten vil nye kortløsninger få større 
spredning i Europa. På nasjonalt nivå anbefales det ikke 
at den nasjonale løsningen blir automatisk preferert, 
når samme fysiske kort har flere kortløsninger, men 
at valget av kortløsning avgjøres av brukersted eller 
kortholder.

Den europeiske sentralbanken og sentralbankene i 
eurolandene støtter arbeidet som næringen gjør med stan-
dardisering av kortløsninger. Standardiseringsløsningene 
for sikkerhet og oppkobling mellom ulike parter anbe-
fales å være obligatoriske, fordi dette er avgjørende for 
at kortbruken skal øke i flere land. Fastsettelse av stan-
darder er viktig for innføringen av SEPA.20 Definering 
av alle nødvendige standarder bør derfor skje så raskt 
som mulig. 

Kontanter

Euro er i dag i bruk i 15 EU-land, og kontanter er en 
del av SEPA. Banknæringen i Europa ønsker at kon-
tantbruken i euroområdet blir redusert, og peker på at 
det vil føre til store innsparinger for samfunnet dersom 
betalingskort i sterkere grad overtar for kontanter.21 
Bankene har også vært misfornøyde med sentralbanke-
nes håndtering av kontanter i euroområdet. Næringen 
har derfor utarbeidet et sett av anbefalinger for å redu-
sere kostnader og fremme effektivitet i kontanthåndte-
ringen.22 Dette rammeverket kalles Single Euro Cash 
Area Framework (SECA)23. 

I februar 2007 fastsatte sentralbankene i eurolandene 
retningslinjer for hvorledes kontanthåndteringen skal 
være på mellomlang sikt. Selv om en ikke tar sikte på 
den samme løsningen i alle landene, vil en arbeide for 
en del generelle løsninger. Disse går blant annet ut på 
at det skal være mulig for banker å benytte tjenester fra 
sentralbanker utenfor hjemlandet (det kan for eksempel  
være aktuelt hvis avstanden er kortere over grensen). 
Det skal også være anledning for bankene til å ha et 
lager av overskuddskontanter i sentralbanken. 

På lengre sikt skal de nasjonale sentralbankene sam-
ordne virksomheten slik at bankene får like vilkår uten 
hensyn til hvilken sentralbank de benytter for kontant-
tjenester. 

Videreutvikling av funksjonaliteten 
til SEPA-instrumentene

Europeisk banknæring arbeider også med felles euro-
peiske løsninger for betaling på nett og via mobil innen-
for rammen av SEPA-samarbeidet. Disse løsningene 
kalles e-SEPA. Som et ledd i arbeidet med å utvikle 
betaling via mobil skal det startes opp forhandlin-
ger mellom europeisk banknæring og fellesorganet til 
mobilindustrien. 

Det vil i første rekke være kundene som bestemmer 
hvor raskt og i hvilket omfang de nye tjenestene vil 
innføres. Erfaringsmessig tar det noe tid fra en løsning 
er lansert til den benyttes av de fleste brukerne. En reg-
ner med at e-SEPA tas i bruk i perioden 2012 til 2015. 
Deretter forventes det at e-faktura, bruk av mobiltelefo-
nen til betalinger og e-handel innen SEPA-strukturen vil 
få en stadig mer utbredt bruk. 

Infrastruktur

I de nasjonale betalingsløsningene har det kun vært 
innenlandske banker som har deltatt. Det har også vært 
slik at det bare har vært de innenlandske betalingsløs-
ningene og avregningssentralene som har vært en del av 
infrastrukturen. Infrastruktur vil her si alle prosedyrer 
og systemer som benyttes for å foreta avregning og 
oppgjør.

En viktig forutsetning for at de nye betalingsløsnin-
gene i SEPA skal fungere, er imidlertid at alle banker 
kan knyttes til løsningene («reachability»). Det er derfor 
utarbeidet et sett med krav for at de ulike avregnings- 
og oppgjørsordningene skal kunne kommunisere med 
hverandre («interoperability»). For bankene betyr dette 
at de på en enkel måte kan gå fra en tilbyder av infra-
strukturtjenester til en annen.

I januar 2007 offentliggjorde EPC et rammeverk for 
utvikling av avregnings- og oppgjørsløsninger i SEPA. 
Rammeverket setter opp langsiktige mål for europeisk 
infrastruktur, slik at denne blir åpen for alle bankene, 
enten som direkte deltakere eller gjennom avtaler med 
direkte deltakere.

I sin femte Progress Report kommer Den europeiske 
sentralbanken med fire prinsipper for fremtidig utvik-
ling i europeisk infrastruktur. Disse kravene/prinsip-
pene, som går lenger enn EPCs rammeverk, omfatter 
tekniske forhold, hvordan systemene skal fungere i 
forhold til hverandre og tilgjengelighet.

Ut fra effektivitetshensyn er det viktig at næringen 
arbeider mer med standardisering for den delen av ver-
dikjeden som omfatter kunde-til-bank. På denne måten 
kan bankene blant annet imøtekomme brukernes ønske 
om større grad av automatisering (straight through 
processing). For å kunne tilby fremtidsrettede løsninger 
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25 Schmiedel (2007): The economic impact of the Single Euro Payments Area.
26 «World Payments Report», Cap Gemini, ABN-AMRO og EFMA september 2007.
27 Summen av alle giro- og korttransaksjoner i Norge i 2006 var til sammenligning i underkant av 1,4 milliarder transaksjoner (Jf. Norges Bank Årsrapport om betal-
ingssystem 2006).
28 Dette er en avregningssentral opprettet av europeiske banker som norske banker allerede er knyttet opp i mot.
29 BBS og PBS har opprettet selskapet NETS (Northern European Transaction Services). I pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med opprettelsen, pekes det 
bl.a. på den konsolidering og restrukturering som finner sted i det europeiske kortmarkedet.
30 I en pressemelding fra BGC (Bankgirocentralen) 10. oktober 2007 heter det bl.a. om avtalen at den betyr (her oversatt til norsk): «Et partnersamarbeid som innebærer 
stordriftsfordeler som gir banker og bedrifter billigere betalinger. Samarbeidet innebærer også at BGC kan tilby et bredere produkttilbud samt raskere levering av nye produk-
ter og til lavere kostnad. Det innebærer også at det svenske bankgirosystemet kan håndtere alle typer valuta. Samarbeidet tilsikter å omfatte hele bankgirosystemet og de beta-
lingsprodukter som finnes der, for eksempel Autogiro. BGC kommer til å ha samme rolle og ansvar som i dag i forhold til de svenske bankene, bedriftene og myndighetene.»

og ha mulighet for fremtidig innovasjon er det viktig at 
infrastrukturen i SEPA bygger på standarder som under-
støtter dette.24 Den europeiske sentralbanken understre-
ker også sterkt betydningen av en større bruk av IBAN 
og BIC. Dette er viktig for at betalinger skal komme til 
rett konto i riktig bank. Den europeiske sentralbanken 
etterlyser også en fellesløsning for konvertering av 
nasjonale kontonumre til IBAN og BIC og en mer bru-
kervennlig kontonummerløsning enn dagens IBAN.  

Standardisering er også viktig for sikkerhetsløsnin-
gene. Særlig sentralt er dette for nettbankløsninger og 
kortbetalinger. Utviklingen av dette kan ikke helt over-
lates til den enkelte bank. Den europeiske sentralbanken 
mener derfor det bør settes opp kriterier for beste prak-
sis på området. 

Konsekvenser av SEPA 

Den europeiske sentralbanken har foretatt en studie25 
av de økonomiske virkningene av SEPA for europeiske 
banker. Studien konkluderer for det første med at SEPA 
vil øke konkurransen i banknæringen, idet de nasjonale 
grensene ikke lenger får noen betydning. For det andre 
vil SEPA føre til lavere kostnader i behandlingen av 
betalingstransaksjonene på grunn av stordriftsfordeler 
og bruk av mer effektive betalingsløsninger. 

For brukerne vil SEPA-produktene på sikt føre til 
raskere, billigere og bedre tjenester. Det blir ikke nød-
vendig å skille mellom betalinger innen eget hjemland 
og betalinger til andre land. En konsekvens kan bli at 
forbrukere og bedrifter kun trenger én konto som dek-
ker hele euroområdet. På denne måten vil for eksempel 
bedrifter kunne styre sin likviditet mer effektivt.

På kort sikt, det vil si i perioden hvor gamle løsninger 
eksisterer sammen med SEPA, vil kostnadene øke, uten 
at inntektene går opp. Overgangsperioden bør derfor 
gjøres så kort som mulig. 

I en rapport fra høsten 2007 vurderer Cap Gemini 
m.fl. utsiktene for SEPA de første driftsårene.26 Det 
fremholdes at banknæringen vil stå overfor store utfor-
dringer i form av nye reguleringer, økt konkurranse, 
teknologiske endringer og endrede behov fra kundene. 
Dette vil bety et press på priser og fortjenestemarginer. 
Dette fører igjen til at bankene må finne sin rolle i det 
nye markedet. I rapporten pekes det på at bankene enten 
kan velge å være en lavkostleverandør av tjenestene, 
operere i et nisjemarked overfor spesielle kundegrup-
per eller satse på å være en ledende leverandør av 
tjenestene. For å være i den siste gruppen hevdes det at 
banken må behandle minst 5 milliarder transaksjoner 
pr år.27 Her påpekes også viktigheten av at bankene så 

raskt som mulig får en tilstrekkelig «kritisk masse» av 
betalingstransaksjoner over på SEPA-tjenestene. For 
bankene er det viktig at kritisk masse oppnås raskt, idet 
det er en nøkkelfaktor for å holde kostnadene nede. 
Beregninger viser at bankenes inntekter fra betalings-
formidling vil bli redusert. Undersøkelsen viser også 
at nærmere 60 prosent av bankene planlegger å utkon-
traktere betalingsaktivitetene i løpet av de neste 5 årene. 
Nærmere 70 prosent planlegger å flytte behandlingen av 
betalingstransaksjonene til lavkostland.

For avregnings- og oppgjørssentraler vil SEPA føre til 
økt konkurranse, siden tidligere til dels monopoliserte, 
nasjonale markeder åpnes opp for nye aktører. En kon-
sekvens av dette, som det allerede finnes flere eksempler 
på, er at det inngås strategiske allianser og at det foretas 
oppkjøp og fusjoner. På denne måten kan stordriftsforde-
lene ved systemene utnyttes i enda større grad. 

SEPA og Norge 

Norske banker deltar i SEPA-arbeidet. Det anses som 
viktig i konkurransesammenheng at bankene kan tilby 
SEPA-baserte tjenester til sine kunder. Det er etablert et 
eget forum i næringen for å holde bankene orientert om 
SEPA og bidra ved implementeringen av produktene i 
norske banker. Man vil følge et opplegg for innføring 
som er valgt i mange europeiske land. De største bankene 
vil fra starten både sende og motta transaksjoner. De min-
ste bankene vil innledningsvis kun motta, men vil i løpet 
av 2008 også kunne sende slike eurotransaksjoner.

Norsk banknæring vedtok våren 2007 å slutte seg 
til avtaleverket om «SEPA Credit Transfer». Norske 
banker er nå i en prosess med å inngå de nødvendige 
tilslutningsavtaler. I løpet av første halvår 2008 forven-
tes det at mer eller mindre alle norske banker vil ha inn-
gått disse avtalene. Bankene vil være knyttet opp mot 
avregningssentralen «EBA Step2»28 for avregningen 
av disse transaksjonene og videresending til oppgjør. 
Infrastrukturen vil således være slik den er i dag, men 
formatene som benyttes, vil være nye. Før bankene slut-
ter seg til, vil det bli gjennomført testprosedyrer i regi 
av den enkelte bank. For publikum vil denne overgan-
gen som nevnt ikke medføre store endringer. 

Når det gjelder SEPA kortbetalinger vil norske banker 
tilby produkter fra VISA og MasterCard, som begge 
oppfyller kravene i rammeverket for kort. 

Utviklingen i Europa vil også få konsekvenser for den 
norske infrastrukturen. BBS (Bankenes BetalingsSentral) 
har gått inn i en allianse med danske Payment Business 
Services (PBS).29 I Sverige har Bankgirot innledet et 
samarbeid med engelske Vocalink.30 En utvikling mot 
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31   World Payments Report viser til at offentlig sektor i Europa står for omkring 29 % av kreditoverføringene og de direkte debettransaksjonene. 

større enheter vil trolig fortsette. Effektiv drift krever 
store volumer. Det er ikke mulig å si noe i dag om hva 
som vil skje med de nasjonale, norske løsninger på litt 
lengre sikt. 

I utgangspunktet står en i Norge fritt til å beholde 
nåværende løsninger og videreutvikle disse. I den grad 
nye norske løsninger baseres på løsningene som blir 
valgt i Europa, vil imidlertid dette over tid forenkle en 
nærmere tilknytning av den norske infrastrukturen til 
den som etableres i euroområdet. 

Videre utfordringer for SEPA

SEPA har ennå ikke funnet sin endelige form. Selv om 
mange europeiske banker fra januar 2008 ble i stand til å 
sende og motta SEPA-transaksjoner, nøler likevel mange 
brukere med å ta i bruk SEPA. Dette har sammenheng 
med at det i mange europeiske land finnes effektive 
nasjonale betalingssystemer, og at de grensekryssende 
transaksjonene er relativt begrenset i antall. Kundene i 
de enkelte land har derfor få insentiver til å skifte. 

I arbeidet med å innføre SEPA har eurolandene laget 
nasjonale planer for implementering. Innholdet i pla-
nene varierer mye. En viktig parameter i disse planene 
er hva landene oppfatter som nivået for kritisk masse. I 
en analyse i «World Payments Report 2007» kommer 
en til at kritisk masse for kreditoverføringer og direkte 
debiteringer ligger mellom 61 prosent og 89 prosent av 
antall transaksjoner i de landene som er vurdert. Kritisk 
masse anslås å bli nådd i løpet av 2011 eller 2012. 

Både banknæringen, Den europeiske sentralbanken 
og sentralbankene i eurolandene legger imidlertid vekt 
på å få til en rask overgang til SEPA. Særlig viktig er 
det å få store offentlige aktører31 (pensjonsutbetalinger, 
innbetaling av offentlige avgifter, betaling for elektrisk 
kraft etc.) og storbedrifter over til SEPA-tjenestene. 
Banknæringen har kritisert de politiske myndighetene 
for at de i liten grad har bidratt til at offentlige inn- og 
utbetalinger raskt blir flyttet over til de nye tjenestene. 

I rapporten pekes det ellers på flere forhold som gjør 
at bedrifter og næringsliv er noe tilbakeholdne med å ta 
i bruk SEPA. Bedriftene mener for det første at det nye 
betalingsdirektivet først må innarbeides i nasjonal lov-
givning. Dernest må det arbeides videre med standarder 
for sikkerheten i systemene og med tilleggsfunksjo-
nalitet. Videre er det viktig at prisene ikke øker for de 
samme tjenestene. Økt effektivitet burde føre til lavere 
priser, mener bedriftene. Det er avslutningsvis påkrevd 
å få satt en endelig dato for når SEPA-instrumentene er 
eneste mulighet for betaling. 

For bankene er en rask overgang til SEPA et spørsmål 
om kostnader. Det dyrt å opprettholde både eksisterende 
struktur og SEPA. Bankene vil også kunne oppleve at 
konkurransesituasjonen fører til et press på inntektene.

En stor utfordring vil også være arbeidet med felles 
europeiske kort for betaling med direkte belastning av 
bankkonto (debetkort). Det er en rekke debetkortsyste-

mer i Europa, men de er ikke kompatible. Hver for seg 
har disse systemene en høy grad av kundetilfredshet. På 
brukerstedene er det også en avventende holdning til et 
nytt opplegg for kortbetalinger.

Det gjenstår derfor uløste problemer og store utfor-
dringer før SEPA er den eneste løsningen for eurobeta-
linger i Europa.
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 Etterprøving av Norges Banks anslag for 2007
Raymond Lokshall, rådgiver, Økonomisk avdeling i Norges Bank1

Oppgangskonjunkturen siden sommeren 2003 er blitt sterkere og har vart lenger enn anslått av Norges Bank . 
Veksten i fastlandsøkonomien i 2007 var den høyeste siden begynnelsen av 1970-tallet . Veksten var sterk til 
å være så langt ut i en høykonjunktur . Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi i 2007, målt ved anslaget på 
produksjonsgapet, ble høyere enn anslått gjennom 2006 og 2007 . Arbeidsledigheten ble lavere enn ventet . 
Den underliggende prisveksten holdt seg likevel lav, om lag som anslått . Det er flere årsaker til at veksten i 
2007 ble sterkere enn antatt . Bedret bytteforhold med utlandet de senere årene har trolig hatt sterkere effekt 
på etterspørselen enn anslått . Samtidig bidro god tilgang på arbeidskraft og høy produktivitetsvekst til at 
produksjonspotensialet i økonomien økte mer enn ventet . Norges Bank anslo utviklingen i 2007 om lag like 
godt som andre prognosemakere .

1 Innledning
Norges Banks anslag for prisveksten og den økonomiske 
utviklingen er et viktig utgangspunkt for rentesettingen. 
Etterprøving av anslagene kan gi oss informasjon om 
årsakene til avvik mellom faktisk og anslått utvikling i 
økonomien. Slike avvik kan for eksempel være knyttet 
til feilvurdering av nåsituasjonen i økonomien eller til 
uforutsette forstyrrelser. Anslagsfeil kan også skyldes 
en utilstrekkelig forståelse av økonomiens virkemåte. 
Etterprøvingen kan dermed bidra til å gi oss bedre 
innsikt i økonomiens virkemåte og eventuelle struk-
turelle endringer i økonomien. Denne innsikten kan vi 
dra nytte av i anslagsarbeidet og til utvikling og forbed-
ring av vårt analyseverktøy. 

Grunnlaget for anslagene på kort og lang sikt er 
ulikt. Dette må en også ta hensyn til i vurderingen av 
anslagene i ettertid. Anslagene på kort sikt baseres i 
stor grad på tolkning og vurdering av løpende statistikk. 
Anslagene for den økonomiske utviklingen på noe len-
gre sikt må ses i sammenheng med den anslåtte renteut-
viklingen. Norges Bank setter renten slik at inflasjonen 
stabiliseres nær målet på mellomlang sikt. Samtidig 
skal utviklingen i renten gi en rimelig avveiing mellom 
inflasjonsforløpet og forløpet for kapasitetsutnyttingen. 

I denne artikkelen etterprøves anslagene for den 
økonomiske utviklingen i 2007 som ble gitt i inflasjons-
rapportene i 2006 og i de pengepolitiske rapportene i 
2007. Vi ser først på utviklingen i inflasjon og produk-
sjon gjennom 2007. Deretter blir avvikene mellom an-
slagene og den faktiske utviklingen analysert nærmere. 
Til slutt blir våre anslag sammenlignet med anslag fra 
andre prognosemakere, både for 2007 og i et lengre 
perspektiv.

2 Inflasjon, produksjon og rente 
gjennom 2007
Veksten i konsumprisene (KPI) i 2007 var preget av fall 
i prisene på strøm. KPI vokste med 0,8 prosent fra 2006 
til 2007, en nedgang fra 2,3 prosent året før. Veksten i 

konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten ener-
givarer (KPI-JAE) tiltok fra 0,8 prosent i 2006 til 1,4 
prosent i 2007. Også andre mål på den underliggende 
prisveksten har tiltatt siden sensommeren i fjor, se figur 
1. Økt prisvekst på norskproduserte varer og tjenester 
trakk opp veksten i KPI-JAE fra 2006 til 2007. Dette 
gjenspeiler at lønnsveksten har tatt seg opp, og at produk-
tivitetsveksten har avtatt. Prisveksten på importerte kon-
sumvarer avtok gjennom 2007 blant annet som følge av 
sterk kronekurs. Prisveksten ble trukket ned av prisfall på 
lyd- og bildeutstyr og klær og sko. 

Oppgangskonjunkturen som har preget norsk økono-
mi siden sommeren 2003, tiltok i styrke i 2007. Veksten 
i BNP for Fastlands-Norge fra 2006 til 2007 var den 
sterkeste siden begynnelsen av 1970-tallet, med en 
vekst på hele 6,0 prosent, se figur 2. 

Konsumet vokste med 6,4 prosent i 2007 og ga det 
sterkeste bidraget til veksten i den samlede etterspørse-
len etter varer og tjenester, se figur 3. Varekonsumet 
økte med 7,7 prosent, mens tjenestekonsumet økte med 
4,6 prosent. Det var sterk vekst i bilkjøpene i 2007. 
Kjøp av bil bidro med om lag én prosentenhet til kon-
sumveksten. Foretaksinvesteringene i Fastlands-Norge 

1   Takk til Anne Berit Christiansen, Kåre Hagelund, Thea Birkeland Kloster, Bjørn Naug, Ingvild Svendsen og andre kolleger i Norges Bank for gode kommentarer og 
innspill.

Figur 1 Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. 
Jan. 2004 – des. 2007
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2   Se utdyping «Hva skjer med produktivitetsveksten?» i Pengepolitisk rapport 2/07 for nærmere omtale. 
3   Det er redegjort nærmere for endringer i anslagene mellom rapportene i egne utdypinger i de ulike rapportene. 

ga også et betydelig bidrag til den samlede veksten i 
2007, og noe sterkere enn året før. Som i 2006 bidro 
offentlig sektor sterkt til samlet vekst, både som følge 
av offentlig konsum og investeringer. 

Sterk vekst i arbeidstilbudet og en lengre periode med 
god vekst i produktiviteten har bidratt til at det under-
liggende produksjonspotensialet i norsk økonomi har 
vokst sterkt. I Pengepolitisk rapport 1/08 anslås det at 
potensialet i 2007 vokste med 4¼ prosent. Sterk vekst 
i produksjonspotensialet har bidratt til at prisstigningen 
så langt i denne konjunkturoppgangen har holdt seg lav 
til tross for sterk vekst.

Den høye produktivitetsveksten kan dels føres tilbake 
til økt spesialisering, ny teknologi, bedre logistikk og 
mer effektiv organisering av produksjonen.2 De siste 
årene kan oppgangskonjunkturen ha bidratt til ytter-
ligere vekst i produktiviteten blant annet fordi det har 
vært nødvendig å bruke tilgjengelig arbeidskraft og 
kapital mer effektivt. Dette potensialet er nå trolig i 
ferd med å bli uttømt. Produktivitetsveksten i fastlands-
økonomien avtok fra 2006 til 2007. 

Sysselsettingen vokste med 3,8 prosent i 2007, den 
høyeste veksten som er registrert på mer enn 40 år, se 
figur 4. Det var også sterk vekst året før, på 3,4 prosent. 
Den rekordhøye sysselsettingsveksten de siste årene 

har gitt kraftig fall i arbeidsledigheten. Vi må tilbake 
til andre halvdel av 1980-tallet for å finne like lav 
ledighet målt ved Statistisk sentralbyrås arbeidskrafts-
undersøkelse (AKU). 

Den sterke veksten i sysselsettingen har sitt mot-
stykke i svært god tilgang på arbeidskraft de siste årene. 
Særlig har tilgangen på arbeidskraft fra andre land 
økt kraftig etter at EU ble utvidet i 2004, se figur 5. 
Nesten halvparten av veksten i arbeidsstyrken de siste 
årene skyldes økt arbeidsinnvandring. Den generelle 
yrkesdeltakelsen har også økt. Arbeidstilbudet har økt 
spesielt mye i de yngre og de eldre aldersgruppene. 

Renten ble satt ytterligere opp gjennom 2007, se figur 
6. Ved inngangen til året var styringsrenten 3,5 prosent. 
Den ble økt syv ganger, hver med 0,25 prosentenheter, 
og var 5,25 prosent ved utgangen av året. 

3 Avvik mellom anslagene og den 
faktiske utviklingen
Tabell 1 viser sentrale forutsetninger og anslag for 
2007 fra de tre inflasjonsrapportene i 2006 og de tre 
pengepolitiske rapportene i 2007.3 Vi ser at den økono-
miske veksten ble sterkere enn anslått, mens den under-
liggende prisveksten utviklet seg om lag som ventet. 

Figur 3 Bidrag fra etterspørselskomponenter til veksten i BNP 
Fastlands-Norge. Prosentenheter. 1995 – 2007
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Figur 4 Endring i sysselsetting fra året før i prosent og arbeidsledighet 
(AKU) i prosent av arbeidsstyrken. 1980 – 2007
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Figur 5 Befolkningsvekst og nettoinnflytting. Antall personer i tusen. 
1970 – 2007
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Figur 2 BNP Fastlands-Norge. Årlig volumvekst. Prosent. 1980 – 2007
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Renten

Styringsrenten ble høyere gjennom 2007 enn det som 
ble anslått i rapportene gjennom 2006 og 2007. I 
Inflasjonsrapport 1/06 viste rentebanen en rente på 
3,7 prosent i 4. kvartal 2007. I Inflasjonsrapport 3/06 
var dette anslaget økt til 4,6 prosent. Økt kapasitets-
utnytting ga grunn til å anta at kostnadsveksten ville 
tilta fremover, og trakk i retning av høyere rentebane. 
Lavere underliggende prisvekst enn ventet trakk isolert 
sett i motsatt retning i denne perioden. Rentebanen ble 
justert opp også gjennom 2007, men i mindre grad. 

Økningen i renteprognosen fra Inflasjonsrapport 3/06 
til Pengepolitisk rapport 3/07 skyldtes i hovedsak 
uventet høy kapasitetsutnytting i norsk økonomi, se 
figur 7. Sterkere vekst i verdensøkonomien enn anslått 
bidro også til å trekke opp renteprognosen i 2007. Til 
tross for høyere kapasitetsutnytting enn ventet, holdt 
den underliggende prisveksten seg lav og om lag som 
anslått. Sterkere kronekurs motvirket effekten av høyere 

Tabell 1. Anslag og forutsetninger på makroøkonomiske hovedstørrelser for 2007. Fra Inflasjonsrapport 1/06 til 
Pengepolitisk rapport 3/07. Årsvekst. Prosent. 

IR 1/06 IR 2/06 IR 3/06 PPR 
1/07

PPR 
2/07

PPR 
3/07

Foreløpig 
regnskap

KPI  1¾ 1¾ 1¼   ¾   ¾   ¾   0,8

KPI-JAE 1¾ 1½ 1¼ 1½ 1½ 1½   1,4

Årslønn1 4½ 4¾     5 5¼ 5½ 5½   5,6

BNP 3½ 3½ 3¾ 2¾ 3¼ 3¼   3,5

BNP Fastlands-Norge 2¾ 2¾ 3¼ 3¾ 4¼ 5¼   6,0

Potensielt BNP Fastlands-Norge 2½ 2½ 2½     3 3¼ 3¾   4¼

Produksjonsgap Fastlands-Norge 1¼ 1½ 2¼ 2¼ 2½ 2¾   3

Sysselsetting, personer     1     1 1½ 2¼ 2¾ 3½   3,8

Arbeidsstyrke, AKU   ¾   ¾     1 1¼ 1¾ 2¼   2,5

AKU-ledighet (rate) 3¾ 3½     3 2¾ 2½ 2½   2,5

Etterspørsel fra Fastlands-Norge     3     3 3¾     4 4½ 5¾   6,1

  - Privat konsum     3 3¼ 3½     4 4¾     6   6,4
  - Offentlig konsum 1¾ 1¾ 2¾     3     3     3   3,2

  - Bruttoinvesteringer i Fastlands-Norge 4½ 4¾ 5½ 5¾     6 8¾   9,2

Oljeinvesteringer     0     0     0 2½ 7½ 7½   6,6

Tradisjonell eksport     5 3¾ 4½     7 8¼ 6½   9,6

Import 3¾ 3¾ 4¼ 5½ 7¼ 7¾   8,6

Styringsrente 3½ 3¾     4 4¼ 4½ 4½   4,4

Importveid valutakurs (I-44) 93,0 89¼ 94¾ 92¼ 92¼ 90½ 90,8

BNP, handelspartnere 2½ 2¼ 2½     3     3     3   3¼

Oljepris, USD per fat 64,3 72,1 65,4 63,4 67,5 71,9  72,9

1) Inkluderer anslåtte kostnader knyttet til innføring av obligatorisk tjenestepensjon.

Figur 6 Intervall for styringsrenten ved utgangen av hver strategi-
periode og faktisk utvikling. Prosent. 2. jan. 2004 – 31. des. 2007
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Figur 7 Faktorer bak endringer i rentebanen fra IR 3/06 til PPR 3/07. 
Prosentenheter. 2. kv. 2007 – 4. kv. 2010
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innenlandsk prispress. Se Norges Banks årsberetning 
for 2007 for en nærmere omtale av endringene i rente-
banen i løpet av 2007.

Produksjonsgapet

Produksjonsgapet uttrykker forholdet mellom det fak-
tiske nivået på produksjonen i økonomien og nivået på 
produksjonen som er forenlig med stabil inflasjon over 
tid, det potensielle produksjonsnivået. Vårt anslag for 
produksjonsgapet i 2007 ble gradvis justert opp fra 1¼ 
prosent i Inflasjonsrapport 1/06 til 2¾ i Pengepolitisk 
rapport 3/07. I Pengepolitisk rapport 1/08 ble gapet just-
ert ytterligere noe opp, til 3 prosent, se figur 8. 

Veksten i BNP Fastlands-Norge i 2007 ble betydelig 
høyere enn Norges Banks anslag. Høsten 2006 ble veks-
ten i 2007 anslått til 3¼ prosent, en oppjustering fra 2¾ 
prosent fra før sommeren. Den største enkeltvise øknin-
gen i vekstanslaget ble gjort i Pengepolitisk rapport 
3/07. Der ble veksten justert opp med 1 prosentenhet til 
5¼ prosent. Foreløpige nasjonalregnskapstall viser en 
årsvekst på 6,0 prosent for 2007. 

Vårt anslag på produksjonsgapet økte langt mindre enn 
økningen i anslagene for BNP Fastlands-Norge. Dette 
skyldes at vår vurdering av den potensielle veksten også 
ble endret. Anslaget på den potensielle veksten i 2007 
ble første gang oppjustert i Pengepolitisk rapport 1/07, 
fra 2½ prosent til 3 prosent. Produksjonspotensialet 
ble gradvis oppjustert i de påfølgende rapportene, og 
i Pengepolitisk rapport 1/08 ble veksten i potensialet i 
2007 anslått til 4¼ prosent.

Tilgangen på utenlandsk arbeidskraft har økt vekst-
evnen i norsk økonomi og har i 2007 vært betydelig 
høyere enn vi anslo i Inflasjonsrapport 3/06. Veksten 
i arbeidsstyrken ble da anslått til 1 prosent, mens 
AKU-tallene nå viser en vekst på nesten 3 prosent. 
Arbeidsinnvandringen bidro trolig med om lag halv-
parten av veksten i arbeidsstyrken i 2007, mens økt yrkes- 
deltakelse kan forklare vel én tredel. 

Utviklingen i arbeidsinnvandringen var vanskelig å 
forutse. Tall fra Sentralskattekontoret for utenlands-
saker og UDI indikerte sterk økning i arbeidsinnvand-
ringen til Norge fra 2004. Sammenlignet med tidligere 
hadde antall arbeidsinnvandrere kommet opp på et høyt 
nivå allerede i 2006. I midten av 2006 anslo vi uendret 
omfang av utenlandsk arbeidskraft fra 2006 til 2007, 
etter en anslått vekst på vel 11 000 personer fra 2005 
til 2006. Vi ventet dermed at bruken av utenlandsk 
arbeidskraft ville holde seg på et relativt høyt nivå som 
følge av høy aktivitet i bygg- og anleggssektoren. Tall 
fra UDI viser imidlertid at det ved utgangen av 2006 
var gitt hele 21 000 flere arbeidstillatelser enn ved 
utgangen av 2005, og at det ble gitt ytterligere 26 000 
flere tillatelser i 2007. Det har vært en økende tendens 
til at de nye arbeidsinnvandrerne velger å bosette seg i 
Norge. De utgjør dermed en mer permanent ressurs og 
har bidratt til å trekke den underliggende befolknings-

veksten opp. Veksten i befolkningen i alderen 15–74 år 
var 1,4 prosent i fjor. Ved utgangen av 2006 anslo vi 
befolkningsveksten i 2007 til 1,0 prosent. 

Sammenlignet med anslagene gitt i begynnelsen av 
2006 ble veksten i alle etterspørselskomponentene i 
BNP for Fastlands-Norge i 2007 høyere enn ventet, se 
tabell 1. Sterkere vekst i etterspørselen enn ventet gjen-
speiler i stor grad uventet høy konsumvekst. Inntektene 
til husholdningene vokste sterkere enn anslått som følge 
av både høyere sysselsettingsvekst og noe høyere lønns-
vekst enn ventet. 

Den sterke konsumveksten må også ses i sammen-
heng med at spareraten (også korrigert for aksjeutbytte) 
falt. Lavere sparing blant husholdningene henger trolig 
sammen med sterk forbedring av bytteforholdet de 
siste årene.4 Lavere importpriser og høyere priser på 
vår eksport har forbedret Norges bytteforhold med 
utlandet betraktelig. Økte eksportpriser førte til bed-
ret lønnsomhet hos foretakene, økte lønnsinntekter, 
stigende aksjeverdier og økte avsetninger til Statens 
pensjonsfond – Utland. Det kan sammen med økt jobb-
sikkerhet ha ført til at husholdningene oppjusterte sine 
forventninger til fremtidige inntekter. Det kan i sterkere 
grad enn ventet ha bidratt til å fremskynde husholdnin-
genes forbruk. 

Også andre forhold kan ha bidratt til å utsette oppgan-
gen i spareraten. Styringsrenten har økt siden sommeren 
2005, men de langsiktige rentene holdt seg lave. Det 
kan ha ført til at husholdningene ikke ventet store rente-
økninger fremover. Dessuten tok det noe tid før bankene 
videreførte økningen i styringsrenten fullt ut i utlåns-
renten til husholdningene. Det har også vært endringer 
i husholdningenes lånemarkeder, med større utbredelse 
av lån med avdragsfrie perioder og økt gjennomsnittlig 
løpetid. Sammen med sterk økning i boligverdiene har 
det gjort det lettere for husholdningene å lånefinansiere 
forbruk. 

Mange av de samme forholdene som har påvirket 
husholdningenes spareatferd, har trolig også påvirket 
utviklingen i boligmarkedet. Boliginvesteringene har 

Figur 8 Produksjonsgapet. Anslag i referansebanen i IR 3/06 med 
usikkerhetsvifte og anslag i andre rapporter. Prosent. 
1. kv. 2005 – 4. kv. 2007
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4   Se utdypingen «Husholdningenes sparing» i Pengepolitisk rapport 3/07 for nærmere omtale.
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utviklet seg sterkere enn ventet. Den sterke veksten i 
boliginvesteringene må imidlertid også ses i sammenheng 
med sterk vekst i befolkningen og arbeidsinnvandringen. 

Høy oljepris og utsikter til at prisen ville holde seg 
høy bidro til kraftig vekst i petroleumsinvesteringene. 
Det var særlig høy investeringsvekst i letevirksomhet, 
og det ble etter hvert mangel på tilgjengelig kapasitet 
hos leverandørindustrien. Også annen industri opplevde 
gode priser og høy lønnsomhet. Det gjenspeilet blant 
annet høy etterspørsel internasjonalt rettet mot varer 
som Norge produserer, særlig råvarer. Eksportveksten 
utviklet seg sterkere enn ventet, selv om det tas hensyn 
til at den økonomiske veksten internasjonalt i 2007 ble 
noe sterkere enn lagt til grunn ved utgangen av 2006. 
Dette kan blant annet skyldes at etterspørselen og 
prisene for flere av Norges viktigste eksportvarer vokste 
sterkt. Det var voksende kapasitetsproblemer i stadig 
flere næringer. Sammen med gode fremtidsutsikter 
bidro dette til større behov i foretakene for å øke kapa-
siteten. Foretakenes investeringer økte mer enn ventet.

Inflasjonen
Veksten i KPI-JAE i 2007 ble om lag som anslått av Norges 
Bank gjennom 2006 og 2007, se figur 10. Årsanslaget lå    

Kortsiktsmodeller for BNP-
veksten i Fastlands-Norge
I arbeidet med å anslå veksten i BNP 
Fastlands-Norge de nærmeste kvartalene 
benytter vi en rekke modeller.1 Modellene 
skiller seg fra hverandre ved at de bruker 
ulike sett av informasjon og ved at de 
er basert på ulike metoder for å utnytte 
de statistiske egenskapene i seriene som 
inngår. Kortsiktsmodellene brukes som et 
hjelpemiddel for å gi anslag for den økono-
miske veksten inneværede og neste kvartal. 
Det kan i etterprøvingssammenheng være 
av interesse å se i hvilken grad slike model-
ler har fanget opp den overraskende sterke 
veksten. 

Figur 9 viser anslagene for den sesongjusterte 
veksten i BNP de nærmeste to kvartalene gitt i de 
ulike pengepolitiske rapportene i 2007 sammen 
med gjennomsnittet av anslagene fra de ulike kort-
siktsmodellene. Ved inngangen til 2007 viste alle 
modellene utsikter til avtakende veksttakt i 1. og 
2. kvartal 2007. Spredningen i kvartalsanslagene 
fra modellene økte fram mot Pengepolitisk rapport 
2/07. Alle modellene pekte imidlertid i retning av 
lavere kvartalsvekst i 2. kvartal etter sterkere enn 
anslått kvartalsvekst i 1. kvartal. I november viste 
de ulike modellene stor spredning med hensyn til 
veksten neste kvartal. Noen av modellene viste økt 
veksttakt fra 2. til 3. kvartal, mens andre viste lavere 
veksttakt. I gjennomsnitt var anslagene for 3. og 4. 

kvartal på rundt 1 prosent. Modellanslagene byg-
ger på det første foreløpige kvartalstallet for BNP 
Fastlands-Norge. Som det fremgår av figuren, var 
det betydelige revideringer av nasjonalregnskapstal-
lene. 

Ingen av kortidsmodellene anslo at veksten skulle 
bli så sterk som foreløpige nasjonalregnskapstall for 
2007 viser. I gjennomsnitt lå anslagene fra model-
lene noe høyere enn anslagene i de ulike rapportene 
i 2007, og traff derfor den faktiske utviklingen noe 
bedre. I våre anslag la vi vekt på at modellberegnin-
gene var basert på løpende konjunkturindikatorer 
og ikke fullt ut fanger opp virkningene av høyere 
renter, kapasitetsbeskrankninger og økte importan-
deler. Ressurstilgangen viste seg imidlertid å være 
større enn ventet.

Figur 9 BNP Fastlands-Norge utenom kraft. Vekst fra forrige kvartal. 
Sesongjustert. Prosent. Kvartalstall. 
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Figur 10 KPI-JAE. Anslag i ulike rapporter og faktisk utvikling. 
Usikkerhetsvifte fra IR 3/06. Prosent. Firekvartalersvekst. 
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5   Dette må ses i sammenheng med at indeksen for bøker i KPI ble lagt om fra og med august 2007.  
6   Metoden som er blitt benyttet i beregningen av usikkerhetsviftene, er blitt noe endret over tid. Fram til og med Inflasjonsrapport 2/05 ble usikkerhetsviftene beregnet med 
utgangspunkt i Norges Banks historiske anslagsfeil. Siden Inflasjonsrapport 3/05 har usikkerhetsviftene blitt beregnet ved hjelp av en liten makroøkonomisk modell med 
utgangspunkt i de historiske forstyrrelsene økonomien har vært utsatt for.
7   Se Penger og Kreditt 1/2007 «Etterprøving av Norges Banks anslag for 2006» for en nærmere omtale.

mellom 1¼ og 1¾ prosent i 2006, og var 1½ prosent i 
alle rapportene i 2007. I alle rapportene ble det anslått at 
inflasjonstakten skulle ta seg opp gjennom året. 

Små anslagsfeil for KPI-JAE skjuler noe større anslags-
feil for prisveksten fordelt på importerte konsumvarer og 
norskproduserte varer og tjenester, se figur 11. 

Prisene på importerte konsumvarer falt med 0,9 pro-
sent fra 2006 til 2007. Prisfallet ble en del sterkere enn 
anslått gjennom 2006 og de to første rapportene i 2007. 
En viktig årsak til dette var at kronekursen utviklet seg 
annerledes enn ventet, se figur 12. Etter en svekkelse 
gjennom andre halvår 2006 var det gjennomgående 
en styrking av kronekursen i 2007. Samtidig ble pris-
veksten på de konsumvarene Norge importerer, målt i 
internasjonal valuta, noe lavere i 2007 enn vi anslo ved 
utgangen av 2006.  

Prisene på norskproduserte varer og tjenester steg 
med 2,5 prosent i 2007. Etter en periode med avtak-
ende veksttakt gjennom 2006 tiltok prisveksten fra 
begynnelsen av 2007. Vi anslo da at prisveksten ville 
ta seg ytterligere opp gjennom 2007. Prisveksten ble 
imidlertid noe høyere enn ventet. Det henger trolig 
sammen med at produksjonsgapet økte mer enn anslått. 
Arbeidsledigheten avtok mer enn ventet og lønnsveks-
ten ble noe høyere enn anslått. For enkelte varer, som 
mat og byggevarer, har prisveksten tiltatt forholdsvis 
mye og henger sammen med høy prisvekst på mange 
råvarer. I annen halvdel av 2007 økte også bokprisene 
sterkt.5 

4 Usikkerhetsviftene rundt KPI-JAE-
anslagene
Norges Banks anslag for de mest sentrale økonomiske 
variablene presenteres med usikkerhetsvifter. Her evalu-
erer vi om usikkerhetsviften rundt KPI-JAE i de ulike 
rapportene har angitt en rimelig sannsynlighetsforde-
ling for prognosene.6 I etterprøvingene av anslagene for 
2006 ble usikkerhetsviftene rundt anslagene for KPI-
JAE fra Inflasjonsrapport 2/01 til Inflasjonsrapport 3/06 
vurdert.7 Her har vi oppdatert analysen med anslagene 
fra de ulike rapportene for 2007 og den faktiske pris-
veksten. De nye punktene er markert med røde prikker 
i figur 13. 

Usikkerhetsviftene rundt Norges Banks anslag angir 
et intervall den faktiske utviklingen anslås å havne 
innenfor med 90 prosents sannsynlighet. Dette betyr at 
det i forkant er ventet at ni av ti utfall vil komme innen-
for viften, og at utfallene vil fordele seg jevnt over hele 
viften over tid. Av figuren ser vi at usikkerhetsviften 
rundt KPI-JAE-anslagene synes å ha gitt et noenlunde 
riktig bilde av sannsynligheten for de ulike utfallene de 
aller nærmeste kvartalene. For kvartalene lenger fram 
i tid har utfallene i hovedsak vært under midtpunktet i 
viften, og en betydelig andel har vært utenfor viften. 

Figuren viser at anslagene for KPI-JAE i 2007 har 

Figur 13 Usikkerhetsvifte og utfall for KPI-JAE.1) IR 2/01 – PPR 3/07. 
Prosent.
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1) Prikkene markerer hvordan de faktiske utfallene har fordelt seg i alle usikkerhets-
viftene fra IR 2/01 til PPR 3/07. De røde prikkene viser hvordan de faktiske utfallene 
for 2007 har fordelt seg i de ulike usikkerhetsviftene. Dersom det har vært flere utfall 
utenfor viften, har vi markert det med større prikker, og skrevet antall utfall ved prikken.
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Figur 12 Importveid valutakurs (I44). Faktisk utvikling og anslag. 
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Figur 11 KPI-JAE1) etter leveringssektor2).  Anslag fra IR 1/06 til PPR 
3/07 og faktisk utvikling. Firekvartalersvekst. Prosent. 
1. kv. 2005 – 4. kv. 2007
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8   Prognosemakerne er Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå (SSB), DnB NOR, Nordea, Fokus, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO) og Handelsbanken.

vært mer på linje med den faktiske utviklingen enn 
tilfellet har vært for anslag andre år. Dette ser vi ved 
at de røde prikkene, som viser hvordan de faktiske 
utfallene for 2007 har fordelt seg i de ulike usikkerhets-
viftene, i større grad ligger innenfor det mørkeblå feltet. 
Ingen av anslagene for 2007 kom utenfor viften. Dette 
indikerer at tendensen til undervurdering av prisveksten 
er redusert. 

5 En sammenligning av anslag for 
2007 fra Norges Bank og andre 
prognosemakere
I dette avsnittet sammenligner vi Norges Banks anslag 
for 2007 med anslag fra andre prognosemakere. 
Sammenligning med andre prognosemakere kan bidra 
til å gi svar på om prognosene var dårlige, gitt den infor-
masjonen som var tilgjengelig da prognosene ble avgitt, 
eller om det inntraff hendelser som ingen av prognose-
makerne forutså. I denne sammenheng må vi imidlertid 
ta hensyn til at anslagene fra de ulike institusjonene ikke 
revideres fortløpende, men justeres med varierende hyp-
pighet og til ulike tidspunkter gjennom året. Anslagene 
vil derfor bygge på ulikt informasjonsgrunnlag. 

I figurene 14–18 under viser vi 2007-anslagene 
fra Norges Bank og andre prognosemakere for BNP 
Fastlands-Norge, AKU-ledighet, årslønn, KPI-JAE og 
KPI gitt gjennom 2006 og 2007.8 Vi sammenligner våre 
anslag, gitt på ulike tidspunkt, med gjennomsnittet og 
høyeste og laveste verdi av anslagene fra de andre prog-
nosemakerne på samme tidspunkt. 

Den økonomiske veksten i 2007 ble sterkere enn 
ventet. Ingen av prognosemakerne var i nærheten av å 
anslå en BNP-vekst fra 2006 til 2007 på 6,0 prosent i 
begynnelsen av 2006, se figur 14. De største oppjuste-
ringene av vekstanslaget ble gjort sent i 2007, og ved 
utgangen av året var det gjennomsnittlige anslaget på 
vel 5 prosent. Norges Banks anslag lå gjennomgående 
litt over gjennomsnittet av anslagene fra de øvrige 
prognosemakerne gjennom 2006 og 1. halvår 2007. Da 
Pengepolitisk rapport 3/07 ble publisert, hadde allerede 
de andre justert opp vekstanslaget for 2007 vesentlig, 
noe Norges Bank også gjorde i denne rapporten, og vi 
anslo da veksten noe høyere enn de andre. Utfallet ble 
likevel enda høyere enn disse anslagene. 

Sterkere vekst enn ventet bidro også til at arbeids-
ledigheten ble klart lavere enn anslått av alle prog-
nosemakerne. Arbeidsledigheten falt fra 3,4 prosent 
i 2006 til 2,5 prosent i 2007. I begynnelsen av 2006 
var anslagene mellom 3,7 og 4,0 prosent, se figur 15. 
Prognosemakerne var nokså samstemte, og justerte 
gradvis ned ledighetsanslaget gjennom 2006 og 1. 
halvår 2007. Norges Bank var gjennomgående litt på 
etterskudd i sine nedjusteringer sammenlignet med 
gjennomsnittet av de andre prognosemakerne. 

Figur 14 BNP Fastlands-Norge. Anslag på årsvekst for 2007 gitt på 
ulike tidspunkter.1) Prosent. Jan. 2006 – des. 2007
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er markert med det grå intervallet. Den røde linjen er et gjennomsnitt av
de andre prognosemakernes anslag

Kilder: Norges Bank og rapporter fra de ulike prognosemakerne
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Figur 16 Årslønn. Anslag på årsvekst for 2007 gitt på ulike tidspunkter.1)

Prosent. Jan. 2006 – des. 2007
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de andre prognosemakernes anslag
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Figur 15 AKU-ledighet. Anslag for 2007 gitt på ulike tidspunkter.1)

Prosent av arbeidsstyrken. Jan. 2006 – des. 2007
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9   SSBs anslag er hentet fra Økonomiske analyser. Finansdepartementets anslag er hentet fra salderingsproposisjonene fra 1994 til 1996, fra tilleggsproposisjonen i 1997, fra 
nasjonalbudsjettene for 1999 og fremover. Anslagene fra de ulike institusjonene publiseres på ulike tidspunkt, og informasjonsinnholdet som ligger til grunn for anslagene er 
derfor noe ulikt. De siste årene har Statistisk sentralbyrå gitt de siste anslagene i desember, Norges Bank har gitt de siste anslagene rundt månedsskiftet oktober–november, 
mens Finansdepartementet har lagt fram anslagene i månedsskiftet september–oktober.
10   Nasjonalregnskapstall kan bli betydelig revidert i ettertid, og det er ikke åpenbart hvilken versjon av nasjonalregnskapet som skal være «fasiten» i etterprøvingen av 
anslagene. Her har vi valgt å sammenligne anslagene med de første regnskapstallene som er blitt publisert i februar/mars i etterkant av årene anslagene ble gitt for. Dette 
skyldes blant annet at det har vært endringer av definisjoner i nasjonalregnskapet i løpet av denne perioden, slik at anslagene og de endelige tallene ikke knytter seg til det 
samme målesystemet. Statistisk sentralbyrå anslår lønnsveksten per normalårsverk. Også dette er en nasjonalregnskapsstørrelse, og vi har derfor brukt den første publikas-
jonen året etter som fasit. Finansdepartementet og Norges Bank anslår årslønnsveksten etter definisjonene fra Det tekniske beregningsutvalget. Her har vi brukt endelige tall 
som fasit.

Alle prognosemakerne anslo i begynnelsen av 2006 
en betydelig lavere lønnsvekst enn utfallet på 5,4 pro-
sent. Dette henger sammen med at også ledigheten ble 
anslått for høyt. Norges Bank anslo en høyere lønns-
vekst i 2007 enn de fleste andre prognosemakerne i 
begynnelsen av 2006, se figur 16. Anslagene fra Norges 
Bank og de andre prognosemakerne ble gradvis justert 
opp og var ved utgangen av 2007 i gjennomsnitt 5½ 
prosent. Vårt anslag inkluderer imidlertid anslag på 
kostnader knyttet til innføring av obligatorisk tjeneste-
pensjon, noe som bidrar med 0,2 prosentenheter. Justert 
for dette lå vi noe lavere enn gjennomsnittet av de andre 
prognosemakerne ved utgangen av 2007. 

I begynnelsen av 2006 anslo Norges Bank veksten i 
KPI-JAE til 2 prosent, om lag det samme som gjennom-

snittet av de andre prognosemakerne, se figur 17. Den 
faktiske prisveksten ble på 1,4 prosent. Norges Bank 
nedjusterte sine anslag gjennom 2006 og var gjennom-
gående litt i forkant i sine nedjusteringer sammenlignet 
med gjennomsnittet av de andre prognosemakerne. 
Bankens anslag for veksten i KPI-JAE var 1½ prosent 
i samtlige pengepolitiske rapporter i 2007. Disse ansla-
gene traff godt sammenlignet med anslag fra de andre 
prognosemakerne. 

Den samlede prisveksten i 2007 ble vesentlig lavere 
enn alle prognosemakerne ventet i begynnelsen av 
2006. Norges Bank var tidligere ute enn andre med 
å redusere sitt anslag, se figur 18. Banken anslo pris-
veksten til ¾ prosent i alle rapportene i 2007, og traff 
dermed den faktiske veksten i KPI, på 0,8 prosent, 
bedre enn de andre. 

Oversikt over anslag for 1995–2007 
Nedenfor har vi sett på treffsikkerheten i anslagene fra 
Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå og Norges 
Bank gitt i siste publikasjon året før for årene 1995 til 
2007.9 Dette kan bidra til å belyse om det gjort sys-
tematiske feil, og om feilene er blitt større eller mindre 
over tid. Vi har sett på anslagene for veksten i BNP 
Fastlands-Norge, lønn og konsumpriser.10 

Tabell 2 viser de tre institusjonenes gjennomsnittlige 
anslagsfeil (AE), gjennomsnittlige absolutte anslags-
feil (AAE) og gjennomsnittlige kvadrerte anslagsfeil 
(MSE) for de ulike variablene. Den gjennomsnittlige 

Figur 18 KPI. Anslag på årsvekst for 2007 gitt på ulike tidspunkter.1)
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1) Høyeste og laveste anslag fra andre prognosemakere enn Norges Bank
er markert med det grå intervallet. Den røde linjen er et gjennomsnitt av
de andre prognosemakernes anslag
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Figur 17 KPI-JAE. Anslag på årsvekst for 2007 gitt på ulike 
tidspunkter.1) Prosent. Jan. 2006 – des. 2007
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de andre prognosemakernes anslag
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 SSB FIN NB

Vekst i BNP  
Fastlands-Norge

   

  Gj.snittlig feil 0,82 0,59 0,50

  AAE 0,89 1,07 0,78

  MSE 1,77 1,73 1,07

Lønn    

  Gj.snittlig feil 0,46 0,72 –0,03

  AAE 0,74 0,98 0,71

  MSE 0,85 1,34 0,58

KPI(JAE)    

  Gj.snittlig feil –0,25 –0,35 –0,34

  AAE 0,51 0,58 0,54

  MSE 0,41 0,54 0,50

Tabell 2. Gjennomsnittlig feil, gjennomsnittlig absoluttfeil 
(AAE) og gjennomsnittlig relativ feilprosent (MSE). Anslag 
fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Finansdepartementet (FIN) 
og Norges Bank (NB). 1995–2007

Kilder: Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet
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anslagsfeilen er et mål på om anslagene har vært for-
ventningsrette, mens de to andre tallene er alternative 
mål på hvor treffsikre anslagene har vært. I den kvad-
rerte anslagsfeilen gis store avvik større vekt enn i den 
absolutte anslagsfeilen. 

Alle institusjonene har i gjennomsnitt undervur-
dert den faktiske veksten i BNP Fastlands-Norge det 
påfølgende året. Figur 19 viser at anslagsfeilene i 
2006 og 2007 var uvanlig store. Norges Banks anslag 
for disse årene, og for hele perioden sett under ett, 
traff den faktiske utviklingen noe bedre enn de andre 
institusjonenes anslag. Både Statistisk sentralbyrå og 
Finansdepartementet har i gjennomsnitt anslått for lav 
lønnsvekst siden 1995, mens Norges Banks anslag har 
vært så vidt høyere enn den faktiske lønnsveksten. Alle 
institusjonene har anslått for høy vekst i konsumprisene. 
Statistisk sentralbyrås prognoser for prisveksten har 
vært mest treffsikre, men forskjellen mellom institu-
sjonene er liten. Figur 20 viser at prisveksten særlig ble 
overvurdert i 2003 og 2004, og at alle traff relativt godt 
i 2007.

 

6 Oppsummering

Veksten i BNP Fastlands-Norge i 2007 ble betydelig 
høyere enn anslått av Norges Bank og andre prognose-
makere. En sterk forbedring av bytteforholdet de siste 
årene har trolig bidratt til at husholdningene har opp-
justert sine forventninger til fremtidige inntekter. Det 
kan ha ført til at husholdningene har fremskyndet sitt 
forbruk og redusert sin sparing. Norges Bank oppjus- 
terte også anslaget på den potensielle veksten. Tilgangen 
på utenlandsk arbeidskraft har økt sterkt. Også den 
generelle yrkesdeltakelsen økte mer enn ventet. Til tross 
for at kapasitetsutnyttingen ble høyere enn ventet, holdt 
den underliggende prisveksten seg lav og om lag som 
anslått. Sterkere kronekurs motvirket effekten av noe 
høyere innenlandsk prisstigning enn ventet. 

Norges Banks anslag for veksten i BNP Fastlands-

Norge på kort sikt var i 2007 gjennomgående noe lavere 
enn anslagene fra våre korttidsmodeller. I våre anslag 
la vi blant annet til grunn at kapasitetsbeskrankninger 
ville bidra til å dempe veksten. Ressurstilgangen viste 
seg imidlertid å være større enn ventet. Strukturelle 
endringer på tilbudssiden er vanskelig å forutse, og 
fanges heller ikke i særlig grad opp av korttidsmodeller. 
Våre korttidsmodeller anslo også for lav vekst. Norges 
Bank arbeider med å videreutvikle modellapparatet for 
å anslå den kortsiktige utviklingen i realøkonomien 
og inflasjon. Det arbeides blant annet med å utvikle et 
system for å veie sammen anslag fra ulike modeller på 
en mest mulig effektiv måte. Dette vil trolig forbedre 
kvaliteten på våre kortsiktige anslag. 

I arbeidet med Pengepolitisk rapport 1/08 ble den 
makroøkonomiske modellen NEMO (Norwegian 
Economy Modell) benyttet som utgangspunkt for de 
langsiktige anslagene.  NEMO har et konsistent teore- 
tisk rammeverk som gjør det mulig å tolke sammen-
henger og mekanismer i lys av økonomisk teori. Med 
NEMO som utgangspunkt for anslagene kan vi på en 
mer konsistent måte enn tidligere analysere årsaker 
til at den økonomiske utviklingen blir annerledes enn 
ventet. Blant annet vil vi kunne analysere effekter av 
strukturelle endringer i økonomien, som for eksempel 
virkninger av globalisering.

Figur 19 Anslag på vekst i BNP Fastlands-Norge sammen med 
foreløpig regnskap. Siste publiserte anslag gitt året før. 
Prosent. 1995 til 2007
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Figur 20 Anslag på konsumprisveksten1) sammen med faktisk vekst. 
Siste publiserte anslag gitt året før. Prosent. 1995 til 2007
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*   Takk til Kjersti-Gro Lindquist, Bent Vale, Anne Berit Christiansen, Kåre Hagelund, Kjetil Olsen, Bjørn Naug og Junior Maih for nyttige kommentarer og innspill.
1   Se Brubakk et al. (2006) for en mer detaljert beskrivelse av modellen. 
2   Se for eksempel Adolfsson et al. (2005a,b), Bank of England (2004), Coenen et al. (2007) og Fenton og Murchinson (2006).
3   Se for eksempel Koop et al. (2007) for en innføring i de viktigste metodene i Bayesiansk økonometri. 
4   Se King og Rebelo (1999) for en oversikt over denne teoriretningen.

NEMO – en ny makromodell for prognoser 
og pengepolitisk analyse
Leif Brubakk og Tommy Sveen, Økonomisk avdeling, Norges Bank*

Makroøkonomiske modeller er ett av flere verktøy som brukes i analyser av norsk økonomi og i pengepoli-
tikken . I denne artikkelen beskriver vi en ny makroøkonomisk modell kalt NEMO som er utviklet i Norges 
Bank . NEMO har en sentral plass i utformingen av rentebanen . I tillegg til å beskrive modellens oppbygning, 
tallfesting og virkemåte fokuserer vi på bakgrunnen for valg av modell og hvilke egenskaper som kreves av 
den . Til slutt gir vi eksempler på anvendelser av modellen . 

1 Innledning
NEMO («Norwegian Economy Model») er en ny 
makromodell for anslag og pengepolitisk analyse i 
Norges Bank.1 Modellen er basert på internasjonal 
forskning og modellutvikling de siste 10–15 årene og 
har mange fellestrekk med tilsvarende modeller i andre 
sentralbanker.2 NEMO har vært under utvikling siden 
høsten 2004 og har tidligere vært benyttet til å analy-
sere spesifikke problemstillinger knyttet til utviklingen 
i norsk økonomi.

NEMO bygger på at Norge med egen valuta kan 
bestemme sitt eget nivå på inflasjonen over tid. Et krav 
i modellen er derfor at pengepolitikken forankrer infla-
sjonsforventningene. Dette innebærer at pengepolitik-
ken er avgjørende for å bringe inflasjonen tilbake på 
målet. I modellen legges det til grunn at aktørene, som 
husholdninger og foretak, ser fremover når de fatter 
beslutninger om pengeplasseringer, forbruk og investe-
ringer, lønninger og priser. Det legges også til grunn at 
disse aktørene tar hensyn til den økonomiske politikken 
ikke bare slik den er i dag, men også slik de forventer 
at den vil være i morgen og i overmorgen. Modellen 
reflekterer videre erfaringen fra 1970- og 1980-årene 
om at en ikke kan redusere arbeidsledigheten på varig 
basis ved å akseptere høyere inflasjon. Fordi priser og 
lønninger tilpasser seg tregt, kan likevel pengepolitik-
ken påvirke etterspørselen og dermed produksjonen og 
sysselsettingen på kort til mellomlang sikt. 

Atferden til de ulike aktørene modelleres i NEMO 
eksplisitt, basert på mikroøkonomisk teori. Et konsistent 
teoretisk rammeverk gjør det lett å tolke sammenhenger 
og mekanismer i modellen i lys av økonomisk teori. En 
fordel er at vi kan analysere effekten av mer struktu-
relle endringer i økonomien. I NEMO kan utviklingen 
i norsk økonomi blant annet føres tilbake til endringer i 
bedriftenes teknologi, konkurranseforhold i produkt- og 
arbeidsmarkedet, husholdningenes preferanser mellom 
konsum og fritid og pengepolitikken. Den strukturelle 
rammen gjør det mulig å gi en sammenhengende og 
detaljert økonomisk begrunnelse for de løpende ansla-
gene for norsk økonomi som Norges Bank utarbeider. 
Dette skiller NEMO fra rent statistiske modeller, som i 
liten grad gir rom for økonomiske tolkninger. 

NEMO kan betegnes som en ny-keynesiansk DSGE-
modell (dynamisk, stokastisk generell likevektsmodell). 
Denne modellklassen kjennetegnes ved at den bygger 
bro mellom den klassiske teoriretningen (hvor aktørene 
har rasjonelle forventninger og maksimerer nytte og 
profitt over tid) og den keynesianske teoriretningen 
(hvor ufullkommen konkurranse og nominelle stivhe-
ter fører til treg tilpasning i priser og lønninger). Som 
resultat får modellen klassiske egenskaper på lang sikt 
(tilbudssidebestemt produksjon) og keynesianske egen-
skaper på kort til mellomlang sikt (etterspørselsbestemt 
produksjon). 

I utviklingen av NEMO er det lagt særlig vekt på at 
modellen skal være et nyttig beslutningsverktøy i penge-
politikken. Modellen er derfor laget med tanke på at den 
skal være oversiktlig og håndterbar. Produksjonssiden, 
prissettingen, lønnsdannelsen og alle de viktigste etter-
spørselskomponentene er modellert, og det skilles mel-
lom innenlandsk generert og importert inflasjon. 

Det er imidlertid også viktig at modellen kan forklare 
de viktigste utviklingstrekkene i norsk økonomi, slik 
de fremkommer i data. En vesentlig del av modell-
utviklingen har derfor bestått i empirisk evaluering av 
NEMO på norske data. Modellen er estimert som et 
system med utgangspunkt i en bayesiansk3 tilnærming. 
Prognoseegenskapene til NEMO er sammenlignet med 
alternative modeller som i mindre grad bygger på 
økonomisk teori. Hovedkonklusjonen er at NEMO er 
relativt treffsikker sammenliknet med konkurrerende 
modeller. 

2 Nærmere om modellen 

NEMO tilhører klassen av moderne dynamiske, stokas-
tiske generelle likevekstmodeller som er en videreføring 
av den såkalte realkonjunkturteorien4. At modellen er 
dynamisk betyr at den spesifiserer et tidsforløp for alle 
endogene variable i modellen. Utviklingen i de ulike 
variablene vil imidlertid avhenge av fremtidige tilfel-
dige – eller stokastiske – forstyrrelser som ikke er kjent 
på det tidspunkt aktørene legger sine planer. Det inne-
bærer i prinsippet at fremtidige realisasjoner av variab-
lene kan beskrives med en sannsynlighetsfordeling, 
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5   Utenlandske variable er merket med stjerne. M* representerer derfor utenlandsk import (av norskproduserte varer), dvs. vår eksport.
6   Rent teknisk modelleres dette som en egen produksjonssektor, som benytter de ulike produksjonsvarene som innsatsfaktor. 
7   I modellen skilles oljeinvesteringene ut som egen etterspørselskomponent. Grunnen er at NEMO er en modell for fastlandsøkonomien.
8   Kapitalen er bedriftsspesifikk, men utnyttelsesgraden kan endres over tid.
9   Rent teknisk følger vi Rotemberg (1982) og antar at bedriftene står overfor kvadratiske tilpasningskostnader. Det betyr at det er lønnsomt for bedriftene å foreta en gitt 
prisjustering over flere perioder. En mulig tolkning er at bedriften risikerer å miste kunder dersom prisene endres for raskt opp til et nytt nivå. 
10   Vi bruker små bokstaver for å betegne prosentvis avvik fra langsiktig likevekt, dvs. xt = ln(Xt) – ln (X) der X representerer den langsiktige likevekten til nivåvariabelen X. 
11   Generelt bruker vi begrepet «eksogen» om forhold bestemt utenfor modellen. 
12   Det antas at det eksisterer et stort antall husholdninger og bedrifter. Vi antar imidlertid at de har samme preferanser og teknologi. De aggregerte relasjonene i modellen 
vil derfor ha nøyaktig samme funksjonsform og parametre som tilsvarende adferdsrelasjoner for den enkelte aktør. 
13   Vi vil for enkelhets skyld la αi betegne bruttokoeffisienter i modellen. Disse er igjen funksjoner av de strukturelle parametrene i modellen. 

dvs. de endogene variablene i modellen vil også være 
stokastiske. Med generell likevekt mener vi at markeds-
mekanismene, til enhver tid, bidrar til å balansere tilbud 
og etterspørsel i alle markedene i modellen. NEMO gir 
likevel en stilisert beskrivelse av økonomien, og det er 
derfor en rekke markeder som ikke er representert, for 
eksempel boligmarkedet.

2.1 Hovedtrekk

I NEMO modelleres verdensøkonomien som to land: 
hjemlandet, som representerer Norge, og utlandet, som 
betraktes synonymt med våre handelspartnere. Bortsett 
fra størrelsen, behandles de to landene i utgangspunktet 
helt symmetrisk. Vi legger til grunn at Norge, som en 
liten økonomi, har en marginal innvirkning på utlandet. 
Dermed betrakter vi utenlandske variable som eksogent 
bestemte, dvs. at innenlandske variable ikke påvirker 
de utenlandske. Vi vil derfor i det følgende konsentrere 
fremstillingen om hjemlandet (Norge). 

Figur 1 gir et oversiktsbilde av modellen. Økonomien 
består av bedrifter, husholdninger og en offentlig sek-
tor – som også inkluderer sentralbanken. Det er én 
produksjonssektor i hjemlandet som produserer varer. 
Hjemmeproduserte varer (Y) kan både eksporteres 
(M*)5 og benyttes innenlands (Q), sammen med import 
(M), til å lage en ferdigvare (A) 6 som kan brukes til å 
dekke etterspørselen etter konsum (C), investering (I)7 
og offentlige utgifter (G).

Produksjonssektoren består av bedrifter som benytter 
arbeidskraft (L) og kapital8 (K) til å produsere differen-
sierte produkter, som omsettes i markeder kjennetegnet 
ved monopolistisk konkurranse. Det betyr at hver enkelt 
bedrift har en viss grad av markedsmakt og setter priser 
som et påslag over marginalkostnadene. Vi antar videre 
at det er kostnader forbundet med å endre prisene.9 
Som en konsekvens kan prisdannelsen beskrives ved en 
Phillipskurve hvor prisene gradvis endrer seg i takt med 
endringer i produksjonskostnadene.

Husholdningene benytter kapitalmarkedene til å for-
dele konsum optimalt over tid. Hver enkelt husholdning 
tilbyr sin arbeidskraft til bedriftene og bestemmer selv 
lønnen gitt bedriftenes etterspørsel. Når det gjelder 
lønnsdannelsen følger vi i all hovedsak Kim (2000). Vi 
antar at lønnstakere har markedsmakt og dermed velger 
et lønnsnivå som ligger over frikonkurranselønnen. 
Dessuten antar vi at det er kostnader forbundet med 
å endre lønningene, og at lønnstakerne tar hensyn til 
dette.

Offentlige utgifter finansieres med en koppskatt. 

Sentralbanken styrer etter et inflasjonsmål og bestem-
mer de korte nominelle rentene. Pengepolitikken model-
leres enten ved en enkel regel (f.eks Taylor-regelen) 
eller ved minimering av en tapsfunksjon.

2.2 Noen sentrale ligninger

I dette avsnittet går vi nærmere inn på enkelte nøkkel-
relasjoner i modellen. NEMO er i utgangspunktet ikke-
lineær i variablene. Her presenterer vi imidlertid en log-
lineær tilnærming av modellen rundt en gitt likevekt. 
Det innebærer at alle variable i modellen kan tolkes 
som prosentvis avvik fra langsiktig likevekt.10 For vol-
umstørrelsene i modellen er likevekten målt relativt til 
en underliggende vekstbane, som drives av eksogene11 
teknologiske fremskritt og befolkningsvekst.

Husholdningene
Husholdningene maksimerer en nyttefunksjon gitt en 
budsjettbetingelse. For en representativ husholdning12 
gir dette følgende sammenheng for konsum over tid:

hvor α1 og α2 er positive konstanter13 og Et er for-
ventnigsoperatoren slik at Etct+1 er forventet konsum i 
periode t+1, gitt informasjonen på tidspunkt t. Videre 
er rrt korte realrenter, som bestemmes av Fisher-
sammenhengen, rrt = rt – Etπt+1 , der rt er nominelle 
renter og πt+1 måler økningen i konsumprisene (KPI) 
mellom periode t og periode t+1. Til slutt betegner zt   
sjokk i konsumetterspørselen.

 5

Husholdningene maksimerer en nyttefunksjon gitt en budsjettbetingelse. For en representativ 

husholdning12 gir dette følgende sammenheng for konsum over tid: 

 

(1) c
ttttt zrrcc +−Ε+)−(1= +− 21111tc ααα   

 

hvor 1α  og 2α  er positive konstanter13 og Et er forventnigsoperatoren slik at Etct+1 er forventet 
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12 Det antas at det eksisterer et stort antall husholdninger og bedrifter. Vi antar imidlertid at de har samme 
preferanser og teknologi. De aggregerte relasjonene i modellen vil derfor ha nøyaktig samme funksjonsform og 
parametre som tilsvarende adferdsrelasjoner for den enkelte aktør.  
13 Vi vil for enkelhets skyld la iα betegne bruttokoeffisienter i modellen. Disse er igjen funksjoner av de 
strukturelle parametrene i modellen.  
14 Grunnen er at med høy grad av vanedannelse i konsumet, øker husholdningenes motvilje mot variasjoner i 
konsumet. Dermed krever de høy avkastning for å sitte med risikable aktiva. 
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Figur 1 NEMO i fugleperspektiv
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Figur 1: NEMO i fugleperspektiv 
 

 
 
Figur 2: De ulike kanalene i transmisjonsmekanismen 
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14   Grunnen er at med høy grad av vanedannelse i konsumet, øker husholdningenes motvilje mot variasjoner i konsumet. Dermed krever de høy avkastning for å sitte med 
risikable aktiva.
15   Med ønsket lønn mener vi det lønnsnivået som ville blitt realisert dersom lønningene var fullt ut fleksible. Dette lønnsnivået svarer til den marginale substitusjonsraten 
mellom konsum og fritid og måler husholdningenes nyttetap, målt i konsumenheter, ved å jobbe én time ekstra. Husholdningenes uvilje mot å jobbe mer vil i sin tur avhenge 
av hvor mye de jobber og konsumerer i utgangspunktet.
16   Dette kan tolkes som en endogen risikopremie. Rentemarginen innenlandske aktører betaler for lån i utlandet, avhenger av den samlede gjelden overfor utlandet. Høy 
gjeld innebærer høyere risiko og dermed en høyere premie.

Konsumet avhenger dermed av realrenten. Dette er 
en egenskap ved den såkalte «Euler-ligningen» for 
optimal konsumfordeling mellom ulike perioder. Økt 
realrente gjør det mer lønnsomt å spare, og dermed blir 
det lønnsomt å utsette konsumet til senere perioder. Ved 
lavere realrente gjelder det motsatte. Husholdningene 
ønsker å fordele konsumet over tid, og dette gjenspeiles 
i at forventet konsum inngår som forklaringsvariabel for 
inneværende periodes konsum.

Konsumetterspørselen avhenger videre av etterspør-
selen perioden før, og som oftest knyttes dette til vane-
dannelser i konsumet. Ideen kommer opprinnelig fra 
finansteorien og nevnes ofte som én mulig forklaring på 
at forskjellene i avkastning mellom risikable og risiko-
frie aktiva er så store.14 Effekten av vanedannelse er at 
det gir husholdningene insentiv til å jevne ut konsum-
utviklingen, og aggregert konsum blir glattere.

Ligning (1) kan løses fremover betinget på rentefor-
ventningene, noe som gir:

(2) 

 
Ligning (2) skal være: 
 

c
t

i
itt

i
t zrrc 5

0
431tc ααα +Ε−=

∞

=
+−  

 
Ligning (9) skal være:  

( ) q
tit

q
it

i
t

iq
t

q
t zmcpE 23

0
22211 αααππ +−−= ++

∞

=
−  

 
Ligning (11) skal være: 
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Ifølge ligning (2) avhenger konsumet i dag ikke bare av 
dagens rentenivå, men også av forventningen til fremti-
dige renter, dvs. hele rentebanen. 

Arbeidsmarkedet i NEMO er kjennetegnet ved mono-
polistisk konkurranse. Det betyr at hver enkelt hushold-
ning har en viss markedsmakt i fastsettelsen av løn-
nen. Bedriftene velger så hvor mange arbeidstimer de 
ønsker, gitt lønnen. Dette leder til følgende ligning for 
lønnsveksten, πt :

Lønnsveksten i en gitt periode avhenger altså både av 
tidligere og forventet framtidig lønnsvekst. I tillegg 
drives lønnsveksten av differansen mellom «ønsket 
lønn»15, w*, og den faktiske lønnskompensasjonen, wt. 
Dette leddet kan tolkes som en feilkorreksjonsmeka-
nisme; når det oppstår et avvik mellom ønsket og fak-
tisk lønn, vil det finne sted en korreksjon i lønningene. 
Retningen av korreksjonen bestemmes av fortegnet på 
avviket. 

Lønnsligningen kan alternativt skrives på følgende 
form:

Lønnsveksten drives altså i tillegg til egendynamik-
ken av konsumnivået, endring i konsumet, syssel-
settingsnivået lt, arbeidsproduktiviteten (yt – lt) og 
marginalkostnadene (mct). De tre første leddene kan  

tolkes som pressindikatorer, mens forholdet mellom 
arbeidsproduktivitet og marginalkostnader sier noe om 
lønnsevnen. Alternativt kan derfor lønnsutviklingen 
betraktes som utfallet av en forhandlingsmodell, der 
husholdningenes lønnskrav er bestemt av presset i 
økonomien, mens bedriftenes lønnstilbud avhenger av 
lønnsevnen. 

Husholdningene har fri tilgang til internasjonale obli-
gasjonsmarkeder. For lån i utlandet påløper imidlertid 
premie utover rentekostnaden, bestemt av husholdnin-
genes nettofordringsposisjon.16  Optimal tilpasning i 
obligasjonsmarkedene gir opphav til følgende modifi-
serte versjon av udekket renteparitet (UIP):

hvor st er realvalutakursen, rrt  er utenlandske realrenter, 
bt betegner husholdningenes beholdning av utenlandske 
obligasjoner eller nettofordringsposisjon, og zt er en 
eksogen risikopremie. 

Bedriftene
I vareproduksjonen brukes arbeid og kapital som inn-
satsfaktorer. På log-lineær form kan produktfunksjonen 
for en representativ bedrift uttrykkes som følger:

hvor yt betegner samlet produksjon, kt er kapitaltjenes-
ter, lt uttrykker antall arbeidstimer og zt  er et midlertidig 
produktivitetssjokk. I modellen vil altså arbeidsproduk-
tiviteten avhenge av kapitaltjenestene per arbeidstime 
og det eksogene faktorproduktivitetssjokket. 

På kort sikt er den fysiske kapitalmengden gitt. 
Bedriftene kan likevel variere innsatsen av kapitaltje-
nester på kort sikt ved å endre kapasitetsutnyttelsen. 
Over tid bestemmes utviklingen i den fysiske kapital-
mengden, kt , på vanlig måte av depresierings- og inves-
teringsraten. På log-lineær form, kan investeringsraten  
(
K

) uttrykkes som følger: 

(7)

hvor it betegner investeringene, rt er brukerprisen på 
kapital og zt er et midlertidig sjokk i investeringene. 
Investeringsraten bestemmes av realrenten og forven-
tet brukerpris på kapital, i tillegg til tilbakedatert og 
forventet nivå på investeringsraten. De to sistnevnte 
leddene reflekterer en antakelse om at det er kostnader 
forbundet med å endre investeringsraten. En økning i 
forventet brukerpris betyr isolert sett høyere forventet 
avkastning på kapitalen, mens høyere realrente, ved 
å redusere den neddiskonterte verdien av fremtidig 
avkastning, trekker i motsatt retning. 
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Ifølge ligning (2) avhenger konsumet i dag ikke bare av dagens rentenivå, men også av 

forventningen til fremtidige renter, dvs. hele rentebanen.  

 

 

Arbeidsmarkedet i NEMO er kjennetegnet ved monopolistisk konkurranse. Det betyr at hver 

enkelt husholdning har en viss markedsmakt i fastsettelsen av lønnen. Bedriftene velger så 

hvor mange arbeidstimer de ønsker, gitt lønnen. Dette leder til følgende ligning for 
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Lønnsveksten i en gitt periode avhenger altså både av tidligere og forventet framtidig 

lønnsvekst. I tillegg drives lønnsveksten av differansen mellom «ønsket lønn»,15 ∗
tw , og den 

faktiske lønnskompensasjonen, tw . Dette leddet kan tolkes som en feilkorreksjonsmekanisme; 

når det oppstår et avvik mellom ønsket og faktisk lønn, vil det finne sted en korreksjon i 

lønningene. Retningen av korreksjonen bestemmes av fortegnet på avviket.  

 

Lønnsligningen kan alternativt skrives på følgende form: 
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Lønnsveksten drives altså i tillegg til egendynamikken av konsumnivået, endring i konsumet, 

sysselsettingsnivået lt, arbeidsproduktiviteten (yt – lt) og marginalkostnadene (mct). De tre 

første leddene kan tolkes som pressindikatorer, mens forholdet mellom arbeidsproduktivitet 

og marginalkostnader sier noe om lønnsevnen. Alternativt kan derfor lønnsutviklingen 

betraktes som utfallet av en forhandlingsmodell, der husholdningenes lønnskrav er bestemt av 

presset i økonomien, mens bedriftenes lønnstilbud avhenger av lønnsevnen.  

                                                 
15 Med ønsket lønn mener vi det lønnsnivået som ville blitt realisert dersom lønningene var fullt ut fleksible. 
Dette lønnsnivået svarer til den marginale substitusjonsraten mellom konsum og fritid og måler husholdningenes 
nyttetap, målt i konsumenheter, ved å jobbe én time ekstra. Husholdningenes uvilje mot å jobbe mer vil i sin tur 
avhenge av hvor mye de jobber og konsumerer i utgangspunktet. 
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Husholdningene har fri tilgang til internasjonale obligasjonsmarkeder. For lån i utlandet 

påløper imidlertid premie utover rentekostnaden, bestemt av husholdningenes 

nettofordringsposisjon.16 Optimal tilpasning i obligasjonsmarkedene gir opphav til følgende 

modifiserte versjon av udekket renteparitet (UIP): 
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hvor st er realvalutakursen, ∗
trr  er utenlandske realrenter, ∗

tb  betegner husholdningenes 

beholdning av utenlandske obligasjoner eller nettofordringsposisjon, og s
tz  er en eksogen 

risikopremie.  

 

Bedriftene 

I vareproduksjonen brukes arbeid og kapital som innsatsfaktorer. På log-lineær form kan 

produktfunksjonen for en representativ bedrift uttrykkes som følger: 
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hvor yt betegner samlet produksjon, tk  er kapitaltjenester, lt uttrykker antall arbeidstimer og 

l
tz  er et midlertidig produktivitetssjokk. I modellen vil altså arbeidsproduktiviteten avhenge 

av kapitaltjenestene per arbeidstime og det eksogene faktorproduktivitetssjokket.  

 

På kort sikt er den fysiske kapitalmengden gitt. Bedriftene kan likevel variere innsatsen av 

kapitaltjenester på kort sikt ved å endre kapasitetsutnyttelsen. Over tid bestemmes utviklingen 

i den fysiske kapitalmengden, kt, på vanlig måte av depresierings- og investeringsraten. På 

log-lineær form, kan investeringsraten (
K
I ) uttrykkes som følger:  

 

(7) ( ) ( ) i
t

k
ttttttttt zErrrkikiEki ++−−+−=− +−−+− 11821171161 ααα  

 
                                                 
16 Dette kan tolkes som en endogen risikopremie. Rentemarginen innenlandske aktører betaler for lån i utlandet 
avhenger av den samlede gjelden overfor utlandet. Høy gjeld innebærer høyere risiko og dermed en høyere 
premie. 
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17   Generelt vil etterspørselssjokk gi en negativ korrelasjon mellom profittmarginer og produksjonsgapet, mens tilbudssidesjokk fører til en positiv korrelasjon. Et sentralt 
premiss for dette resultatet er antakelsen om stive priser. Et positivt etterspørselssjokk vil for eksempel lede til høyere produksjon og økte produksjonskostnader. Siden vi 
antar at bedriftene i begrenset grad kan endre prisene på kort sikt, vil bedriftene ikke ha mulighet til fullt ut å velte kostnadsøkningen over i prisene. Dermed faller marginene. 

Bedriftene har en viss monopolmakt i prisingen av 
sine produkter. De vil derfor sette prisene som et påslag 
på marginalkostandene. Vi antar at bedriftene foretar 
en viss grad av prisdiskriminering mellom hjemme- og 
eksportmarkedet, bestemt av etterspørselsforholdene i 
de to markedene. Tilsvarende som for lønningene leg-
ger vi til grunn at prisene endres gradvis som følge av 
tilpasningskostnader. Optimal tilpasning gir følgende 
Phillips-kurve for innenlandskgenerert inflasjon, π t :

hvor mct refererer til marginalkostnadene, mens pt 

betegner realprisen på varer produsert og anvendt 
innenlands. Leddet (pt  – mct) kan tolkes som et uttrykk 
for bedriftens profittmargin eller inntjening og fungerer 
som en feilkorreksjonsmekanisme. Når marginene er 
høye relativt til normalsituasjonen (>0), vil det oppstå 
et press i retning av lavere priser. Motsatt vil bedriftene 
ønske å øke prisene dersom marginene er lave (<0). 
Siden det er kostnader forbundet med å endre prisene, 
vil det ikke være optimalt for bedriftene å endre prisene 
i takt med endringer i marginalkostnadene. En følge 
av dette er at inntjeningen i bedriftene vil variere over 
konjunkturene. Hvorvidt marginene er med- eller mot-
sykliske avhenger av de eksogene drivkreftene.17

Det er imidlertid ikke bare inntjeningen i inneværende 
periode som er bestemmende for prisveksten. Dette ser 
vi lettere ved å løse ligning (8) fremover, betinget på 
marginene:

(9)

der igjen α-ene representerer bruttokoeffisienter. Vi ser 
av (9) at bedriftene setter sine priser på bakgrunn av 
forventet inntjening. 

Både eksport- og importprisene er modellert tilsva-
rende som i (6). Her vil imidlertid også realvalutakursen 
ha betydning. Veksten i importprisene, πt, kan derfor 
uttrykkes som følger:

(10)

der mct uttrykker utenlandske bedrifters marginal-
kostnader, st er realvalutakursen, pt  betegner nivået 
på importprisene og  zt er en eksogen forstyrrelse i 
importprisene. Betinget på utviklingen i de utenlandske 
bedriftenes inntjening, (pt  – st) – mct, kan vi skrive lig-
ning (10) som: 

(11)

Importert inflasjon vil altså avhenge av utenlandske 
bedrifters forventede inntjening (målt i utenlandsk valu-
ta). Samlet inflasjon er i modellen gitt som en vektet 
sum av innenlandsk og importert inflasjon.

De differensierte hjemmeproduserte varene settes 

sammen til et aggregat av hjemmeproduserte varer, 
som igjen kombineres med et aggregat av differensierte 
importerte varer for til slutt å gi en aggregert ferdigvare. 
Denne aggregerte varen benyttes til investering, konsum 
og offentlig forbruk. Vi kan derfor skrive aggregert 
innenlandsk etterspørsel som følger:

hvor variablene at,  ct,  it og gt representerer hhv. samlet 
innenlandsk etterspørsel, konsum, investering og offent-
lig etterspørsel. Legg merke til at at betegner samlet 
etterspørsel og dermed inkluderer både innenlandspro-
duserte og importerte varer. Generalbudsjettligningen 
på sin side beskriver samlet etterspørsel etter innen-
landsproduserte varer og tjenester, og er relatert til at 
som følger:

hvor yt er samlet produksjon av innenlandske varer og 
tjenester, som må være lik samlet etterspørsel at, korri-
gert for nettoeksporten stpt  mt  – ptmt . Dersom vi setter 
inn for at fra ligningen over, får vi derfor generalbud-
sjettligningen slik vi vanligvis er vant til å se den. Det er 
også viktig å legge merke til at NEMO gir en konsistent 
beskrivelse av strømnings- og beholdningsstørrelser. 
Endringer i kapitalmengden kan derfor knyttes til inves-
teringene og kapitalslitet. Tilsvarende er det en eksplisitt 
sammenheng mellom endringer i utenlandsformuen 
og driftsbalansen overfor utlandet (nettoeksport tillagt 
rente- og stønadsbalansen). 

Myndighetene
Offentlige utgifter er bestemt utenfor modellen og finan-
sieres av en koppskatt. Dette er selvsagt en grov forenk-
ling. Sentralbanken styrer etter et inflasjonsmål og setter 
styringsrenten i tråd med en nærmere spesifisert regel. 
Her kan vi velge mellom enkle regler, som for eksempel 
en Taylor-regel, eller mer generelle regler, som fremkom-
mer ved minimering av sentralbankens tapsfunksjon. Et 
eksempel på en enkel regel vil være følgende: 

der εt representerer en eksogen forstyrrelse i pengepo-
litikken. I henhold til denne regelen vil altså renten i en 
gitt periode være bestemt av nivået på renten i forrige 
periode, samlet inflasjon og produksjon. 

Pengepolitikkens rolle i modellen er å forankre inflasjons-
forventningene. Det betyr at sentralbanken må sette renten 
slik at inflasjonsforventningene over tid er i tråd med infla-
sjonsmålet. Dette legger enkelte restriksjoner på renterege-
len. Blant annet må renteregelen sikre at renten endres til-
strekkelig i situasjoner der inflasjonen avviker fra inflasjons-
målet. Typisk innebærer det at renten over tid endres mer enn 
endringen i inflasjonen, dvs. at α29 > 1 i ligning (14).
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hvor mct refererer til marginalkostnadene, mens q
tp  betegner realprisen på varer produsert og 

anvendt innenlands. Leddet ( )t
q
t mcp −  kan tolkes som et uttrykk for bedriftens profittmargin 

eller inntjening og fungerer som en feilkorreksjonsmekanisme. Når marginene er høye relativt 

til normalsituasjonen (>0), vil det oppstå et press i retning av lavere priser. Motsatt vil 

bedriftene ønske å øke prisene dersom marginene er lave (<0). Siden det er kostnader 

forbundet med å endre prisene, vil det ikke være optimalt for bedriftene å endre prisene i takt 

med endringer i marginalkostnadene. En følge av dette er at inntjeningen i bedriftene vil 

variere over konjunkturene. Hvorvidt marginene er med- eller motsykliske avhenger av de 

eksogene drivkreftene.17  

 

Det er imidlertid ikke bare inntjeningen i inneværende periode som er bestemmende for 

prisveksten. Dette ser vi lettere ved å løse ligning (8) fremover, betinget på marginene: 

                                                 
17 Generelt vil etterspørselssjokk gi en negativ korrelasjon mellom profittmarginer og produksjonsgapet, mens 
tilbudssidesjokk fører til en positiv korrelasjon. Et sentralt premiss for dette resultatet er antagelsen om stive 
priser. Et positivt etterspørselssjokk vil for eksempel lede til høyere produksjon og økte produksjonskostnader. 
Siden vi antar at bedriftene i begrenset grad kan endre prisene på kort sikt, vil bedriftene ikke ha mulighet til fullt 
ut å velte kostnadsøkningen over i prisene. Dermed faller marginene.  
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der igjen α -ene representerer bruttokoeffisienter. Vi ser av (9) at bedriftene setter sine priser 

på bakgrunn av forventet inntjening.  

 

Både eksport- og importprisene er modellert tilsvarende som i (6). Her vil imidlertid også 

realvalutakursen ha betydning. Veksten i importprisene, m
tπ , kan derfor uttrykkes som følger: 
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der ∗
tmc  uttrykker utenlandske bedrifters marginalkostnader, st er realvalutakursen, m

tp  

betegner nivået på importprisene og m
tz  er en eksogen forstyrrelse i importprisene. Betinget 

av utviklingen i de utenlandske bedriftenes inntjening, ( ) ∗−− tt
m
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Importert inflasjon vil altså avhenge av utenlandske bedrifters forventede inntjening (målt i 

utenlandsk valuta). Samlet inflasjon er i modellen gitt som en vektet sum av innenlandsk og 

importert inflasjon. 

 

De differensierte hjemmeproduserte varene settes sammen til et aggregat av 

hjemmeproduserte varer, som igjen kombineres med et aggregat av differensierte importerte 

varer for til slutt å gi en aggregert ferdigvare. Denne aggregerte varen benyttes til investering, 

konsum og offentlig forbruk. Vi kan derfor skrive aggregert innenlandsk etterspørsel som 

følger: 

 

(12) tttt gica ++=  
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(12) tttt gica ++=  

 

hvor variablene at, ct, it og gt representerer hhv. samlet innenlandsk etterspørsel, konsum, 

investering og offentlig etterspørsel. Legg merke til at at betegner samlet etterspørsel og 

dermed inkluderer både innenlandsproduserte og importerte varer. Generalbudsjettligningen 

på sin side beskriver samlet etterspørsel etter innenlandsproduserte varer og tjenester, og er 

relatert til at som følger: 

 

(13) ttt
m
tttt mpmpsay −+= ∗∗

 

 

hvor yt er samlet produksjon av innenlandske varer og tjenester, som må være lik samlet 

etterspørsel at, korrigert for nettoeksporten ttt
m
t mpmsp −∗∗

. Dersom vi setter inn for at fra 

ligningen over, får vi derfor generalbudsjettligningen slik vi vanligvis er vant til å se den. Det 

er også viktig å legge merke til at NEMO gir en konsistent beskrivelse av strømnings- og 
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hvor yt er samlet produksjon av innenlandske varer og tjenester, som må være lik samlet 

etterspørsel at, korrigert for nettoeksporten ttt
m
t mpmsp −∗∗

. Dersom vi setter inn for at fra 

ligningen over, får vi derfor generalbudsjettligningen slik vi vanligvis er vant til å se den. Det 

er også viktig å legge merke til at NEMO gir en konsistent beskrivelse av strømnings- og 

beholdningsstørrelser. Endringer i kapitalmengden kan derfor knyttes til investeringene og 

kapitalslitet. Tilsvarende er det en eksplisitt sammenheng mellom endringer i 

utenlandsformuen og driftsbalansen overfor utlandet (nettoeksport tillagt rente- og 

stønadsbalansen).  

 

 

Myndighetene 

Offentlige utgifter er bestemt utenfor modellen og finansieres av en koppskatt. Dette er 

selvsagt en grov forenkling. Sentralbanken styrer etter et inflasjonsmål og setter 

styringsrenten i tråd med en nærmere spesifisert regel. Her kan vi velge mellom enkle regler, 

som for eksempel en Taylor-regel, eller mer generelle regler, som fremkommer ved 

minimering av sentralbankens tapsfunksjon. Et eksempel på en enkel regel vil være følgende:  

 

(14) ( )( ) ttttt yrr εαπαλλ ++−+= − 30291 1  

 

der tε  representerer en eksogen forstyrrelse i pengepolitikken. I henhold til denne regelen vil 

altså renten i en gitt periode være bestemt av nivået på renten i forrige periode, samlet 

inflasjon og produksjon.  

 

Pengepolitikkens rolle i modellen er å forankre inflasjonsforventningene. Det betyr at 

sentralbanken må sette renten slik at inflasjonsforventningene over tid er i tråd med 
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18   Med kanaler mener vi mekanismer i norsk økonomi som pengepolitikken virker gjennom.
19   En ytterligere kanal er den såkalte kredittkanalen for pengepolitikken. Utgangspunktet her er eksistensen av imperfekte kredittmarkeder, som kan bidra til å forsterke  
virkningene av pengepolitikken. I den nåværende versjonen av NEMO ser vi bort fra dette aspektet. Vi har imidlertid også en versjon av modellen under utvikling, der en 
andel av husholdningene antas å være kredittrasjonerte. 
20   Se for eksempel ligning (2), som viser hvordan dagens konsumnivå avhenger av forventet utvikling i fremtidige realrenter. 

2.3 Tallfesting
Modellen er estimert på data for perioden 1981–2007. 
Vi har brukt kvartalsvise tall for BNP, konsum, inves-
teringer, sysselsetting, reallønn, inflasjon, importert 
inflasjon, realvalutakursen og nominell rente. For de 
utenlandske variablene i modellen har vi benyttet han-
delsvektede data for BNP, inflasjon, nominell rente og 
lønnskostnader. Dette gir i alt 13 observerbare variable. 
Vi har brukt et relativt stort antall variable for å kunne 
estimere et størst mulig antall parametre. Likevel er det 
enkelte parametre i modellen som ikke lar seg estimere, 
gitt informasjonssettet. Disse parametrene er kalibrert 
med utgangspunkt i resultater fra internasjonale studier 
og egne vurderinger av transmisjonsmekanismen. 

Vi har benyttet en bayesiansk tilnærming for å 
bestemme parametrene i modellen. Dette innebærer 
grovt sagt at vi oppdaterer våre initiale anslag på 
parametrene i modellen basert på hva data forteller 
oss. Vårt initiale syn, eller vår a priori oppfatning om 
sannsynlighetsfordelingen til parametrene, bygger på 
tidligere vurderinger og erfaringer om økonomiens 
virkemåte. Sluttproduktet er en sannsynlighetsfordeling 
over parametrene, betinget på de data vi observerer. Det 
bayesianske rammeverket gir et utgangspunkt for blant 
annet å tallfeste prognoseusikkerheten i modellen, som 
blant annet kan anvendes til å lage usikkerhetsbånd 
rundt anslagene. 

2.4 Transmisjonsmekanismen

I en liten åpen økonomi som den norske virker penge-
politikken i hovedsak gjennom fem kanaler18: (1) Den 
direkte valutakurskanalen til inflasjon, (2) realrenteka-
nalen til samlet etterspørsel, (3) valutakurskanalen til 
samlet etterspørsel, (4) etterspørselskanalen til infla-
sjon, og (5) forventningskanalen til inflasjon.19 Figur 2 
gir en oversikt over transmisjonsmekanismen.

La oss se på effekten av at Norges Bank øker styrings-
renten. Dette gir økt kortsiktig (nominell) pengemar-
kedsrente, og som følge av stive priser og lønninger øker 
også realrenten. For et gitt eksogent nivå på utenland-

ske realrenter øker realrentedifferansen. Vi får derfor 
en realappresiering av den norske kronen. Den direkte 
valutakurskanalen til inflasjon består i at appresieringen 
gjør importerte varer billigere målt i norske kroner. 
Dermed faller også inflasjonen. Virkningen på inflasjo-
nen vil avhenge av hvor raskt og hvor mye importpri-
sene blir justert som følge av en endring i valutakursen 
(valutakursgjennomslaget). Videre påvirker både økt 
realrente og realappresiering samlet etterspørsel: økt 
realrente reduserer konsum- og investeringsetterspørse-
len, og en realappresiering demper etterspørselen etter 
hjemmeproduserte varer og tjenester ved at utenlandske 
produkter blir relativt billigere. Dette er hhv realrente-
kanalen og valutakurskanalen til samlet etterspørsel. 
Lavere etterspørsel vil i neste omgang redusere pris-
veksten. Dette kalles etterspørselskanalen til inflasjo-
nen. I NEMO spiller forventninger til den fremtidige 
utviklingen i sentrale makroøkonomiske variable, ikke 
minst renten, en viktig rolle.20 Siden sentralbankens 
reaksjonsmønster er modellert eksplisitt i NEMO, er 
det mulig for aktørene i økonomien å gjøre kvalifiserte 
gjetninger om den fremtidige renteutviklingen. Dette 
innebærer i sin tur at pengepolitikken vil påvirke dagens 
nivå på inflasjon, produksjon og sysselsetting også indi-
rekte gjennom forventningsdannelsen. Dette kaller vi 
gjerne forventningskanalen til inflasjonen.

I figur 3 har vi vist virkningen over tid på et utvalg 
variable av en uventet forstyrrelse i nominelle renter. 
Initialt vil en økning i de nominelle rentene som nevnt 
lede til høyere realrenter som følge av at prisene antas 
å være stive på kort sikt. Høyere realrenter vil redusere 
etterspørselen etter både konsum- og investeringsvarer. 
Når bedriftene opplever et fall i etterspørselen etter sine 
produkter, vil de isolert sett ønske å redusere produk-
sjonen av varer. Dette leder i sin tur til at etterspørselen 
etter både arbeidskraft og kapital faller. Dermed vil det 
oppstå et press i retning av lavere reallønn og lavere bru-
kerpris på kapital. Billigere innsatsfaktorer vil gi et fall i 
marginalkostnadene, og de innenlandske bedriftene vil 
redusere prisene på sine produkter, både på hjemme- og 
eksportmarkedene. Prisendringene vil imidlertid skje 

Figur 2 De ulike kanalene i transmisjonsmekanismen Figur 3 Virkning på ulike variable av et pengepolitisk sjokk
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Figur 1: NEMO i fugleperspektiv 
 

 
 
Figur 2: De ulike kanalene i transmisjonsmekanismen 
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Figur 3: Virkning på ulike variable av et pengepolitisk sjokk 
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gradvis som en følge av at vi i NEMO antar at det er 
kostnader forbundet med å justere prisene. 

En uventet økning i renten vil også trekke i retning av 
sterkere kronekurs. Importprisene vil falle og forsterke 
nedgangen i samlet inflasjon. Likevel avtar importet-
terspørselen, som følge av redusert innenlandsk etter-
spørsel. Endringer i valutakursen påvirker også eksport-
prisene. En sterkere krone vil i NEMO isolert sett føre 
til høyere eksportpriser, målt i fremmed valuta. Dette 
bidrar til å dempe utlandets etterspørsel etter norske 
produkter. Alt i alt fører en uventet økning i nominelle 
renter til en forverring av handelsbalansen. Vi får der-
med en entydig nedgang i produksjonen.

Vi har så langt fokusert på de kortsiktige virkningene 
av en uventet forstyrrelse i renten. Etter hvert som aktø-
rene i økonomien tilpasser nominelle størrelser til nye 
ønskede nivåer, vil økonomien gradvis vende tilbake 
til sin opprinnelige likevekt. Denne likevekten er blant 
annet kjennetegnet ved at alle realvariable er uendret 
(relativt til den underliggende vekstbanen). 

3 Anvendelser

Modellen brukes både til å avdekke de underlig-
gende drivkreftene i økonomien og til prognoseformål. 
Dette henger nært sammen. Identifisering av eksogene 
drivkrefter er avgjørende for å kunne gi gode anslag. 
Modellen vil også være nyttig i forbindelse med etter-
prøving av de publiserte anslagene. Ikke minst gjør det 
strukturelle rammeverket det mulig å dekomponere det 
relative bidraget fra ulike forstyrrelser til prognosefeil i 
ulike variable. 

3.1 Identifisering av drivkrefter

En av fordelene med NEMO er at eksogene forstyrrelser 
i modellen er gitt en strukturell tolkning. Det betyr at 
vi kan bruke modellen til å identifisere strukturelle for-
hold som driver konjunkturutviklingen. NEMO kan for 
eksempel hjelpe oss til å forstå hvorfor inflasjonen har 
vært så lav de senere årene. 

Løsningen av NEMO kan på kompakt form uttrykkes 
som følger:

der Y er en vektor av endogene variable og ε er en vek-
tor av strukturelle sjokk. Elementene i ε oppsummerer 
variasjoner i forhold bestemt utenfor modellen, relatert 
til for eksempel produktivitet, konkurransesituasjonen 
i produkt- og arbeidsmarkedene eller finanspolitikken. 
A og B er koeffisientmatriser som er funksjoner av de 
strukturelle parametrene i modellen. 

Av (15) følger det at bidraget fra de strukturelle for-
styrrelsene til utviklingen i de endogene variablene i 
modellen er gitt ved:

Ligning (16) sier at prediksjonsfeilen, (Yt –AYt-1), er lik 
bidraget fra vektoren av strukturelle sjokk, (Βεt). Når vi 
kjenner prognosefeilen for en gitt variabel, vil vi kunne 
bruke ligning (16) til å regne ut bidraget fra de ulike ekso-
gene drivkreftene. Det er viktig å understreke at drivkref-
tene vi identifiserer, vil være betinget av modellen. 

Vi har brukt NEMO til å identifisere eksogene driv-
krefter bak inflasjonsutviklingen siden 2001. Resultatene 
er presentert i figur 4. I første del av perioden synes pris-
utviklingen langt på vei å være styrt av eksogene fakto-
rer knyttet til valutakursen og importprisene. Det dreier 
seg her i første rekke om endringer i utenlandske renter 
og risikopremien, samt importvridningseffekter som 
følge av særlig sterk vekst i handelen med lavkostnads-
land. De senere årene er det imidlertid innenlandske 
tilbudssideforhold som i hovedsak forklarer nedgangen 
i inflasjonen. 

En dekomponering av bidragene fra ulike tilbuds-
sidesjokk er vist i figur 5. Vi ser at betydningen av de 
ulike tilbudssidefaktorene har variert over perioden. 
Avdempingen i prisveksten i 2003 og 2004 var ifølge 
NEMO langt på vei et resultat av økt konkurranse i 
produktmarkedene. Dette er i samsvar med tidligere 
vurderinger gitt i Norges Banks inflasjonsrapporter. Fra 
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(15) ttt BAYY ε+= −1   

 

der Y er en vektor av endogene variable ogε er en vektor av strukturelle sjokk. Elementene i 
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<Figur 4: Dekomponering av drivkrefter bak inflasjonsutviklingen 2001–2007> 
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21  Vi ser imidlertid bort fra realtidsaspektet knyttet til revisjoner i data.
22  Vektorautoregressive modeller, både uten parameterrestriksjoner (VAR) og med a priori parameterfordelinger (BVAR), er rene statistiske modeller som beskriver utviklin-
gen i et sett av variable som multivariate autoregressive prosesser. En AR-modell er en univariat autoregressiv prosess. Særlig BVAR-modeller har vist seg å ha svært gode 
prognoseegenskaper. 
23  Dette er et mål på presisjonen i prognosene som er beregnet ved å ta kvadratroten av 

gjennomsnittet til alle kvadrerte prognosefeil for en gitt variabel (og horisont).
24  Begge målene er basert på den gjennomsnittlige, kvadrerte prognosefeilen (MSE) definert som:

er prognosefeilen for en gitt horisont h, Nh angir antall prognoser med horisont h mens Ω er en 

skaleringsmatrise. Vi ser på hhv.   

2004 er det særlig økt konkurranse i arbeidsmarkedet 
og økt produktivitet som forklarer den lave veksten i 
konsumprisene. Blant annet var det i denne perioden en 
sterk økning i arbeidsinnvandringen fra nye EU-land, i 
første rekke Polen. 

3.2 Prognoser

I figur 6 vises kvartalsvise anslag fra NEMO for ulike 
horisonter over perioden 4. kvartal1998–4. kvartal 2006 
for fire nøkkelvariablene. På hvert tidspunkt i denne 
perioden lages anslag for de åtte påfølgende kvartalene. 
Modellene estimeres rekursivt, slik at vi i prinsippet 
ikke benytter mer informasjon i estimeringen enn det 
som ville vært tilgjengelig på det tidspunktet progno-
sene lages.21 Alle variablene er målt som avvik fra sine 
respektive gjennomsnitt.

Prognosene for BNP-veksten tyder på at NEMO langt 
på vei treffer den underliggende utviklingen. Modellen 
har imidlertid problemer med å treffe de mer kortsiktige 
bevegelsene. Videre ser vi at NEMO i liten grad ville 
hjulpet oss med å forutse nedgangen i inflasjonen fra 
2002. Renteanslagene synes gjennomgående å være 
mer i tråd med den faktiske utviklingen. Modellen synes 
også å fange opp hovedutviklingen i realvalutakursen. 

For å vurdere prognoseegenskapene har vi sammen-
liknet anslagene fra NEMO med anslagene fra et utvalg 
alternative modeller som er foreslått i litteraturen: En 
VAR(2) uten parameterrestriksjoner, en BVAR(2) og et 
sett av univariate AR(2)-modeller.22 Modellenes treff-
sikkerhet for en gitt variabel og horisont er målt ved 
«Root Mean Squared Error»23 (RMSE). Figur 7 viser 
RMSE for et utvalg av de innenlandske variablene over 
ulike horisonter. Hovedinntrykket er at NEMO er på 
linje med de konkurrerende modellene vi ser på her. Når 
det gjelder anslagene for BNP er NEMO om lag på linje 
med de alternative modellene på lang sikt. På kort sikt 

synes imidlertid modellen å gi noe større prognosefeil 
enn konkurrentene. For inflasjonen er bildet snudd på 
hodet. Her er NEMO mindre treffsikker på lang sikt. 
Anslagene for nominell rente er på linje med både VAR- 
og BVAR-modellen. Til slutt ser vi at NEMO er relativt 
treffsikker på realvalutakursanslagene for de lengste 
horisontene. 

For å gi et mer formelt samleinntrykk av prognose-
egenskapene til de ulike modellene, har vi også beregnet 
to ulike multivariate mål basert på en sammenvekting 
av treffsikkerheten for hver variabel.24 Resultatene for 
de fire nøkkelvariablene er vist i figur 8. Begge målene 
indikerer at NEMO samlet sett gir lavere prognosefeil 
enn de alternative modellene på lang sikt. 
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4 Konkluderende merknader 
Vi har i denne artikkelen gitt en presentasjon av Norges Banks nye makromodell for norsk 

økonomi. Modellen inneholder de viktigste kanalene for sammenhengen mellom 

pengepolitikken og makroøkonomiske nøkkelvariable. Det har vært et uttalt mål å balansere 

hensynet til oversiktlighet med realisme i utformingen av modellen. Dette innebærer at vi på 

enkelte områder har foretatt en del grove forenklinger, blant annet i modelleringen av 

finanspolitikken og finansmarkedene. Likevel synes modellen langt på vei å gi en 

tilfredsstillende beskrivelse av hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen slik de 

fremkommer i data. Vi vil imidlertid ikke underslå at det er en del problemer med å estimere 

modellen på data fra perioder med ulike pengepolitiske regimer. De estimerte parametrene må 

derfor tolkes med varsomhet. Til syvende og sist vil imidlertid modellens suksess vurderes ut 

fra hvor nyttig den er for Norges Bank i utformingen av pengepolitikken.  

 

                                                 
24 Begge målene er basert på den gjennomsnittlige, kvadrerte prognosefeilen (MSE) definert 

som: ( ) ( )′−Ω− ++
−

−+

=
++ ththtththtM YYYYMSE |
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1NT
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|

h

ˆˆ
N
1=(h)

h

, hvor ( )ththt YY |
ˆ

++ −  er prognosefeilen for en 

gitt horisont h, hN  angir antall prognoser med horisont h mens Ω  er en skaleringsmatrise. Vi ser på hhv. 

(h)ln MMSE  (log-determinant) og ( )(h)MMSEtr  (trace). 
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Figur 6 Løpende anslag basert på rekursiv estimering 
1. kr. 1999 - 1. kr. 2007
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Figur 6: Løpende anslag basert på rekursiv estimering 1999q1–2007q1 
 

Figur 7 Sammenlikning av prognosefeil mellom ulike horisonter 
og modeller
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Figur7: Sammenligning av prognosefeil mellom ulike horisonter og modeller 

 
Root Mean Squared Error (RMSE) for ulike horisonter og modeller 
 

Figur 8 En sammenlikning av vektet prognosefeil for ulike 
modeller og horisonter
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Figur8: En sammenligning av vektet prognosefeil for ulike modeller og horisonter 
 

 
Øvre del av panelet viser (h)ln MMSE , men nedre del refererer til ( )(h)MMSEtr  
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4 Konkluderende merknader
Vi har i denne artikkelen gitt en presentasjon av Norges 
Banks nye makromodell for norsk økonomi. Modellen 
inneholder de viktigste kanalene for sammenhengen 
mellom pengepolitikken og makroøkonomiske nøk-
kelvariable. Det har vært et uttalt mål å balansere 
hensynet til oversiktlighet med realisme i utformingen 
av modellen. Dette innebærer at vi på enkelte områder 
har foretatt en del grove forenklinger, blant annet i 
modelleringen av finanspolitikken og finansmarkedene. 
Likevel synes modellen langt på vei å gi en tilfredsstil-
lende beskrivelse av hovedtrekkene i den økonomiske 
utviklingen slik de fremkommer i data. Vi vil imidlertid 
ikke underslå at det er en del problemer med å estimere 
modellen på data fra perioder med ulike pengepolitiske 
regimer. De estimerte parametrene må derfor tolkes med 
varsomhet. Til syvende og sist vil imidlertid modellens 
suksess vurderes ut fra hvor nyttig den er for Norges 
Bank i utformingen av pengepolitikken. 

NEMO er én av flere modeller som benyttes i utøvel-
sen av pengepolitikken. For å skaffe et bedre bilde av den 
dagsaktuelle situasjonen og av utviklingen de nærmeste 
kvartalene, brukes i utstrakt grad ulike korttidsmodeller. 
Slike modeller kan fange opp tidsserieegenskapene i 
data og samvariasjoner som i mange tilfeller vil kunne 
gi brukbar treffsikkerhet uten at modellens sammenhen-
ger følger direkte fra økonomisk teori. For å lage prog-
noser på litt lengre sikt er vi imidlertid avhengig av å 
forstå hvilke krefter som er i sving og hvordan de virker 
i økonomien. Her vil ikke statistiske prognosemodeller 
være til særlig hjelp. For å kunne snakke om årsak og 
virkning må vi ha et stødig utgangspunkt i økonomisk 
teori. Styrken til NEMO er at den muliggjør en konsis-
tent og økonomisk tolkbar beskrivelse av sammenhen-
gen mellom pengepolitikken og konjunkturutviklingen. 
Modellen formaliserer langt på vei Norges Banks syn på 
de overordnede sammenhengene i norsk økonomi. Slik 
sett bidrar den til et forent rammeverk som strukturerer 
den interne diskusjonen og kommunikasjonen eksternt. 

Modeller innebærer imidlertid alltid forenklinger og 
vil aldri kunne gi en uttømmende beskrivelse av virke-
ligheten, men en god makroøkonomisk modell kan og 
bør være et bakteppe som holder orden på resonnemen-
tene. På den måten kan modellen spille en viktig rolle 
i grunnlaget for rentesettingen. Samtidig er det viktig å 
minne om at vi i utøvelsen av pengepolitikken alltid må 
supplere resultatene fra modeller med skjønnsmessige 
vurderinger. 
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Oversikt over virkemiddelbruk overfor bankene
Oppstillingen under gir en oversikt over bankenes lån og innskudd i Norges Bank den nærmeste foregående perioden. 
I tillegg refereres det til de siste endringene i relevante forskrifter. All praktisk anvendelse av bestemmelsene bør 
skje på grunnlag av rundskrivene fra Norges Bank. Listen er ajourført pr. 26. mars 2008.

D-lån,  F-lån, F-innskudd og folioinnskudd.

Renter på D-lån og på bankenes foliokonto i Norges Bank (foliorenten)
 D-lånsrenten Foliorenten
Periode  Nominell Effektiv Nominell Effektiv

 04.07.02–11.12.02: 9,00% 9,4% 7,00% 7,2%
 12.12.02–22.01.03: 8,50% 8,9% 6,50% 6,7%
 23.01.03–05.03.03: 8,00% 8,3% 6,00% 6,2%
 06.03.03–30.04.03: 7,50% 7,8% 5,50% 5,6%
 01.05.03–25.06.03: 7,00% 7,2% 5,00% 5,1%
 26.06.03–13.08.03: 6,00% 6,2% 4,00% 4,1%
 14.08.03–17.09.03: 5,00% 5,1% 3,00% 3,0%
 18.09.03–17.12.03: 4,50% 4,6% 2,50% 2,5%
 18.12.03–28.01.04: 4,25% 4,3% 2,25% 2,3%
 29.01.04–11.03.04: 4,00% 4,1% 2,00% 2,0%
 12.03.04–30.06.05: 3,75% 3,8% 1,75% 1,8%
 01.07.05–02.11.05: 4,00% 4,1% 2,00% 2,0%
 03.11.05–16.03.06: 4,25% 4,3% 2,25% 2,3%
 17.03.06–31.04.06: 4,50% 4,6% 2,50% 2,5%
 01.06.06–16.08.06: 4,75% 4,9% 2,75% 2,8%
 17.08.06–01.11.06 5,00% 5,1% 3,00% 3,0%
 02.11.06–13.12.06: 5,25% 5,4% 3,25% 3,3%
 14.12.06–24.01.07: 5,50% 5,6% 3,50% 3,6%
 25.01.07–15.03.07: 5,75% 5,9% 3,75% 3,8%
 16.03.07–30.05.07: 5,00% 5,1% 4,00% 4,1%
 31.05.07–27.06.07: 5,25% 5,4% 4,25% 4,3%
 28.06.07-15.08.07: 5,50% 5,6% 4,50% 4,6%
 16.06.07-26.09.07: 5,75% 5,9% 4,75% 4,9%
 27.09.07-12.12.07: 6,00% 6,2% 5,00% 5,1% 
 13.12.07- 6,25% 6,4% 5,25% 5,4%

Forskrifter og virkemidler med hjemmel i sentralbankloven  Bankenes adgang til lån og innskudd i Norges Bank
f.o.m. 1.6.01 (Se rundskriv nr. 4/18. mai 2001, nr. 3/26. mars 2003 og nr. 8/20. oktober 2005)
Forskriften (vedtatt 25. april 2001/19. mars 2003/11. august 2005) gir en samlet oversikt over bankers adgang til døgnlån (D-lån) og 
folioinnskudd, fastrentelån (F-lån) og fastrenteinnskudd (F-innskudd) i Norges Bank. D-lån er delt opp i lån gjennom dagen og lån 
over natten. D-lån eller folioinnskudd gjennom dagen belastes eller godskrives ikke med renter.
D-lån og F-lån ytes mot sikkerhet. Følgende sikkerhet godtas:
a) Norske og utenlandske obligasjoner og sertifikater
b) Eierandeler i norske verdipapirfond 
c) F-innskudd 
d) Innskudd i annen sentralbank

Norges Bank fastsetter nærmere vilkår for sikkerhetsstillelse og generelle avkortingsverdier ved beregning av sikkerhetskravet. Norges Bank kan 
stille nærmere vilkår for å akseptere eller avvise sikkerhet og kan i særlige tilfelle godta annen sikkerhet eller fravike kravet til sikkerhet. 

Renten på et F-lån eller F-innskudd ligger fast hele lånets eller innskuddets løpetid og kan ikke nedbetales i løpet av perioden. Norges Bank 
bestemmer ved den enkelte utleggelse om et F-lån eller F-innskudd skal legges ut til en rente fastsatt på forhånd eller ved ordinær eller hollandsk auksjon.

For å sikre gjennomføringen av særskilte betalingsoppgjør kan Norges Bank tildele ekstraordinære lån gjennom dagen utenfor stilt sikkerhet, 
kalt E-lån.

Utenlandske banker og andre kredittinstitusjoner som driver grensekryssende virksomhet i Norge, har ikke adgang til å motta F-lån eller yte F-innskudd, 
og de må innfri D-lån trukket gjennom dagen før hovedbokavslutning om kvelden.

1) Gjennomsnitt av daglige observasjoner, mrd kroner. 
2) Gjennomsnittlig tildelingsrente. Veid gjennomsnitt for alle F-lån / F-innskudd som løp i perioden

 D-lån F-lån F-innskudd Folioinnskudd
Periode mrd.kr.1 mrd.kr.1 nominell rente2 mrd.kr.1 nominell rente2 mrd.kr.1

2006 
April 0,1 53,6 2,54 - - 20,0 
Mai - 59,3 2,55 - - 16,6
Juni 0,25 63,4 2,79 - - 24,9 
Juli - 14,4 2,80 - - 20,7 
August - 5,2 2,93 - - 15,0
September - 2,5 3,04 - - 29,4
Oktober - 79,4 3,07 - - 19,7
November - 72,1 3,30 - - 18,6 
Desember - 59,5 3,45 - - 18,0

2007
Januar - 26,2 3,60 - - 18,5
Februar - 5,3 3,84 - - 20,8
Mars - 4,1 4,00 - - 29,4
April - 79,6 4,06 - - 26,4
Mai - 79,1 4,10 - - 18,4
Juni - 74,5 4,35 - - 21,9
Juli - 32,3 4,59 - - 22,0
August - 14,8 4,62 - - 28,2
September - 16,0 4,90 - - 21,9
Oktober - 89,1 5,13 - - 34,7
November - 68,1 5,16 - - 19,7
Desember - 68,6 5,33 - - 35,8

2008
Januar - 40,5 5,43 - - 33,5
Februar - 18,1 5,37 - - 20,0
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Auksjonskalendere og opplegg for  
statspapirene 2008 

Kalenderen for 2008 vil i hovedsak følge opplegget som er fulgt de siste årene. Det tas sikte på å avholde 12 auksjoner 
av statskasseveksler og 7 auksjoner av statsobligasjoner i 2008. 

Det tas sikte på å åpne nye statskasseveksellån, med tolv måneders løpetid, på alle IMM-datoer.

For 2008 gjelder følgende tidsplan for auksjoner av statspapirer:

De annonserte auksjonene av statsobligasjoner og stats-
kasseveksler kan avlyses, eller suppleres med ad hoc 
emisjoner.

Statskasseveksler

Offentliggjøring: 
kl. 12.00

Auksjon: 
kl. 11.00

Oppgjør: 
kl. 07.00

09.01.08 14.01.08 16.01.08

07.02.08 12.02.08 14.02.08

12.03.08 17.03.08 19.03.08

09.04.08 14.04.08 16.04.08

30.04.08 06.05.08 08.05.08

11.06.08 16.06.08 18.06.08

28.08.08 02.09.08 04.09.08

10.09.08 15.09.08 17.09.08

08.10.08 13.10.08 15.10.08

29.10.08 03.11.08 05.11.08

26.11.08 01.12.08 03.12.08

10.12.08 15.12.08 17.12.08

Statsobligasjoner

Offentliggjøring: 
kl. 12.00

Auksjon: 
kl. 11.00

Oppgjør: 
kl. 07.00

21.01.08 28.01.08 31.01.08

25.02.08 03.03.08 06.03.08

13.05.08 19.05.08 22.05.08 

16.06.08 23.06.08 26.06.08

01.09.08 08.09.08 11.09.08

07.10.08 14.10.08 17.10.08

04.11.08 11.11.08 14.11.08
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