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Produktivitetsutviklingen blir jevnlig beskrevet i Statis-
tisk sentralbyrås Økonomisk utsyn (SSB 2009). Norges 
Bank har også tidligere omtalt produktivitetsutviklingen 
i utdypinger i den pengepolitiske rapporten (Norges Bank 
2006 og 2007). I Halvorsen (2006) gis det en oversikt 
over produktivitetsutviklingen i perioden 1981–2003. I 
denne artikkelen analyseres produktivitetsutviklingen 
over en lengre periode. Det er videre gjort forsøk på å 
tidfeste brudd i den underliggende produktivitetsveksten. 
Siden det må antas at den teknologiske utviklingen i 
Norge er knyttet til innovasjoner ute, er det også foretatt 
en sammenlikning av produktivitetsveksten med andre 
land.

Et lands produktivitetsutvikling bestemmer utviklingen 
i levestandard over tid. Hvis produktivitetsveksten er 3 
prosent, kan BNP dobles i løpet av 25 år uten at antall 
arbeidstimer trenger å øke. Er veksten 1 prosent, tar det 
70 år.

Produktivitetsutviklingens avgjørende betydning for 
veksten i økonomien over tid kan også illustreres på 
følgende måte: I perioden 1948–2008 økte BNP for 
Fastlands-Norge i gjennomsnitt med 3,3 prosent årlig. 
Veksten i produktiviteten bidro med 3,1 prosentenheter, 
mens antall arbeidstimer i gjennomsnitt bare bidro med 
0,2 prosentenheter. Veksten i BNP siden krigen har 
således i hovedsak blitt drevet av vekst i arbeidskraftpro-
duktiviteten.

Produktiviteten er nært knyttet til produksjonspoten-
sialet, det vil si det nivået på produksjonen som er forene-
lig med stabil pris- og kostnadsvekst. Anslag på produk-

tivitetsveksten er dermed en viktig del av grunnlaget for 
pengepolitikken. Høy inf lasjon internasjonalt på 
1970-tallet og i begynnelsen av 1980-tallet var trolig et 
resultat av for høye anslag på veksten i produksjonspo-
tensialet, noe som illustrerer betydningen av raskt å fange 
opp endringer i den underliggende produktivitetsveksten 
(se Orphanides et al. 2000). Veksten i produktiviteten vil 
(i teorien og over tid) videre påvirke den langsiktige 
likevektsrealrenten, se for eksempel Bernhardsen (2005).2 
Skift i denne renten har betydning for hvor ekspansivt 
eller kontraktivt en gitt signalrente virker på økonomien. 
Høyere vekst i produktiviteten tilsier isolert sett en høyere 
langsiktig likevektsrente, fordi avkastningskravet i øko-
nomien øker.

Produktivitetsutviklingen påvirkes av forhold som 
befolkningens utdanning, størrelsen og kvaliteten av 
realkapitalen, omfanget av forskning og utvikling, infra-
strukturen, produksjon og bruk av informasjonsteknologi, 
muligheten for handel med andre land, omfanget av statlig 
og utenlandsk eierskap, omstillinger i privat og offentlig 
sektor og hvor godt juridiske og finansielle institusjoner 
fungerer. Utformingen av velferdsstaten, graden av 
lønnsforskjeller, befolkningens aldersammensetning, 
arbeidsdeltakelsen og kompetanseutvikling og læring 
hos de ansatte, graden av konkurranse og makroøkono-
miske forhold vil også påvirke produktivitetsutviklingen. 
I lys av alle disse faktorene som kan påvirke produktivi-
teten, er det ikke overraskende at det ikke finnes en 
allmenn akseptert teori for hva som bestemmer produk-
tiviteten eller for hvordan den skal måles.

Produktivitetsutviklingen i Norge 1948–2008
Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Økonomisk avdeling i Norges Bank1

Veksten i arbeidskraftproduktiviteten i Norge siden krigen har gjennomgått flere faser. I etterkrigs-
tiden og fram til 1970-tallet var den gjennomgående høy. Et forholdsvis lavt produktivitetsnivå 
etter krigen sammen med mulighet for import av teknologi fra utlandet var trolig viktige faktorer. 
Fra midten av 1970-tallet og fram til utgangen av 1980-årene var produktivitetsveksten lav og 
variabel. Ustabile makroøkonomiske forhold bidro til dette. Veksten tok seg opp igjen i begyn-
nelsen av 1990-tallet og fikk et ytterligere løft fra årtusenskiftet. Dette kan blant annet ses i sam-
menheng med økt bruk av IKT, blant annet i tjenesteytende sektorer. Fra 2005 har den avtatt igjen 
og ble negativ i 2008. Veksten i kapitalintensiteten avtok, og det har tatt tid for bedriftene å tilpasse 
sysselsettingen til konjunkturomslaget i norsk økonomi fra 2007.

Innledning1. 

1  Takk til Ingvild Svendsen, Bjørn Naug, Asbjørn Fidjestøl og Q. Farooq Akram for gode innspill og kommentarer. Takk også til Øyvind Eitrheim for 
assistanse med tolkning av testene for brudd i produktivitetsveksten.

2  For en liten åpen økonomi som Norge vil både den langsiktige likevektsrenten og trendproduktiviteten i stor grad bli bestemt av utviklingen i utlandet.
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I avsnitt 2 gis det en kort oversikt over ulike mål på 
produktivitet og over måleproblemer knyttet til de for-
skjellige produktivitetsbegrepene. I avsnitt 3 analyseres 
produktivitetsutviklingen i Norge, og i avsnitt 4 sam-
menliknes produktivitetsveksten i Norge med andre land. 
Artikkelen avsluttes med noen vurderinger av hvordan 
produktivitetsutviklingen kan bli påvirket av finanskri-
sen.

Ulike mål på produktivitet2. 

For en bedrift utrykker produktiviteten hvor effektivt 
den benytter innsatsfaktorer som arbeidskraft og kapi-
talutstyr for å produsere varer og tjenester. Produserer 
bedriften flere varer og tjenester med de samme innsats-
faktorene, eller like mange varer og tjenester med færre 
innsatsfaktorer, har produktiviteten økt.

Produktivitet vil typisk defineres som et forholdstall 
mellom et volummål for produksjon og et volummål for 
innsatsfaktorer. Hvilke mål som brukes, vil blant annet 
avhenge av formålet med analysen. Produktivitet kan 
defineres i forhold til en enkelt innsatsfaktor (for eksem-
pel arbeidskraft) eller til flere innsatsfaktorer (for eksem-
pel arbeidskraft og kapital). Siden volummål for produk-
sjon og innsatsfaktorer er beheftet med betydelig usik-
kerhet, er det store måleproblemer knyttet til produkti-
vitetsberegninger.

Arbeidskraftproduktivitet

Arbeidskraftproduktivitet brukes i mange analyser. Dette 
er et forholdsvis enkelt, men også viktig produktivitets-
mål. Det er videre nært knyttet til utviklingen i realinn-
tektene. Et sentralt resultat fra økonomisk teori er at 
arbeidskraftens avlønning bestemmes av arbeidskraft-
produktiviteten. Arbeidskraftproduktiviteten avhenger 
av forhold som organisering, logistikk, insentiver, bruk 
av teknologi, arbeidskraftens kvalifikasjoner og mengden 
og kvaliteten av realkapitalen. Den påvirkes også av hvor 
intenst kapital og arbeidskraft utnyttes.

Det enkleste målet på arbeidskraftproduktivitet er 
produksjon per sysselsatt person. Produksjonen per sys-
selsatt person øker dersom det produseres mer per 
arbeidstime, men også hvis det arbeides flere timer. I en 
oppgangskonjunktur vil arbeidstiden normalt øke. Dersom 
produktiviteten måles som produksjon per sysselsatt vil 
en feilaktig kunne tro at den underliggende produktivi-

teten og dermed den potensielle veksten endrer seg over 
konjunktursykelen, selv om produksjonen per arbeidet 
time holder seg konstant. Måles produktiviteten som 
produksjon per sysselsatt vil vi dermed feilaktig kunne 
registrere en oppgang i produktiviteten og eventuelt 
overvurdere veksten i potensialet. Vi kan da i neste 
omgang bli overrasket av høyere prisstigning enn 
ventet.

Produksjon per time er derfor et bedre produktivitets-
mål. Fordelen med dette målet er at det tar hensyn til at 
antall arbeidstimer per person kan variere. En ulempe er 
at antall timer arbeidet er vanskeligere å måle enn antall 
personer sysselsatt. I internasjonale sammenlikninger er 
det også normalt lettere å ta utgangspunkt i antall sys-
selsatte enn arbeidstimer, fordi statistikken for de siste 
er mindre standardisert og normalt vanskeligere tilgjen-
gelig. Siden antall arbeidstimer per sysselsatt har endret 
seg mye over tid og også beveger seg mye over konjunk-
tursykelen, er det imidlertid produksjon per time vi 
benytter i denne artikkelen.

Arbeidskraftproduktiviteten kan endre seg som følge 
av teknologisk framgang eller fordi kapitalutstyret (eller 
en annen innsatsfaktor) øker. En svakhet ved partielle 
produktivitetsmål som arbeidkraftproduktivitet kan være 
at det korrigeres for økt arbeidskraftinnsats, men ikke 
for økt innsats av kapital. Målet gjenspeiler dermed ikke 
nødvendigvis bare teknologisk fremgang.

Total faktorproduktivitet

Det er vanlig å si at en produksjonsøkning som ikke 
skyldes økning i bruken av innsatsfaktorer som arbeids-
kraft og kapital, gjenspeiler endring i total faktorproduk-
tivitet (TFP). TFP kan i prinsippet beregnes ved å ta 
utgangspunkt i veksten i produksjonen og korrigere for 
bidraget fra de spesifiserte innsatsfaktorene. Økning i 
TFP kan, i tilegg til bedre ny teknologi, blant annet 
skyldes bedre logistikk, mer effektiv utnyttelse av lokaler 
eller andre endringer i organiseringen av produksjo-
nen.

TFP kan i praksis ikke observeres og må beregnes. Det 
er ulike måter å gjøre dette på. I beregningene i denne 
artikkelen pålegger vi en eksplisitt produksjonsstruktur. 
Vi antar at produksjonsstrukturen i fastlandsøkonomien 
kan beskrives ved følgende enkle sammenheng mellom 
bruttoproduktet3, arbeidskraft og kapitaltjenester: 4

3  Vi benytter i denne artikkelen bruttoproduktet – bruttoproduksjonen med fradrag av innsats av varer og tjenester utenom arbeid og kapital – fordi vi i 
hovedsak ser på hele økonomien eller brede aggregater. Se OECD (2001a) for diskusjon av bruk av bruttoprodukt og bruttoproduksjon i produktivitets-
beregninger.

4  Utgangspunktet er Solows vekstmodell (Solow 1957). Vi benytter en Cobb-Douglas produktfunksjon som ofte brukes i slike analyser, og antar at 
produktfunksjonen har konstant skalautbytte. En lik prosentvis økning i innsatsfaktorene vil øke produksjonen prosentvis like mye. Videre legger vi 
til grunn at produksjonsfaktorene betales med sin grenseproduktivitet. Da kan lønnsandelen brukes som anslag for α.
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Y = Bruttoprodukt
K = Kapitaltjenester
L = Arbeidskraft målt i antall timeverk
α = Lønnsutbetalingens andel av bruttoproduktet
A = Endring i produksjonen som ikke skyldes de primære 

innsatsfaktorene (TFP)

Siden vi tar utgangspunkt i bruttoproduktet, kan vi se 
bort fra andre produksjonsfaktorer enn kapital og arbeid. 
Vi forutsetter også at TFP ikke er tilknyttet noen av 
produksjonsfaktorene. Den er såkalt «Hicks-nøytral». 
Økt TFP vil da ikke påvirke ønsket mengde kapital per 
sysselsatt og vil i prinsippet representere den «rene» (og 
kostnadsfrie) teknologiske fremgangen.

I oppsplittingen av veksten i arbeidskraftproduktivite-
ten fra veksten i kapitalintensiteten (økningen i kapital-
tjenester per arbeidstime) og veksten i TFP(g

tfp
), tar vi 

utgangspunkt i likning (2) som lett kan utledes fra (1). 
gY, gL og gK er veksten i henholdsvis bruttoproduktet, 
antall timeverk og kapitaltjenester.

(2)  (g
Y
 – g

L
) = (1–α)(g

K
 – g

L
) + g

tfp

Vekst i arbeids- 
produktivitet 

Vekst i bidrag fra 
 kapitalintensitet

Det er betydelige utfordringer knyttet til måling av 
realkapitalens bidrag til produksjonen. I prinsippet er det 
volumet av de tjenester som kapitalen gir til produksjo-
nen, som skal inngå. I de beregningene som her er fore-
tatt, antar vi at volumet av kapitaltjenester er proporsjo-
nalt med kapitalbeholdningen slik den anslås i nasjonal-
regnskapet.

Kvaliteten av arbeidskraft endrer seg over tid. Vi måler 
arbeidsinnsatsen som timer uavhengig av kvaliteten. 
Endret kvalitet på arbeidstyrken, for eksempel økt utdan-
ningsnivå, vil dermed fanges opp som vekst i TFP. Siden 
dette også er fanget opp i arbeidskraftproduktiviteten, 
påvirkes ikke forholdet mellom arbeidskraftproduktivi-
teten og TFP.

Andre forhold som kan gjør det vanskelig å identifisere 
teknologiske fremskritt, er konjunkturmessige svingnin-
ger i produktiviteten og at det kan ta tid før teknologiske 
fremskritt får utslag i produksjonen.

Til tross for problemene med å måle TFP, illustrerer 
beregningene som artikkelen presenterer, hvor stor betyd-
ning bidraget fra kapitalen til arbeidsproduktiviteten har 
vært.

Måleproblemer

Muligheten til å måle produktiviteten varierer mellom 
de ulike sektorene av økonomien. Mens det kan være 
forholdsvis enkelt å måle produksjonen av standardiserte 
varer, er det forholdsvis vanskelig å måle produktiviteten 
i mange tjenesteytende sektor. Blant annet er det utfor-
drende å skille mellom volum- og priskomponenter i 
produksjonen av tjenester. Hva er volumet av en advokat-
tjeneste? Hvordan skal vi måle kvalitetsendringer i slike 
tjenester? For eksempel kan teknologisk fremgang øke 
hastigheten for behandling og distribusjon av brev, men 
hvis teknologien krever færre utleveringssteder eller 
selvbetjening, kan kvaliteten av tjenesten falle.

I denne artikkelen benytter vi som nevnt bruttopro-
duktet. Fastpristall for bruttoproduktet fremkommer ved 
deflatering av bruttoproduksjonen og vareinnsatsen hver 
for seg. I næringer med stor vareinnsats, som industrien, 
kan små feil i deflateringen føre til store feil i bruttopro-
duktet og dermed i den målte produktivitetsveksten. 
Også for mer standardiserte varer kan det derfor være 
vanskelig å skille mellom volum og pris for bruttopro-
duktet.5

I nasjonalregnskapet blir produksjonen i offentlig sektor 
anslått med utgangspunkt i innsatsfaktorene og et 
skjønnsmessig påslag for produktivitet, siden det for 
mange offentlige tjenester ikke er et marked for verdset-
ting. I utgangspunktet trekker dette i retning av at det er 
mest interessant å se på produktivitetsutviklingen utenom 
offentlig sektor. På den annen side vil produktivitetsmål 
for hele økonomien gi konsistens med BNP og produk-
sjonsgap. Internasjonale sammenlikninger blir ofte gjort 
på grunnlag av samlet produktivitetsvekst, blant annet 
fordi slike tall er lettere tilgjengelig og fordi størrelsen 
på offentlig sektor varierer mellom land.

Det er også varierende muligheter til å måle innsats-
faktorene. Antall sysselsatte kan måles med forholdsvis 
stor grad av sikkerhet. Det kan være noe større usikker-
het i tallene for antall timeverk utført. Økt bruk av hjem-
mekontor kan for eksempel ha økt usikkerheten om antall 
utførte timeverk. Det er enda større vanskeligheter knyttet 
til å måle utviklingen i arbeidstakernes egenskaper, for 
eksempel virkningen av lengre og bedre utdanning eller 
økt erfaring. For Norge foreligger det foreløpig ikke 
produktivitetsberegninger som tar hensyn til slike 
forhold.6

Det er videre betydelige problemer knyttet til å måle 
bidraget fra kapitalutstyret til produksjonen og dermed 
til den målte arbeidsproduktiviteten. Det er måleproble-

5  Se NOU 1996:4, vedlegg 4 for nærmere omtale.
6  For mange andre land er slike beregninger gjort i EU KLEMS growth and productivity accounts, se www.euklems.net
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mer både med hensyn til å anslå mengden av kapital og 
hvor effektiv den er. 7

Produktivitetsutviklingen i Norge3. 

Vi ser først på produktiviteten målt som bruttoprodukt 
per arbeidstime. Beregninger av arbeidskraftproduktivi-
tet er basert på nasjonalregnskapstall. Nasjonalregnskaps-
tallene revideres før endelige tall foreligger, og siden 
arbeidskraftproduktiviteten er et forholdstall, vil produk-
tivitetstallene kunne revideres betydelig.

I beregningene bruker vi årsdata. Kvartalstall for pro-
duktiviteten er svært volatile, og offisielle kvartalstall for 
timeverkene foreligger bare fra 1995.

Det er store svingninger i den beregnede produktivi-
teten fra kvartal til kvartal og fra år til år. Dette kan ha 
flere årsaker. For det første kan det skyldes målefeil. For 
det andre kan det skyldes variasjon i utnyttingen av 
arbeidskraft og kapital gjennom året og i forbindelse med 
konjunktursvingninger, siden det ikke er lønnsomt for 
bedriftene å variere sysselsettingen eller kapitalutstyret 
like mye som svingninger i etterspørsel og produksjon. 
For det tredje vil endringer i teknologien gjenspeiles i 
den målte produktivitetsveksten. Endringene kan i prin-
sippet være varige eller midlertidige skift i produktivi-
tetsnivået eller i produktivitetsveksten. Det er vanskelig 
å skille midlertidige skift i den underliggende teknologien 
fra andre forhold som kan påvirke produktiviteten på kort 
sikt. De mer varige produktivitetsendringene vil en etter 
hvert kunne avdekke blant annet ved å undersøke om det 
er statistisk signifikante brudd i tidsserien for produkti-

vitetsutviklingen. Varige skift i arbeidskraftproduktivi-
teten kan også skyldes endring i bedriftenes kapitalbe-
holdning, for eksempel ved en nedgang i investeringene 
eller dersom deler av kapitalen blir økonomisk ulønn-
som.

I de fleste produktivitetsanalyser vil det være behov for 
å glatte tidsseriene. Hvordan og hvor mye produktivitets-
serier skal glattes, avhenger blant annet av formålet med 
analysen. Dersom det er den mer langsiktige velstands-
utviklingen som skal beskrives, bør det glattes forholds-
vis mye. Hvis kostnadsutviklingen for bedriftene skal 
analyseres, vil den mer løpende produktivitetsutviklingen 
være mer relevant.

Veksten i bruttoproduktet per timeverk for Fastlands-
Norge siden 1948 er vist i figur 1. Tallene før 1970 må 
anses som forholdsvis usikre.8 Produktivitetsveksten var 
forholdsvis høy fram til midten av 1970-tallet. Et for-
holdsvis lavt nivå for produktiviteten etter krigen sammen 
med import av teknologi fra utlandet og utenlandske 
direkte investeringer var trolig viktige faktorer. Blant 
annet kan kommersiell utnyttelse av teknologiske frem-
skritt gjort i løpet av krigen, ha vært en del av denne 
teknologiimporten. Fra 1948 til 1958 viser tallene at den 
årlige gjennomsnittlige produktivitetsveksten var 3,5 
prosent. Veksten i produktiviteten tiltok i 1960-årene og 
inn på 1970-tallet. I gjennomsnitt var produktivitetsvek-
sten 5,0 prosent i perioden 1959–73. Økningen i veksten 
i arbeidskraftproduktiviteten kan delvis tilskrives at 
kapitalbeholdningen i norsk økonomi økte raskt i denne 
perioden, se figur 2.

Fra midten av 1970-tallet falt produktivitetsveksten 

7  Se OECD (2001b) for en nærmere diskusjon.
8  BNP-tallene før 1970 er basert på nasjonalregnskap 1865–1960, 1954–1970. Timeverkene før 1970 er basert på SSBs historiske statistikk, se http://

www.ssb.no/histstat/aarbok/ht-0901-timeverk.html. BNP og timeverk for Fastlands-Norge før 1970 er beregnet som BNP fratrukket sjøfart.

Figur 2 Kapitalbeholdning per arbeidstime. Fastlands-Norge. 
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Figur 1 Bruttoprodukt1 per arbeidstime. 
Årlig vekst i prosent. Faktisk og gjennomsnitt. 1948–2008
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markert. Ustabile makroøkonomiske forhold og høy infla-
sjon bidro trolig til lav og variabel vekst i produktiviteten 
i den perioden. Samtidig fikk en del av de faktorene som 
hadde gjort seg gjeldende tidligere, som for eksempel 
gjeninnhenting av USAs teknologiforsprang og overflyt-
ting av arbeidskraft fra lav- til høyproduktive sektorer, 
mindre betydning. Lav lønnsomhet i bedriftene førte til 
lave investeringer. Reguleringer av kredittmarkedet og 
skattesystemet bidro trolig til ineffektive investeringer.

Et slikt fall i produktivitetsveksten skaper utfordrin-
ger for den økonomiske politikken. Et fall i trendpro-
duktiviteten som ikke fanges opp i analysene, kan føre 
til at prisveksten etter hvert blir uventet høy. Det er 
imidlertid ikke lett i nåtid å identifisere et brudd i den 
underliggende veksten i produktiviteten. Er observerte 
endringer i produktivitetsveksten i hovedsak knyttet til 
konjunkturbevegelsene, eller er det en nedgang i veksten 
i trendproduktiviteten og dermed i produksjonspoten-
sialet? Sammenhengene mellom konjunkturbevegelsene 
og produktiviteten kan forandre seg over tid og gjøre 
vurderingene vanskelige, se boks 1. Er nedgangen i 
produktivitetsnivået midlertidig eller varig? Er det et 
brudd eller skjer fallet mer gradvis? I boks 2 er det 
redegjort for ulike statistiske metoder som kan benyttes 
i en slik analyse. Testen som er gjort, viser at fallet i 
produktivitetsveksten på 1970-tallet var et statistisk 
signifikant brudd i trendproduktiviteten. Testen plas-
serer bruddpunktet i 1973. Testen tyder videre på at det 
kan være et ytterligere fall i trendproduktiviteten i 1979, 
men dette bruddet er ikke statistisk signifikant på 
normale testnivåer.

Veksten i produktiviteten tok seg klart opp fra slutten 
av 1980-tallet, til tross for at veksten i kapitalen i forhold 
til arbeidstimer flatet ut, se figur 2. Internasjonalisering 
av produktmarkedene og liberalisering av handelen, blant 

annet gjennom EØS-avtalen, ga økt konkurranse i store 
deler av arbeidslivet og førte til omfattende omstillinger 
og skjerpede krav til produktivitet og lønnsomhet. Utvik-
lingen av frie kapitalmarkeder og avvikling av lavrente-
politikken på 1980-tallet og skattereformen av 1992 bidro 
trolig til økt produktivitetsvekst gjennom mer effektive 
investeringer. Videre har den raske utviklingen i data-
teknologien, IT og internett påvirket produktiviteten 
positivt. Norge har en liten IT-produserende sektor, slik 
at det største bidraget til arbeidskraftproduktiviteten kom 
fra sektorer som er brukere av slik teknologi.9 Testene 
som er gjort i boks 2 viser at den økte produktivitetsvek-
sten, som tidfestes til 1988, også kan ha vært et brudd i 
trendproduktiviteten, men heller ikke dette bruddet er 
statistisk signifikant.

Fra 2005 har veksten i arbeidskraftproduktiviteten 
avtatt fra de høye ratene på begynnelsen av 2000-tallet. 
Bidraget fra kapitalintensitet har avtatt. I årene 2006–2008 
var kapitalintensiteten om lag uendret. Etter hvert som 
konjunkturoppgangen fortsatte, ble trolig også mer mar-
ginal kapital, som kanskje var noe mindre effektiv, tatt i 
bruk. Høy sysselsettingsvekst og mangel på kvalifisert 
arbeidskraft førte trolig også til høye opplæringskostna-
der og til at effektiviteten avtok. Konjunkturomslaget i 
norsk økonomi fra 2007 bidro til ytterligere fall i pro-
duktivitetsveksten. Konjunkturomslaget kom brått, og 
det tar tid før bedriftene vurderer oppsigelser. Erfaringene 
med stor mangel på arbeidskraft mot slutten av oppgangs-
perioden kan også ha fått bedriftene til å holde på arbeids-
takerne lenger enn vanlig i nedgangskonjunkturer. Testen 
for brudd i trendproduktivitet kan imidlertid ikke fore-
løpig identifisere et skift i produktivitetsveksten.10 Dette 
gjenspeiler at det normalt vil ta tid før et brudd kan 
identifiseres, særlig i en tidsserie som svinger så mye som 
produktivitetsveksten.

9  Rybalka (2009) viser at det er en signifikant positiv sammenheng mellom bruk av IKT og produktivitet, og at virkningen er størst innenfor 
tjenesteyting. Perioden som analyseres er 2002–2006.

10  Dersom det pålegges at det skal være fire brudd i produktivitetsserien, antyder testen at det har vært brudd i 1958, 1973, 1979 og 1988, jf. figur 1 og 

tabell 1.
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Boks 1: Produktivitetsveksten og konjunktursvingninger

Et ofte observert fenomen er at produktivitetsveksten leder på og varierer positivt med konjunktursykelen. 
Dette kan reflektere flere forhold. Medsyklisk produktivitet kan gjenspeile teknologiske nyvinninger. Slike 
nyvinninger vil etter hvert gi økt produksjon gjennom økte inntektsmuligheter. Vi vil også kunne observere 
medsyklisk produktivitet dersom produksjonsstrukturen i økonomien er karakterisert av tiltakende utbytte. 
Varierende utnyttelse av produksjonsfaktorene over konjunktursykelen vil også kunne bli registrert som 
medsyklisk produktivitet.1

I Norge ser det ut til at produktivitetsveksten og BNP-veksten var positivt korrelert fram til begynnelsen av 
1990-tallet, se figur 3. Speilbildet av dette er at timeverksveksten varierte forholdsvis lite. Det ser ut til at det 
var prosyklisk produktivitet i de fleste næringer i denne perioden. Etter 1990 ser den positive korrelasjon mellom 
BNP- og produktivitetsveksten ut til å ha avtatt og ha vært negativ i perioder.2 Dette kan ha hatt sammenheng 
med at arbeidsmarkedet ble mer fleksibelt, slik at det ble lettere (mindre kostbart) for bedriftene å variere 
arbeidsinnsatsen med endringer i produksjonen.3 Økt konkurranse eller økt krav til avkastning kan også ha 
ført til at bedriftene i større grad har hatt behov for raskt å tilpasse arbeidsinnsatsen til produksjonen. En annen 
årsak kan ha vært at løftet i trendproduktiviteten i denne perioden dominerte de sykliske bevegelsene i pro-
duktiviteten. Motsyklisk produktivitet i høykonjunktur kan gjenspeile at den minst effektive delen av kapital-
beholdningen må tas i bruk. Det kan også tenkes at arbeidstakerne blir mindre effektive i en høykonjunktur, 
blant annet fordi det må antas at opplæringskostnadene stiger med økende utnyttelse av arbeidstyrken.4 Det er 
store forskjeller mellom næringene. Det er særlig industrien som bidro til nedgangen i korrelasjonen. I flere 
tjenesteytende sektorer har produktiviteten vært klart medsyklisk også etter 1990. Det sterke fallet i produk-
tiviteten i 2007 og 2008, som sammenfalt med en avmatting av BNP-veksten, kan tyde på at produktiviteten 
igjen er i ferd med å bli medsyklisk.

1  For en nærmere begrunnelse, se Basu og Fernald (2000).
2  Analysene i Husebø og Wilhemsen (2005) viser også et fall i korrelasjonen mellom BNP og produktiviteten på 1990-tallet. De bruker 

kvartalsdata.
3  Fleksibilitet i arbeidsmarkedet kan forstås i flere dimensjoner. Dersom bedriftene kan møte lavere etterspørsel med lavere lønnsvekst eller med 

delvis permitteringer, kan sysselsettingen holdes oppe.
4  Fall i den positive korrelasjonen mellom produktivitet og BNP har også skjedd i USA, se for eksempel Stiroh (2009). Stiroh knytter endringene 

til økt press på bedriftene for å øke produktiviteteten, endringer i arbeidsmarkedet og målefeil.

Figur 3 Korrelasjon mellom bruttoprodukt og arbeidskraft-
produktivitet.1 Ti års glidende vindu. 1955–2008
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Som nevnt kan veksten i arbeidskraftproduktiviteten 
dekomponeres i bidrag fra økt kapitalintensitet og TFP. 
Kapitalbeholdningen har gjennomgående vokst raskere 
enn antall arbeidstimer siden 1948. Arbeidstakere har 
altså blitt utstyrt med mer kapital. I hele perioden fra 
1948 til 2008 var veksten i arbeidskraftproduktiviteten 
3,1 prosent. Bidraget fra veksten i kapitalintensiteten var 
0,9 prosentenheter, mens bidraget fra TFP var 2,2 pro-
sentenheter. Det er imidlertid usikkert hvor mye av 
veksten i TFP som skyldes teknologisk fremgang og hvor 
mye som for eksempel reflekterer en økning i arbeids-
kraftens kvalitet.

Fra 1948 til midt på 1980-tallet bidro økt kapitalinten-
sitet, vist som forskjell mellom de to kurvene i figur 4, 
forholdsvis mye til veksten i arbeidskraftproduktiviteten. 
Investeringene og veksten i kapitalbeholdningen var høye 
relativt til veksten i timeverkene. På 1990-tallet falt 
veksten i kapitalbeholdningen markert, men likevel økte 
arbeidskraftproduktiviteten som følge av økt TFP.11 Dette 
må blant annet ses i sammenheng med skattereformen 
av 1992. Den bidro til en større grad av samsvar mellom 
investeringenes bedriftsøkonomiske og samfunnsøkono-
miske lønnsomhet og førte til en markert økning i den 
gjennomsnittlige avkastningen på realkapitalen. En del 
av den forholdsvis sterke økningen i arbeidskraftproduk-
tiviteten på begynnelsen av 2000-tallet hadde igjen 
sammenheng med økt kapitalintensitet. Investeringene 
økte forholdsvis mye, mens timeverkene falt. Vi ser også 
at kapitalintensiteten ikke bidro til arbeidskraftproduk-
tiviteten i 2006–08. Dette gjenspeiler den sterke veksten 
i sysselsettingen, som betydde at kapitalen per sysselsatt 
falt selv om investeringsveksten var høy. Dette har trolig 

sammenheng med at det tar tid å tilpasse kapitalbehold-
ningen til det økte tilbudet av arbeidskraft blant annet 
fra nye EU-land. Lavt lønnsnivå for en del av disse grup-
pene kan også ha bidratt til at det er lønnsomt med noe 
mindre kapital per arbeidstime.

Nærmere om hvilke sektorer som har drevet 
produktivitetsveksten

Den gjennomsnittlige produktivitetsveksten i industrien 
i perioden 1948 til 2008 var 3,0 prosent, men den varierte 
kraftig, se figur 5. Dette må blant annet ses i sammenheng 
med at deler av industrien er kapitalintensiv, og at utnyt-
telsen av kapitalen kan variere mye over konjunktursy-
kelen. Industrien vil også bli påvirket i betydelig grad av 
etterspørselen ute, som varierte forholdsvis mye, særlig 
på 1970- og 1980-tallet. Vår test tidfester et statistisk 
signifikant brudd i produktivitetsveksten i industrien i 
1974. Dette er også observert i mange andre land, og er 
ofte blitt tilskrevet at teknologiforspranget til USA i 
hovedsak var tatt igjen, se for eksempel Englender og 
Mittelstadt (1988). Videre kan brå endringer i oljeprisen 
i denne perioden ha gjort deler av kapitalbeholdningen 
økonomisk ulønnsom og bidratt til lavere effektivitet. 
Testes det for flere brudd, ser det ut til at det skjedde et 
ytterligere varig fall i produktivitetsveksten rundt 1990. 
Dette gjenspeiler svak utvikling i produktiviteten i sek-
torer som var beskyttet mot konkurranse fra utlandet. 
Spesielt ble produktivitetsveksten trukket ned av at pro-
duktivitetsnivået i nærings- og nytelsesmiddelindustrien 
var om lag det samme på slutten av 1990-tallet som på 
slutten av 1980-tallet. I takt med økende internasjonal 

11  For mer om den økte TFP-veksten på 1990-tallet, se Halvorsen (2006).

Figur 4 Produktivitet for Fastlands-Norge.1
Årlig vekst i prosent. 1948–2008
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Figur 5 Produktivitetsvekst. Industri. Årlig vekst i prosent. 
Faktisk og gjennomsnitt. 1948–2008
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konkurranse har imidlertid produktivitetsveksten tatt seg 
opp etter årtusenskiftet. Økt konkurranse og høyt kost-
nadsnivå har bidratt til avskalling av bedrifter med lav 
produktivitet, og til at behovet og mulighetene for å 
erstatte egenprodusert vareinnsats med leveranser fra 
norske og utenlandske underleverandører har økt. Den 
økte spesialiseringen har bidratt til høyere produktivi-
tetsvekst. Vår test tyder på et ytterligere brudd i 1998, 
men dette er ikke signifikant. Fra 2005 har produktivi-
tetsveksten avtatt. Dette har sammenheng med en 
nedgang i kapitalintensiteten på nesten 6 prosent fra 2005 
til 2008. Det ser imidlertid ut til at også veksten i TFP 
har falt noe.

Det er store variasjoner i produktivitetsveksten mellom 
tjenesteytende sektorer. Varehandelen hadde forholdsvis 
god produktivitetsvekst fra 1948 til 2008, men den var 
også svært variabel, se figur 6. I gjennomsnitt økte pro-
duktiviteten med 3,3 prosent per år. Testen for brudd i 
trendproduktiviteten viser signifikante brudd i 1987 og 
1992. Tilbakeslaget i norsk økonomi fra slutten av 
1980-årene, som blant annet førte til en lang periode med 
lav vekst i konsumet, bidro til at produktiviteten i vare-
handelen falt i perioden 1988–1991. Dette skyldes trolig 
at sektoren ikke klarte å tilpasse arbeidstokken til det 
kraftige fallet i omsetningen. Effektiviteten tok seg imid-
lertid kraftig opp etter dette og bidro i betydelig grad til 
oppgangen i produktivitetsveksten i Norge fra 1992. Dette 
gjenspeiler blant annet strukturelle endringer som følge 
av samarbeid i kjeder og innføring av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Produktivitetsveksten i vare-
handelen var hele 6,1 prosent per år i perioden 1993–2008. 
Også i varehandelen var det imidlertid en nedgang i 

produktivitetsveksten mot slutten av perioden, trolig blant 
annet som følge av redusert etterspørsel rettet mot sek-
toren.

Annen privat tjenesteyting12 har hatt en lav produkti-
vitetsvekst, se figur 7. I gjennomsnitt var veksten 0,7 
prosent per år i perioden. Det er ingen signifikante brudd 
i produktivitetsveksten i denne serien. Testen tyder likevel 
på at det var et brudd rundt 1990.13 Det var særlig lav 
produktivitetsvekst i finansiell tjenesteyting fram til da. 
Ifølge nasjonalregnskapstallene falt produktiviteten i 
finansiell tjenesteyting i perioden 1970 til 1988 med 2,3 
prosent per år.14 Fra begynnelsen av 1990-tallet har pro-
duktiviteten tatt seg opp. Dette kan sees i sammenheng 
med effektivisering i bankene i etterkant av bankkrisen 
og økt bruk av ny informasjonsteknologi i banktjenestene 
og i betalingsformidlingen. Også i annen privat tjenes-
teyting har det vært et markert fall i produktivitetsveksten 
mot slutten av perioden.

Produktivitetsutviklingen i Norge 4. 
sammenliknet med andre land

Det er betydelige problemer knyttet til å sammenlikne 
produktivitetsveksten mellom land. Selv om nasjonal-
regnskapene i mange henseender er standardiserte, kan 
det være forskjeller i datagrunnlag og metoder. Blant 
annet er det ulik praksis for hvordan kvalitetsendringer 
behandles. Dette er av stor betydning for målingen av 
produktivitetsveksten i næringer som har store teknolo-
giske fremskritt. Ulik produksjonsstruktur mellom land 
kan også føre til forskjeller i produktivitetsveksten, selv 
om produktivitetsutviklingen i hver enkelt sektor ikke er 

Figur 6 Produktivitetsvekst. Varehandel. Årlig vekst i 
prosent. Faktisk og gjennomsnitt. 1948–2008
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Figur 7 Produktivitetsvekst. Annen privat tjenesteyting.1
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12  Forretningsmessig og finansiell tjenesteyting.
13  Testen peker også i retning av brudd i 1970 og 1975, se tabell 1.
14  Måling av produksjonen i finansielle tjenester er vanskelig. Produktivitetstallene for denne sektoren er derfor spesielt usikre.
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forskjellig. Å gjennomføre beregninger korrigert for 
valutakursendringer og prisnivåforskjeller er også en 
utfordring, men først og fremst når det gjelder sammen-
likninger i produktivitetsnivået. Her ser vi bare på end-
ringer i produktiviteten i hvert enkelt land. I beregningene 
nedenfor har vi benyttet tall fra OECDs produktivitets-
database. Der er det gjort et stort arbeid for å gjøre tallene 
sammenliknbare. Databasen har tall for perioden 
1970–2007.

På begynnelsen av 1970-tallet var produktiviteten høy 
i Norge, Sverige og EU, i tråd med at disse landene hentet 
inn teknologiforspranget i USA, se figur 8. I Europa har 
produktivitetsveksten gradvis falt siden 1970-tallet. Dette 
kan blant annet skyldes liten fleksibilitet i arbeids- og 
produktmarkedene. I OECD (2009) vises det blant annet 
til etableringshindre i produktmarkedene, liten konkur-
ranse i viktige markeder og liten mobilitet i arbeidsmar-
kedet. OECD har også pekt på at høy sysselsettingsvekst 
i EU i denne perioden kan ha trukket produktiviteten 
ned, fordi arbeidstakere med lavere produktivitet er blitt 
sysselsatt (OECD, 2007). På 1990-tallet tok produktivi-
tetsveksten seg opp i både USA, Sverige og Norge. 
Arbeidsproduktiviteten i Norge har gjennomgående vokst 
noe mer enn i Sverige og USA. Disse landene nevnes ofte 
som land med høy produktivitetsvekst som følge av stor 
bruk av informasjonsteknologi og en forholdsvis betyde-
lig produksjon av slike varer. Fra rundt 2005 ser det ut 
til å ha vært et fall i produktivitetsveksten i alle landene.

Sammenliknet med andre land ligger Norge forholdsvis 
lavt når det gjelder tradisjonelle indikatorer på forskning, 
teknologi og innovasjon.15 Det kan derfor fremstå som et 
paradoks at produktivitetsveksten likevel har vært ganske 

høy. Den forholdsvis lave forskningsinnsatsen i nærings-
livet kan i noen grad forklares av næringsstrukturen, som 
i Norge i større grad enn i mange andre land er dominert 
av råvarer. Den relativt lave målbare innovasjonsaktivi-
teten i disse næringene bidrar til lav verdi på forsknings-
indikatorer. Tradisjonelle indikatorer fanger heller ikke 
opp innovasjon som ikke nødvendigvis er forskningsba-
sert, slik som innovasjon i tjenestesektoren og utvikling 
av nye organisasjons- og forretningsmodeller.

Det er i tjenestesektorene produktivitetsveksten i Norge 
har vært høyere enn i mange andre land siden midten av 
1990-tallet, se figur 9.16 Særlig har produktivitetsveksten 
i varehandelen vært høy, men også innenfor annen tje-
nesteyting har den vært forholdsvis høy. Varehandelen 
ble trolig effektivisert senere i Norge enn i mange andre 
land. Veksten i produktiviteten i finanssektoren etter 
finanskrisen på 1990-tallet var også spesiell for Norge. I 
industrien har produktivitetsveksten i Norge gjennomgå-
ende vært forholdsvis lav sammenliknet med USA og 
Sverige, og mer på linje med EU-landene. I noen grad 
må dette sees i sammenheng med strukturen i norsk 
industri. Mange land har et større innslag enn Norge av 
industrinæringer med potensial for høy produktivitets-
vekst.17

Avslutning5. 

Et lite land som Norge må basere seg på at mye av tek-
nologiutviklingen skjer i andre land. Sterk produktivi-
tetsvekst og et høyt produktivitetsnivå i fastlandsøkono-
mien tyder på at norsk økonomi har lykkes i å ta i bruk 
de eksisterende teknologiske mulighetene. Insentivene 

Figur 8 Produktivitetsvekst. 5-års glidende gjennomsnitt .  
Sentrert siste år. 1975–2008
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Figur 9 Gjennomsnittlig årsvekst i bruttoprodukt per 
sysselsatt. 1999–2007. Prosent 

88

6

8

6

8
Industri
Privat tjenesteyting

2

4

2

4

00

Fastlands-
Norge

Sverige USA EU

Kilde: OECD

15  Se for eksempel Eurostat (2009).
16  OECDs produktivitetsdatabase fordelt på næring angir produktiviteten målt som BNP per sysselsatt.
17  Se Boug og Naug (2001).
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og evnen til å ta i bruk eksisterende teknologi kan ha 
sammenheng med et høyt lønnsnivå og en forholdsvis 
godt kvalifisert arbeidsstyrke.

Fremover vil produktivitetsutviklingen ute bli påvirket 
av finanskrisen. Den kan gi redusert produktivitetsvekst 
gjennom flere kanaler.18 Krisen kan gi reduserte inves-
teringer og redusert kapitalintensitet, som igjen vil 
påvirke arbeidskraftproduktiviteten negativt. Struktur-
endringer som følge av krisen kan også føre til at kapi-
talutstyr blir raskere økonomisk foreldet. I den grad det 
er forhold som hindrer strukturendringer, kan arbeidskraft 
og kapital bli innelåst i lite lønnsomme aktiviteter og 
produktivitetsveksten hemmes.

Hvordan den mer underliggende teknologiske utvik-
lingen vil bli påvirket, er mer usikkert. Redusert tilgang 
til finansiering som følge av finanskrisen kan føre til 
redusert forskning og utvikling, som på sikt kan bremse 
den teknologiske utviklingen. På den annen side vil til-
bakeslaget føre til avskalling av de minst produktive 
bedriftene og bidra til et press om å øke effektiviteten i 
de øvrige bedriftene. Produktivitetsutviklingen vil også 
bli påvirket av hvordan politikken utformes. Finanskri-
sene tidlig på 1990-tallet i Norge, Sverige og Finland ble 
etterfulgt av en klar oppgang i produktivitetsutviklingen. 
En rask løsning av problemene i finanssektoren sammen 
med tiltak for å bedre tilbudssiden bidro trolig til dette.

18  For nærmere omtale, se for eksempel European Commission (2009).

Boks 2: identifisere brudd i produktivitetsveksten

Det er mange ulike statistiske teknikker som kan benyttes for å identifisere brudd i produktivitetsveksten.

Metoder hvor det identifiseres diskrete skift i produktivitetsveksten:

En enkel metode er å måle produktiviteten mellom sykliske toppunkter. Dette gir en korreksjon for sykliske • 
forhold, men kan ikke gi holdepunkter for skift i trendproduktiviteten mellom toppunktene eller etter det 
siste toppunktet.

Bai-Perron (2003) har utviklet en metode som kan bestemme antall signifikante brudd i veksten i en tids-• 
serie. Metoden identifiserer både om det er mulige brudd, antallet brudd og om de er statistisk signifikante.

En endring i trendproduktiviteten kan også skje mer gradvis. Da kan det være bedre å estimere trendproduk-
tiviteten med tidsvarierende parametere. Her er det flere muligheter. En mye benyttet metode er HP-filteret, 
som er enkel å bruke og som finnes tilgjengelig i mange forskjellige statistikkpakker.

En kan også utnytte økonomisk teori for å undersøke brudd i trendproduktiviteten. For eksempel bør real-
lønnvekst og konsum per innbygger samvariere med den underliggende produktivitetsveksten. Dette kan 
utnyttes i tester som simultant undersøker brudd i flere serier.1

I denne artikkelen har vi benyttet Bai-Perrons metode. Intuitivt (og noe forenklet) kan den versjonen vi har 
benyttet, beskrives på følgende måte. Gjennomsnittsproduktiviteten for hele perioden estimeres med følgende 
enkle sammenheng:

(1) g = k + e
1

hvor g er produktivitetsveksten, k er en konstant (estimert lik gjennomsnittproduktiviteten i perioden) og e
1
 er 

et restledd. Summen av de kvadrerte restleddene (SSR) for denne likningen lagres.
(forts. neste side)

1  Se for eksempel Kahn og Rich (2007).
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(forts. fra forrige side)
Deretter estimeres det en likning hvor det legges til grunn ett brudd:

(2) g = k
1948–x

 + k
(x+1)–2008

 + e
2

hvor x er bruddpunktet, g er veksten i arbeidskraftproduktiviteten, k
1948–x

 er den gjennomsnittelige produkti-
vitetsveksten i perioden 1948 til x og null etter x, k

(x+1)–2008
 er den gjennomsnittelige produktivitetsveksten fra 

(x+1) til 2008 og null ellers, og e
2 
er et restledd. Testen varierer x over hele tidsperioden og den x som minime-

rer SSR velges som et mulig (lokalt) bruddpunkt. Dersom SSR i (2) er signifikant mindre enn for (1), konklu-
deres det med at x er et (globalt) bruddpunkt. Deretter legges det til grunn to brudd og en tilsvarende prosedyre 
gjøres. Vi har testet opptil fire brudd. Det eneste signifikante bruddet for produktivitetsveksten i Fastlands-Norge 
er vist i figur 10. Metoden gir også muligheter til å pålegge et gitt antall bruddpunkter. I figur 1 er det pålagt 
fire bruddpunkter. Disse er således ikke (nødvendigvis) signifikante bruddpunkter, men de mest sannsynlige 
gitt at det er fire brudd i serien. I tabell 1 er de ulike årene for bruddpunktene for hver produktivitetsserie 
vist.

Tabell 1 Bruddpunkter for produktivitet 

BnP for Fastlands-norge industri Varehandel Annen privat tjenesteyting1

1958 1974*** 1958 1970

1973**** 1990 1963 1975

1979 1998 1987** 1990

1988 2003 1992**

1 For annen tjenesteyting er det bare pålagt tre brudd, siden vi ikke fant noen signifikante brudd.
**** signifikant på 1 prosent nivå
***   signifikant på 2½ prosent nivå
**     signifikant på 5 prosent nivå
*       signifikant på 10 prosent nivå

Figur 10 Bruttoprodukt1 per arbeidstime. 
Årlig vekst i prosent. Faktisk og gjennomsnitt. 1948–2008
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Norges Bank etablerte Regionalt nettverk i 2002. 
Gjennom regelmessige samtaler med kontakter i norsk 
næringsliv får Norges Bank informasjon om virksom-
hetenes oppfatning av nåsituasjonen og utsiktene fram-
over før annen offisiell statistikk er tilgjengelig. I tillegg 
gir denne kontakten en bedre forståelse av dynamikken 
i og mellom næringer og en bedre innsikt i hva som driver 
den aktuelle utviklingen i økonomien. Innsikten fra 
kontaktbedriftene, sammen med de løpende rapportene 
om konjunkturutviklingen, gjør Regionalt nettverk til en 
viktig del av beslutningsgrunnlaget til Norges Banks 
hovedstyre i utøvelsen av pengepolitikken. Den rappor-
terte konjunkturutviklingen publiseres regelmessig og 
finnes tilgjengelig på Norges Banks internett-sider: 
Norges Banks regionale nettverk. Her publiseres også 
oppsummeringer av nasjonale og regionale rapporter.

Kallum, Sjåtil og Haugland (2005) redegjør i sin artik-
kel for hvordan Regionalt nettverk er organisert, og 
hvilken informasjon som samles inn. Artikkelen inne-
holder også en sammenlikning av informasjonen fra 
Regionalt nettverk med offisiell statistikk. Norsk økonomi 
har etter at den artikkelen ble publisert, vært utsatt for 
en kraftig oppgangskonjunktur og en finanskrise. Det er 
derfor relevant å evaluere informasjonen fra Regionalt 
nettverk på nytt, for å avdekke hvor godt nettverket har 
fanget opp den økonomiske utviklingen. Denne artik-
kelen presenterer dessuten et bredere variabelsett enn hva 
som er publisert tidligere. Den bør således kunne være 
en nyttig referanse for de som følger med i Regionalt 

nettverks regelmessig publiserte rapporter.
Kapittel 2 gir litt generell informasjon om Regionalt 

nettverk. For å undersøke hvor godt Regionalt nettverk 
(RN) fanger opp og forutser utviklingstrekk i økonomien, 
sammenlikner vi i kapittel 3 og 4 RN-seriene grafisk med 
relevante serier fra annen tilgjengelig statistikk, og vi 
beregner korrelasjonskoeffisienter. Vi benytter serier for 
landsgjennomsnitt, gjennomsnitt for næringene og gjen-
nomsnitt for regionene. I kapittel 3 tar vi for oss nettver-
kets bakoverskuende serier for rapportert utvikling. I 
kapittel 4 tar vi for oss nettverkets framoverskuende 
serier. I kapittel 5 gir vi en oppsummering av de viktig-
ste resultatene.

Hva er Regionalt nettverk?2. 

Regionalt nettverk består av ca 1500 bedrifter, organisa-
sjoner, kommuner, sykehus og andre offentlige instanser 
over hele landet. Disse omtaler vi som kontakter eller 
kontaktbedrifter, og de kontaktes én til to ganger i året. 
Vi har delt landet inn i syv regioner: Innland, Midt-Norge, 
Nord, Nordvest, Sørvest, Sør og Øst. Informasjonen hentes 
vanligvis inn gjennom fire ordinære informasjonsrunder 
i året.2 I hver region har vi møter med mellom 40 og 50 
kontaktbedrifter, til sammen i underkant av 300 per 
informasjonsrunde. De faste temaene for kontaktene i 
privat sektor kan deles inn i fire kategorier: produksjon 
og utnyttelse av produksjonskapasitet; investeringsplaner; 
sysselsetting og tilgang på arbeidskraft; samt kostnader, 

Regionalt nettverk: Fersk og nyttig informasjon
Henriette Brekke, konsulent, og Kaj W. Halvorsen, rådgiver, Økonomisk avdeling i Norges Bank1

For å hente inn tidlige signaler om utviklingen i norsk økonomi har Norges Bank etablert et regio-
nalt nettverk bestående av om lag 1500 bedrifter og virksomheter over hele landet. Informasjonen 
fra Regionalt nettverk er en viktig del av beslutningsgrunnlaget til Norges Banks hovedstyre i 
utøvelsen av pengepolitikken. Artikkelen viser hvordan informasjonen fra Regionalt nettverk sam-
varierer med annen offisiell statistikk, og beskriver noen av styrkene og svakhetene nettverkets 
dataserier har i forhold til den øvrige statistikken. Variabelsettet som gjennomgås, er relativt 
bredt, og oversikten vil være en nyttig referanse for aktører som følger resultatene fra Regionalt 
nettverk. Artikkelen viser at Regionalt nettverk gir pålitelig informasjon om den økonomiske 
 utviklingen, og at det tidlig fanget opp nedgangskonjunkturen høsten 2008. Den viser også at 
Regionalt nettverk gir informasjon som ellers ikke er tilgjengelig.

Innledning1. 

1 Takk til Bjørn Helge Vatne, Fredrik Wulfsberg og kollegaer i Norges Bank Pengepolitikk for nyttige kommentarer og innspill. En spesiell takk til 
Kjetil Martinsen for god hjelp med tallmaterialet.

2  Fram til høsten 2008 ble informasjonen i nettverket utelukkende innhentet i fem ordinære inforasjonsrunder. Høsten 2008 ble dette endret slik at infor-
masjonen fra nettverket hentes inn gjennom fire ordinære intervjurunder. I tillegg hentes det inn informasjon gjennom ekstra ringerunder når dette 
vurderes som hensiktsmessig.

http://www.norges-bank.no/regnett
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priser og lønnsomhet (se vedlegg A). Faste temaer i offent-
lig sektor er: investeringer; sysselsetting; tilgang på 
arbeidskraft; og kostnader (se vedlegg B). I tillegg til de 
faste temaene velges det for hver runde ut et tidsaktuelt 
spesialtema, for eksempel om bruk av utenlandsk arbeids-
kraft eller planlagte tiltak som følge av finans krisen.

Kontaktene er delt inn i følgende næringer: industri, 
bygg og anlegg, varehandel, tjenesteyting og offentlig 
virksomhet. Industrikontaktene kategoriseres som enten 
eksportindustri, hjemmemarkedsindustri eller leveran-
dører til oljeindustrien, avhengig av hva hovedvekten av 
produksjonen er rettet mot. Kontaktene innen tjeneste-
yting deles inn i husholdningsrettet og næringslivsrettet 
tjenesteyting. Innen det offentlige er kontaktene knyttet 
til kommuner, fylkeskommuner eller sykehus. Regionalt 
nettverk har ikke kontakter innen oljeutvinning eller 
utenlandsk skipsfart, fordi man ønsker å fokusere på 
Fastlands-Norge. I nettverket er det heller ikke med 
kontakter fra jordbruket og noen andre primærnæringer. 
Dette fordi disse næringene ansees som regulerte og i 
større grad er styrt av andre forhold enn av konjunktur-
sykluser. Vi har ikke kontakter i statsforvaltningen, men 
henter av og til informasjon fra statlige instanser, som 
for eksempel regionale NAV-kontorer.

Informasjonsinnhentingen fokuserer på det som kon-
taktene mener er utviklingen for sin næring. På bakgrunn 
av informasjonen vi får, utarbeides det både kvantitativ 
statistikk og kvalitative rapporter. Den kvantitative sta-
tistikken utarbeides ved at informasjonen blir vektet 
sammen for å gjenspeile den næringsmessige utviklingen 
i regionene. De regionale seriene for de enkelte næringer 
vektes deretter sammen til regionsgjennomsnitt for hvert 
tema, nasjonale næringsgjennomsnitt og landsgjennom-
snitt etter tema. Landsgjennomsnitt for et tema, vektet 
sammen av de nasjonale næringsseriene, kaller vi for de 
aggregerte seriene. Martinsen og Wulfsberg (2009) gir 
en detaljert beskrivelse av prinsippene for disse sam-
menvektingene.

Noe av hensikten med Regionalt nettverk er å innhente 
fersk informasjon om utviklingen i norsk næringsliv. 
Tidspunktet for når dataene foreligger, er derfor av stor 
betydning. Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) foreligger 
om lag 50 dager etter kvartalets slutt. Regionalt nettverk 
leverer tall for samme kvartal på et langt tidligere tids-
punkt. For eksempel vil informasjonsrunden som gjen-
nomføres i november, fange opp utviklingen i oktober og 
noe av november. Allerede i desember 2008 ga nettverket 
indikasjoner om at produksjonen i Fastlands-Norge falt i 
4. kvartal. Mer enn 2 måneder senere, 19. februar 2009, 
ble KNR for 4. kvartal lagt fram og viste det samme.

For at informasjonen skal være ferskest mulig når den 
legges fram på hovedstyrets rentemøter, hentes den ofte 
inn på tvers av kalenderkvartalene. Mange av de offisielle 
seriene som nettverksdataene evalueres mot, er imidler-
tid kvartalsserier. Vi konstruerer derfor også kvartals-
serier. Kvartalsverdien er en vektet sum av de to infor-
masjonsrundene som har dekket det aktuelle kvartalet.

Nåsituasjonen3. 

Et viktig formål med Regionalt nettverk er å gi et godt 
bilde av nåsituasjonen i norsk næringsliv. Vi har i det 
følgende sammenliknet resultatene i seriene for produk-
sjonsvekst, kapasitetsutnytting, tilgang på arbeidskraft, 
sysselsettingsvekst og prisutvikling med annen tilgjenge-
lig statistikk.

3.1. Vekst i produksjon siste 3 måneder

Vi spør kontaktene i Regionalt nettverk om den sesong-
justerte veksten i deres produksjonsvolum for siste tre-
månedersperiode, målt i forhold til de tre foregående 
månedene (spørsmål 1.1 i vedlegg A). Vi ber dem også 
vurdere om deres volumutvikling er representativ for 
næringen for øvrig. Vi kategoriserer svarene i en skala 
fra minus 5 til pluss 5. Pluss 1 svarer til en kvartalsvis 
vekst som omregnet til årsvekst er på 1 til 3 prosent, pluss 
2 svarer til en annualisert kvartalsvis vekst på 3 til 5 
prosent osv. Et annualisert kvartalsvis fall på 9 prosent 
eller mer vil kategoriseres som minus 5, tilsvarende vil 
en annualisert kvartalsvis vekst på 9 prosent eller mer 
kategoriseres som pluss 5. Informasjonen brukes i utar-
beidingen av Norges Banks anslag for BNP Fastlands-
Norge. Blant annet inngår den i en av modellene i Norges 
Banks System of Averaging Models (SAM) hvor den har 
vist god forklaringsevne.3

I utgangspunktet er spørsmålene som er knyttet til 
produksjon, stilt på en slik måte at de fanger opp utvik-
lingen i bruttoproduksjonen. Men ettersom nettverkets 
produksjonsserier brukes i anslag for bruttoproduktet, er 
det også interessant å undersøke hvordan nettverkets 
produksjonsserier samvarierer med bruttoproduktet4. Vi 
har derfor sammenliknet Regionalt nettverks produk-
sjonsserier (RN-serier) med den annualiserte kvartalsvek-
sten i bruttoproduktet for Fastlands-Norge (se vedlegg 
C). Vi har benyttet en trendjustert serie fra kvartalsvis 
nasjonalregnskap (KNR) der sesongkomponenten og 
irregulære komponenter er tatt ut. I figur 1 har vi plottet 
denne serien mot nettverkets aggregerte produksjons-
serie og nettverkets produksjonsserier for industri og 

3  Se omtale av Norges Banks System of Averaging Models i Pengepolitisk rapport 08/2 og Norges Banks årsmelding for 2008.
4  Bruttoproduktet er bruttoproduksjonen fratrukket innsatsfaktorene.
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bygg og anlegg. I tabell 1 gjengir vi korrelasjonskoeffi-
sientene mellom nettverkets produksjonsserier og den 
annualiserte kvartalsveksten i bruttoproduktet for Fast-
lands-Norge.

Tabell 1 viser at det er sterk samvariasjon mellom de 
fleste av nettverkets produksjonsserier og bruttoproduk-
tet for Fastlands-Norge. Sterkest er korrelasjonen for 
industrien, som har sterkere samvariasjon enn den aggre-
gerte serien. Figur 1 viser at både RN-serien for bygg og 
anlegg og den aggregerte RN-serien i 2008 rapporterte 
om fall i produksjonen tidligere enn KNR rapporterte 
om fall i bruttoproduktet.

Vi har også sammenliknet Regionalt nettverks aggre-
gerte produksjonsserie med annualisert kvartalsvis 
volumvekst for bruttoproduksjonen i Fastlands-Norge fra 
KNR (se vedlegg D). Også her bruker vi trendjusterte 
serier fra KNR der sesongkomponenten og irregulære 
komponenter er tatt ut. RN-serien forventes å ha en høy 
samtidig korrelasjon med denne KNR-serien. Figur 2 
viser seriene plottet mot hverandre, og øverste linje i 
tabell 2 gir korrelasjonskoeffisienten.

Både figur 2 og korrelasjonskoeffisienten på 0,91 viser 

at den aggregerte RN-serien følger utviklingen i brut-
toproduksjonen for Fastlands-Norge fra KNR-serien tett. 
Spesielt følger RN-serien og KNR-serien en tilnærmet 
identisk utvikling fra 2008 og utover. Da omslaget i 
økonomien kom høsten 2008, rapporterte nettverket i 
desember 2008 om fall i den samlede produksjonen for 
Fastlands-Norge for siste del av 2008, mens KNR-tallene 
– som også viste fall i produksjonen for samme periode 
– først ble lagt fram i februar 2009. Videre ga nettverket 
i midten av mai informasjon om avdemping i fallet, noe 
som ble brukt i analyser internt i banken. I august 2009 
viste KNR en svak vekst i økonomien.

Figur 2 viser at Regionalt nettverks tidligste observa-
sjoner, i siste del av 2002 og første del av 2003, i mindre 
grad fanget opp utviklingen i KNR, men at nettverket i 
vesentlig større grad har fanget opp utviklingen i KNR-
serien i perioden etter dette. Vi ser også av figur 2 at 
nettverket i mindre grad fanget opp de forholdsvis store 
kvartalsvise endringene fra første kvartal 2006 til første 
kvartal 2007. Vi tror at noe av årsaken til dette kan rela-
teres til skalaen som nettverket benytter. Reduksjoner og 
økninger som er sterkere enn 10 prosent, fanges ikke helt 

Figur 1 Sammenlikning av Regionalt nettverks serier for 
kvartalsvekst i produksjonen (aggregert, industri og bygg ogkvartalsvekst i produksjonen (aggregert, industri og bygg og 
anlegg; indeks, høyre akse) mot trendjustert annualisert
kvartalsvekst i bruttoproduktet for Fastlands-Norge fra KNR 
(prosent, venstre akse)
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Figur 2 Sammenlikning av Regionalt nettverks aggregerte g g g gg g
serie for kvartalsvekst i produksjonen (indeks, høyre akse) og 
trendjustert annualisert kvartalsvekst i bruttoproduksjonen 
for Fastlands-Norge fra KNR (prosent, venstre akse)
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Tabell 1 Korrelasjonskoeffisienter for regionalt 
nettverks serier for kvartalsvekst i produksjonen 
sammenliknet med trendjustert kvartalsvekst i 
bruttoproduktet fra Knr i Fastlands-norge

regionalt nettverks serie

Aggregert 0,86

industri 0,87

Bygg og anlegg 0,70

Varehandel 0,76

tjenesteyting 0,83

Kilder: Statistisk sentralbyrå og norges Banks regionale nettverk

Tabell 2 Korrelasjonskoeffisienter for regionalt 
nettverks serier for kvartalsvekst i produksjonen 
sammenliknet med trendjustert kvartalsvekst i 
bruttoproduksjonen fra Knr, aggregert og i 
samme næring

Aggregert 0,91

industri 0,81

Bygg og anlegg 0,67

Varehandel 0,80

tjenesteyting 0,75

Kilder: Statistisk sentralbyrå og norges Banks regionale nettverk
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opp av skalaen. I perioden 2006 til 2007 var det en del 
næringer som hadde en årlig vekst på vesentlig mer enn 
10 prosent. I perioden etter dette har de kvartalsvise 
endringene vært mindre. En annen årsak til at nettverket 
ikke helt fanget opp den kraftige veksten i perioden 2006 
til 2007, kan være at en betydelig andel av veksten i noen 
næringer, som for eksempel bygg og anlegg, ble absorbert 
av et økende antall bedrifter. Det er vanskeligere for 
Regionalt nettverk å fange opp denne delen av veksten 
enn den veksten som absorberes av eksisterende kontakt-
bedrifter. Det er også viktig å merke seg at 3 i skalaen i 
nettverket tilsier en vekst på mellom 5 og 7 prosent.

Vi har også sammenliknet RN-seriene for produksjonen 
siste 3 måneder, inndelt etter næringer, med annualiserte 
trendjusterte volumveksttall for bruttoproduksjon inndelt 
etter næring fra KNR (se vedlegg D og figur 3–6).

RN-seriene for industrien, varehandelen og tjeneste-
yting følger de respektive KNR-seriene forholdsvis godt. 

Korrelasjonskoeffisientene på henholdsvis 0,81, 0,80 og 
0,75 understøtter dette (se tabell 2). Både figur 4 og kor-
relasjonskoeffisienten for bygg og anlegg på 0,67 viser 
at denne RN-serien har noe svakere samvariasjon med 
KNR enn de øvrige RN-seriene. Imidlertid kan figuren 
indikere at RN-serien fanger opp den trendmessige 
utviklingen i KNR-serien ganske godt. Felles for de 
næringsinndelte seriene er at de i likhet med den aggre-
gerte serien i mindre grad har fanget opp den sterke 
veksten i perioden 2006 til første del av 2007. Som for 
den aggregerte serien følger de næringsvise seriene 
utviklingen fra 2007 og utover ganske bra. RN-seriene 
har en jevnere utvikling enn de næringsinndelte KNR-
seriene, til tross for at KNR-seriene er trendjustert.

For å undersøke om noen regioner fanger opp utviklin-
gen i den nasjonale produksjonen bedre enn andre regioner, 
har vi sammenliknet de aggregerte RN-seriene for produk-
sjon i hver region med annualiserte volumveksttall for 

Figur 3 Sammenlikning av Regionalt nettverks kvartalsvise g g g
vekst i produksjonen i industrien (indeks, høyre akse) og 
trendjustert annualisert kvartalsvekst i bruttoproduksjonen i 
industrien i KNR (prosent, venstre akse)
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Figur 4 Sammenlikning av Regionalt nettverks kvartalsvise 
vekst i produksjonen i bygg og anlegg (indeks, høyre akse) og 
trendjustert annualisert kvartalsvekst i bruttoproduksjonen i 
bygg og anlegg i KNR (prosent, venstre akse)
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Figur 6 Sammenlikning av Regionalt nettverks kvartalsviseFigur 6 Sammenlikning av Regionalt nettverks kvartalsvise 
vekst i produksjonen i tjenesteytingen (indeks, høyre akse) 
og trendjustert annualisert kvartalsvekst i bruttoproduk-
sjonen i tjenesteyting i KNR (prosent, venstre akse)
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Figur 5 Sammenlikning av Regionalt nettverks kvartalsviseFigur 5 Sammenlikning av Regionalt nettverks kvartalsvise 
vekst i produksjonen i varehandelen (indeks, høyre akse) og 
annualisert kvartalsvekst i varekonsumet i KNR (prosent, 
venstre akse)
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bruttoproduksjonen for Fastlands-Norge i KNR.
Tabell 3 viser at samtlige regioner har sterk korrelasjon 

med bruttoproduksjonen for Fastlands-Norge. De har 
likevel noe svakere korrelasjon enn den aggregerte pro-
duksjonen, uten at dette er signifikant.

Regionalt nettverks serier for produksjonsvekst sam-
svarer godt med både bruttoproduktet og bruttoproduk-
sjonen i KNR. Som beskrevet i avsnittet om datatilgjen-
gelighet, er imidlertid seriene fra Regionalt nettverk 
tilgjengelig på et langt tidligere tidspunkt enn KNR.

For varehandelen publiserer Statistisk sentralbyrå 
dessuten den månedlige varekonsumindeksen, som 
kommer seks uker etter hver månedsavslutning. Dette 
innebærer at denne serien legger fram informasjon oftere 
enn nettverket. Til tross for at varekonsumindeksen 
foreligger tidligere enn nettverkets serie, er nettverkets 
informasjon om produksjonen i varehandelen allikevel 
viktig som en kryssjekk i analysearbeidet. Den er også 
en viktig komponent i den aggregerte produksjonsserien 
til RN. I tillegg gir varehandelskontaktene informasjon 
om blant annet husholdningenes kjøpsadferd, forskjeller 
i fordelingen mellom varige og ikke-varige konsumgoder 
og utviklingstrekk i andre næringer som byggevarein-
dustrien og næringsmiddelindustrien.

3.2. Kapasitetsutnytting og tilgang på 
arbeidskraft

Informasjon om hvorvidt bedriftene har ledig produk-
sjonskapasitet og om de har god tilgang på arbeidskraft, 
er viktig i arbeidet med å gi anslag på fremtidig vekst i 
priser, lønninger og realinvesteringer. Med utgangspunkt 
i spørsmål til bedriftene, utarbeider vi serier som viser 
andelen bedrifter som har kapasitetsproblemer (spørsmål 
1.3 i vedlegg A), og andelen bedrifter som har kapasi-
tetsproblemer på grunn av svak tilgang på arbeidskraft 
(spørsmål 3.3 i vedlegg A og spørsmål 1.4 i vedlegg B). 
Disse variablene måler altså et nivå, og er ikke et vekst-
tall. Det er ikke tidligere blitt publisert noen sammenlik-
ning av disse seriene mot offisiell statistikk.

Figur 7 sammenlikner RN-seriene for kapasitetsutnyt-
ting og tilgang på arbeidskraft i industrien med kapasi-
tetsutnyttingen slik den måles i Statistisk sentralbyrås 
konjunkturbarometer (Statistisk sentralbyrå, 2009a).

Figur 7 og korrelasjonskoeffisienter på 0,96 for kapa-
sitetsutnyttingen og 0,93 for tilgangen på arbeidskraft, 
viser at RN-seriene i stor grad følger konjunkturbarome-
teret. Det midlertidige fallet i RN-serien for kapasitets-
utnytting i første kvartal av 2008 kan i noen grad forkla-
res ut fra utvalget av bedrifter i denne intervjurunden.

Figur 8 viser at RN-serien for kapasitetsutnytting i 
industrien også har en relativt sterk samvariasjon med 
totalindeksen i den norske innkjøpssjefindeksen (PMI) 

Tabell 3 Korrelasjonskoeffisientene for de 
 regionale seriene for kvartalsvekst i produksjonen 
sammenliknet med trendjustert annualisert 
 kvartalsvekst i bruttoproduksjonen for  
Fastlands-norge fra Knr

regionalt nettverk serie

nasjonal (Aggregert) 0,91

innland 0,85

Midt-norge 0,89

nord 0,87

nordvest 0,90

Sørvest 0,88

Sør 0,89

Øst 0,89

Kilder: Statistisk sentralbyrå og norges Banks regionale nettverk

Figur 7 Sammenlikning av Regionalt nettverks serier forFigur 7 Sammenlikning av Regionalt nettverks serier for 
kapasitetsutnytting og tilgang på arbeidskraft i industrien 
(andel i prosent, høyre akse) med Statistisk sentralbyrås 
konjunkturbarometer (diffusjonsindeks, venstre akse)
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Figur 8 Sammenlikning av Regionalt nettverks serier for kapasi-
tetsutnytting i industrien (andel i prosent, høyre akse) og PMIs
sesongjusterte totalindeks (diffusjonsindeks, venstre akse)
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(Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk, 2009a). Videre 
viser figur 9 at RN-serien for tilgang på arbeidskraft i 
industrien i stor grad følger den samme utviklingen som 
PMIs sysselsettingsindeks (Norsk Forbund for Innkjøp 
og Logistikk, 2009b). PMI-tallene legges fram månedlig 
noen dager etter månedsavslutningen.

RN-seriene for kapasitetsutnytting og tilgang på 
arbeidskraft for industrien synes å bidra med omtrent 
samme informasjon som PMI og konjunkturbarometeret. 
PMI legges fram kun noen dager etter hver månedsavslut-
ning, og er derfor tilgjengelig både oftere og tidligere enn 
RN-seriene.

Konjunkturbarometeret og PMI omfatter i hovedsak 
industribedrifter, mens RN-seriene også dekker flere 
andre næringer. Den store graden av samvariasjon med 
relevante serier for industrien kan indikere at RN-
seriene gir et godt bilde av kapasitetsutnyttingen også 
for de andre næringene. Figur 10 viser kapasitetsutnyt-
tingen i industri, bygg og anlegg, varehandel og tjenes-
teyting, mens figur 11 viser tilgangen på arbeidskraft i 
de samme næringene. Disse seriene er ikke tidligere 
publisert.

Både figur 10 og 11 viser at bygg- og anleggsnæringen 
skiller seg klart ut i forhold til de andre næringene. Bygg- 
og anleggsnæringen hadde betydelig høyere kapasitets-
utnytting og strammere arbeidsmarked enn de øvrige 
næringene fram til midten av 2008. Fra siste halvdel av 
2008 har kapasitetsutnyttingen og tilgangen på arbeids-
kraft i bygg og anlegg vært på nivå med de øvrige 
næringene.

3.3. Sysselsetting siste 3 måneder

Vi spør kontaktene i nettverket om veksten i antall årsverk 
de siste 3 månedene (spørsmål 3.1 i vedlegg A og spørs-
mål 1.2 i vedlegg B). Vi kategoriserer svarene i en skala 
fra minus 5 til pluss 5, der pluss 1 svarer til en kvartals-
vis vekst på 0,5 til 1,5 prosent, pluss 2 svarer til en 
kvartalsvis vekst på 1,5 til 2,5 prosent osv. Et kvartalsvis 
fall på 4,5 prosent eller mer vil kategoriseres som minus 
5, tilsvarende vil en kvartalsvis vekst på 4,5 prosent eller 
mer kategoriseres som pluss 5. Både den konkrete veksten 
de oppgir, og samtalen i forbindelse med dette punktet 
gir informasjon om utviklingen i arbeidsmarkedet.

For å undersøke om RN-seriene er gode indikatorer 
på utviklingen i sysselsettingen, sammenlikner vi RN-
serien med sesongjustert kvartalsvekst i antall sysselsatte 
fra KNR (Statistisk sentralbyrå, 2009b). Figur 12 viser 
resultatene.

Figur 9 Sammenlikning av Regionalt nettverks serier for tilgang 
på arbeidskraft i industrien (andel i prosent, høyre akse) og 
PMIs sysselsettingsindeks (diffusjonsindeks, venstre akse)
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Kilder: Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Norges Banks 
regionale nettverk

Figur 10 Regionalt nettverks serier for kapasitetsutnytting i 
næringene industri, bygg og anlegg, varehandel og 
tjenesteyting (andel i prosent)
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Figur 11 Regionalt nettverks serier for tilgang på arbeidskraft 
i næringene industri, bygg og anlegg, varehandel og 
tjenesteyting (andel i prosent)
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Figur 12 og tabell 4 viser at den aggregerte RN-serien 
fanger godt opp trenden i seriene for kvartalsvekst i 
antall sysselsatte fra KNR. Figur 12 viser igjen at KNR-
serien varierer noe mer en RN-serien. Dette kan ha 
sammenheng med at Regionalt nettverks kvartalsserier 
vektes sammen av flere runder (se prinsipper for utar-
beidelsen av kvartalstall i kapittel 2). Dette vil kunne 
glatte seriene noe.

Tabell 4 viser at RN-seriene for sysselsetting i indus-
trien og tjenesteyting korrelerer forholdsvis godt med de 
tilsvarende KNR-seriene. Korrelasjonen er svakere for 
de øvrige næringene, spesielt bygg og anlegg. Figur 13 
viser imidlertid at selv om KNR varierer betydelig mer, 
så har RN-serien for bygg og anlegg og KNR-serien den 
samme trenden fra midten av 2006 og videre utover.  
I den foregående perioden er samsvaret mindre. Dersom 
de første seks observasjonene utelates i sammenlikningen, 
øker korrelasjonskoeffisienten til 0,68.

Også seriene for varehandel og offentlig sektor har 
relativt svak samvariasjon med KNR-veksten i antall 
sysselsatte i disse sektorene. Én forklaring på dette kan 
være at en stor del av kontaktene i nettverket innenfor 
disse sektorene er kjedekontorer og ledelse i kommune-
administrasjoner. Disse har ofte et bedre overblikk over 
sysselsettingen på årsbasis og i mindre grad oversikt over 
utviklingen fra kvartal til kvartal.

RN-serien for sysselsettingsvekst i industrien er sterkt 
korrelert med den kvartalsvise veksten i gjennomsnittlig 
sysselsetting fra Statistisk sentralbyrås konjunktur-
barometer for industrien, se figur 14. Korrelasjonskoef-
fisienten her er 0,94.

Veksten i sysselsettingen i første del av 2006 ble fanget 
noe raskere opp av konjunkturbarometeret, mens avmat-
tingen i sysselsettingsveksten fra første kvartal 2008 
fanges opp omtrent samtidig i de to seriene. Figur 14 
antyder at konjunkturbarometeret leder RN-serien noe. 

Tabell 4 Korrelasjonskoeffisienter for regionalt 
nettverks serier for vekst i sysselsettingen  
siste 3 måneder sammenliknet med kvartals-
veksten i antall sysselsatte fra Knr, aggregert  
og i samme næring

Aggregert 0,86

industri 0,76

Bygg og anlegg 0,44

Varehandel 0,50

tjenesteyting 0,72

offentlig1 0,58

1 rn-serien er sammenliknet med prosentvis endring i utførte 
timeverk fra foregående kvartal i Knrs serier for helse- og 
sosialtjenester og kommuneforvaltning.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og norges Banks regionale nettverk

Figur 12 Sammenlikning av Regionalt nettverks aggregerteFigur 12 Sammenlikning av Regionalt nettverks aggregerte 
serie for vekst i sysselsettingen siste 3 måneder og kvartals-
veksten i antall sysselsatte for Fastlands-Norge fra KNR. 
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Figur 13 Sammenlikning av Regionalt nettverks serie for g g g
vekst i sysselsettingen i bygg og anlegg siste 3 måneder og 
kvartalsveksten i antall sysselsatte i bygg og anlegg fra KNR. 
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Figur 14 Sammenlikning av Regionalt nettverks serie for 
vekst i sysselsettingen for industrien (prosent høyre akse)vekst i sysselsettingen for industrien (prosent, høyre akse) 
og kvartalsveksten i gjennomsnittlig sysselsetting i industrien 
fra Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer 
(diffusjonsindeks, venstre akse)
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Det er i denne sammenheng viktig å understreke at RN-
serien vanligvis legges fram noen uker tidligere.

Tabell 5 viser at ingen av de regionale seriene for sys-
selsetting har sterkere samvariasjon med kvartalsveksten 
i antall sysselsatte fra KNR enn den nasjonale serien. 
Det bør likevel bemerkes at region Sør har like sterk 
samvariasjon som landsgjennomsnittet. Det er relativt 
små forskjeller i serienes samvariasjon med KNR-
serien.

3.4. Priser

Kontaktene i nettverket blir spurt om prisveksten siste 
12 måneder for sin næring (spørsmål 4.3 i vedlegg A). 
Minus 5 på nettverkets skala tilsvarer en prisreduksjon 
på 9 prosent eller mer, mens pluss 5 tilsvarer en vekst på 
9 prosent eller mer. En verdi på 1 tilsvarer en prisvekst 
på mellom 1 og 3 prosent. Av nettverkets serier for pris-
vekst er det kun serien for prisvekst i hjemmemarkeds-
industrien og serien for prisvekst i bygg og anlegg som 
er sammenliknbare med annen offisiell statistikk. I dette 
avsnittet sammenlikner vi RN-serien for prisvekst i hjem-
memarkedsindustrien med produsentprisindeksen for 
hjemmemarkedsindustrien, og RN-serien for prisvekst i 
bygg og anlegg med byggekostnadsindeksen for boliger. 
RN-serien for prisvekst i bygg- og anleggsnæringen og 
byggekostnadsindeksen for boliger måler ikke helt det 
samme. Byggekostnadsindeksen måler kostnadene ved 
å oppføre boliger. RN-serien måler også dette, men 
inkluderer i tillegg marginpåslagene til entreprenørene. 
Vi legger til grunn at disse seriene delvis er sammen-
liknbare likevel. Det har ikke tidligere blitt publisert noen 
sammenlikning av RN-serier for prisvekst med annen 
offisiell statistikk.

I figur 15 sammenlikner vi RN-serien for prisveksten 
i hjemmemarkedsindustrien med 12-månedersveksten i 
produsentprisindeksen for hjemmemarkedsindustrien 
(Statistisk sentralbyrå, 2009c). Informasjonen fra nett-
verket vil i liten grad foreligge tidligere enn produsent-
prisindeksen, som er en månedlig serie. En viktig funk-
sjon til RN-serien er imidlertid at den fungerer som 
kryssjekk i forhold til annen innsamlet informasjon, 
samtidig som samtalene med kontaktene gir oss bedre 
forståelse av drivkreftene i prissettingen i hjemmemar-
kedsindustrien og relaterte næringer.

Figur 15 viser at det tidvis er svak sammenheng mellom 
RN-serien og produsentprisindeksen for hjemmemar-
kedsindustrien. Korrelasjonskoeffisienten er 0,68. Pro-
dusentprisindeksen viser imidlertid betydelig sterkere 
vekst både i perioden 2004–2006 og i 2008. Dette kan 
antakelig forklares av at Regionalt nettverk ikke har fulgt 
Statistisk sentralbyrås prinsipper for innvekting av de 
ulike industrinæringene, ettersom Regionalt nettverk 
ikke deler hjemmemarkedsindustrien inn i undernærin-
ger. I tillegg er det sannsynlig at nettverkets skala i 
perioder som 2008 ikke fullstendig har fanget opp den 
sterke faktiske prisveksten.

Prisveksten i serien for bygg og anlegg er vurdert mot 
12-månedersveksten i byggekostnadsindeksen for boliger 
(Statistisk sentralbyrå, 2009d), se figur 16.

Korrelasjonskoeffisienten på 0,81 indikerer at det er en 
sterk sammenheng mellom RN-serien for årlig prisvekst 
i bygg og anlegg og byggekostnadsindeksen for boliger. 
Figur 16 viser at nettverksserien følger byggekostnads-
indeksen godt fram til midten av 2007. Deretter viser de 
to seriene noe ulik utvikling. Blant annet stiger RN-serien 
mer enn byggekostnadsindeksen i siste del av 2007 for 
deretter å falle raskere. Kontaktene i Regionalt nettverk 

Tabell 5  Korrelasjonskoeffisienter for  
regionalt nettverks regionale serier for vekst i 
syssel settingen siste 3 måneder sammenliknet  
med kvartalsveksten i antall sysselsatte i  
Fastlands-norge fra Knr

regionalt nettverk serie 

nasjonal (Aggregert) 0,86

innland 0,78

Midt-norge 0,83

nord 0,72

nordvest 0,76

Sør 0,86

Sørvest 0,82

Øst 0,78

Kilder: Statistisk sentralbyrå og norges Banks regionale nettverk

Figur 15 Sammenlikning av Regionalt nettverks serie forFigur 15 Sammenlikning av Regionalt nettverks serie for 
årlig prisvekst i hjemmemarkedsindustrien (indeks, høyre 
akse) og vekst i produsentprisindeksen for hjemme-
markedsindustrien (prosent, venstre akse)
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innenfor bygg og anlegg opplyste om god vekst i lønn-
somheten fram til sommeren 2008, men har i perioden 
etter dette rapportert om avtakende lønnsomhet. Dette 
bidrar til å forklare hvorfor RN-serien ligger over bygge-
kostnadsindeksen i en periode mot slutten av høy-
konjunkturen og siden ligger under. Figur 16 og den 
sterke korrelasjonskoeffisienten indikerer at RN-serien 
gir tidlig og god informasjon om prisutviklingen i bygg- 
og anleggssektoren. Serien har også en merverdi i forhold 
til statistikken fra Statistisk sentralbyrå, ettersom den 
også fanger opp prisendringer som skyldes entreprenør-
enes påslag.

Forventningsindikatorer4. 

Vi har sammenliknet Regionalt nettverks forventnings-
serier for produksjonsutvikling, investeringsvekst, sys-
selsettingsvekst og årslønnsvekst med hvordan annen 
offisiell statistikk viser at utviklingen faktisk ble.

4.1. Forventet vekst i produksjon neste 6 måneder

Kontaktene i nettverket blir spurt om forventet vekst i 
produksjonen det neste halve året (spørsmål 1.2 i vedlegg 
A). For å undersøke hvor godt nettverkets forventninger 
til fremtidig produksjon samsvarer med den faktiske 
utviklingen, har vi sammenliknet RN-serien med den 
annualiserte halvårlige veksten i trendjusterte bruttopro-
duksjonsserier fra KNR (Vedlegg D).

Figur 17 og tabell 6 viser ingen klar tendens til at RN-
serien for landsgjennomsnittet leder på veksten i brutto-
produksjon for Fastlands-Norge fra KNR. Figur 17 viser 
at kontaktene i nettverket i noen grad forutså fallet i 
produksjonen mot slutten av 2008. De ledende korrela-
sjonskoeffisientene på 0,92 og 0,80 for henholdsvis 3 og 
6 måneder fram i tid indikerer også at den aggregerte 
RN-serien har noen ledende egenskaper overfor KNR-
serien for Fastlands-Norge, se tabell 6.

Korrelasjonskoeffisientene tyder på at forventnings-
seriene for flere av næringene er sterkt sammenfallende 

Figur 16 Sammenlikning av Regionalt nettverks serie for 
årlig prisvekst i bygg og anlegg (indeks, høyre akse) og 
byggekostnadsindeksen for boliger (prosent, venstre akse)
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Figur 17 Sammenlikning av Regionalt nettverks serie for 
forventet vekst i produksjon neste 6 måneder (indeks,forventet vekst i produksjon neste 6 måneder (indeks, 
høyre akse) med den annualiserte halvårlige veksten i 
trendjustert bruttoproduksjon for Fastlands-Norge fra KNR 
6 måneder fram i tid (prosent, venstre akse)
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Tabell 6 Korrelasjonskoeffisientene for regionalt nettverks serier for forventet vekst i produksjonen 
neste 6 måneder sammenliknet med den annualiserte halvårlige veksten i trendjustert bruttoproduksjon 
fra Knr, aggregert og i samme næring

Periode

0 måneder fram i tid (samtidig) 3 måneder fram i tid (ledende) 6 måneder fram i tid (ledende)

Aggregert 0,93 0,92 0,80

industri 0,91 0,85 0,67

Bygg og anlegg 0,64 0,66 0,62

Varehandel 0,90 0,79 0,59

tjenesteyting 0,72 0,78 0,77

Kilder: Statistisk sentralbyrå og norges Banks regionale nettverk
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i tid med den faktiske utviklingen og i mindre grad 
ledende (se tabell 6). Det kan være flere årsaker til dette. 
For det første vil kontaktenes forventninger være sterkt 
påvirket av den aktuelle situasjonen og til en viss grad 
fremstå som adaptive. I tillegg kan den sterke korrela-
sjonen både for 0, 3 og 6 måneder fram i tid gjenspeile 
at de fleste endringer skjer gradvis.

Det er små forskjeller i samvariasjonene mellom for-
ventninger til produksjon i de ulike regionene og KNR. 
Region Sørvest har den sterkeste samvariasjonen. Tabell 
7 viser at Sørvest har marginalt sterkere korrrelasjons-
koeffisienter for periodene 3 og 6 måneder framover enn 
den nasjonale serien.

4.2. Investeringsplaner

Vi spør kontaktene i nettverket om de planlegger økt 
investeringsaktivitet de neste 12 månedene målt mot de 
foregående 12 månedene (spørsmål 2.1 i vedlegg A og 
spørsmål 3.1 i vedlegg B). Også for investeringsplanene 
kategoriserer vi svarene i skala fra minus 5 til pluss 5. 
Pluss 1 svarer til en 12-månedersvekst på 5 til 15 prosent, 
pluss 2 svarer til en vekst på 15 til 25 prosent osv. Et 
12-månedersfall på 45 prosent eller mer vil kategoriseres 
som minus 5, tilsvarende vil en vekst på 45 prosent eller 
mer kategoriseres som pluss 5. Figur 18 viser den aggre-
gerte RN-serien sammenliknet med KNRs firekvartalers 
vekst i foretaksinvesteringene for Fastlands-Norge (Sta-
tistisk sentralbyrå, 2009e).

Det fremgår av tabell 8 at landsgjennomsnittet for RN-
serien og fortaksinvesteringene i KNR har en klar sam-
variasjon, og at RN-serien er sterkt korrelert med KNR-
serien 3 og 6 måneder fram i tid. Det fremgår imidlertid 
både av figur 18 og tabell 8 at korrelasjonen er svakere 9 
og 12 måneder fram i tid. Dess lenger fram i tid man skal 

anslå investeringsaktiviteten, dess større er sannsynlig-
heten for at det inntreffer forhold som gjør at planene blir 
forandret. Slike forhold kan for eksempel være økning i 
etterspørselen eller endringer i finansieringsforholdene. 
Usikkerheten i forventningene mer enn to kvartaler fram 
i tid forsterkes av at vi spør om investeringsplanene de 
neste 12 månedene sammenliknet med de foregående 12 
månedene, uavhengig av hvor i regnskapsåret bedriftene 
og virksomhetene befinner seg. Dette kan være særlig 
utfordrende å svare på midt i regnskapsåret, fordi anslag-
ene må gjøres på tvers av flere regnskaper. Spesielt er 
dette en utfordring for mange av kontaktene i offentlig 
sektor.

Tabell 8 viser at RN-seriene for enkeltnæringer i hoved-
sak har relativt liten samvariasjon med KNR-seriene for 
bruttoinvesteringer. Unntaket er RN-serien for tjeneste-

Tabell 7 Korrelasjonskoeffisientene for regionalt nettverks regionale serier for forventet vekst i 
 produksjonen neste 6 måneder sammenliknet med den annualiserte halvårlige veksten i brutto-
produksjonen for Fastlands-norge fra Knr

regionalt nettverk serie 

Periode

0 måneder fram i tid (samtidig) 3 måneder fram i tid (ledende) 6 måneder fram i tid (ledende)

nasjonal (Aggregert) 0,93 0,92 0,80

innland 0,84 0,82 0,78

Midt-norge 0,82 0,87 0,86

nord 0,89 0,83 0,65

nordvest 0,89 0,88 0,72

Sørvest 0,89 0,93 0,84

Sør 0,91 0,89 0,78

Øst 0,93 0,88 0,78

Kilder: Statistisk sentralbyrå og norges Banks regionale nettverk

Figur 18 Sammenlikning av Regionalt nettverks serie for g g g
vekst i investeringer neste 12 måneder (indeks, høyre akse) 
og årlig vekst i fortaksinvesteringene for Fastlands-Norge fra 
KNR 12 måneder fram i tid (prosent, venstre akse)
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yting, som har omtrent like sterk samvariasjon med 
KNR-serien som den aggregerte serien.

Tabell 9 viser at det er stor variasjon i samvariasjonen 
mellom de ulike regionenes investeringsserier og realin-
vesteringene i KNR. Samlet sett ser det ut til at det er 
serien for landsgjennomsnittet som er sterkest korrelert 
med bruttoinvesteringene i KNR, men serien for region 
Nordvest har nesten like sterk samvariasjon som lands-
gjennomsnittet.

4.3. Sysselsetting neste 3 måneder

Kontaktene i nettverket blir også spurt om hvordan de 
venter at veksten i antall årsverk vil endre seg de neste 
3 månedene (spørsmål 3.2 i vedlegg A og spørsmål 1.3 i 
vedlegg B). For å avdekke hvor godt nettverkets forvent-
ninger samsvarer med faktisk utvikling, har vi sammen-
liknet RN-serien med sesongjustert kvartalsvekst i antall 
sysselsatte fra KNR (Statistisk sentralbyrå, 2009b) for 
de ulike tidspunktene. Figur 19 viser resultatene.

Tabell 8 Korrelasjonskoeffisienter for regionalt nettverks serier for vekst i investeringer neste  
12 måneder sammenliknet med årlig vekst i fortaksinvesteringene fra Knr, aggregert og i samme næring

Periode

0 måneder fram i 
tid (samtidig)

3 måneder fram i 
tid (ledende)

6 måneder fram i 
tid (ledende)

9 måneder fram i 
tid (ledende)

12 måneder fram i 
tid (ledende)

Aggregert 0,79 0,80 0,75 0,60 0,39

industri 0,38 0,53 0,63 0,53 0,47

Varehandel 0,20 –0,04 –0,19 –0,25 –0,32

tjenesteyting aggregert 0,80 0,84 0,78 0,58 0,38

offentlig1 –0,03 0,15 0,42 0,56 0,67

1 rn-serien er sammenliknet med 4-kvartalersveksten i foretaksinvesteringene i Knr for helse- og sosialtjenester og kommuneforvaltning.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og norges Banks regionale nettverk

Tabell 9 Korrelasjonskoeffisienter for regionalt nettverks regionale serier for vekst i investeringer neste 
12 måneder sammenliknet med den årlige veksten i fortaksinvesteringene for Fastlands-norge fra Knr

regionalt nettverk serie 

Periode

0 måneder fram i 
tid (samtidig)

3 måneder fram i 
tid (ledende)

6 måneder fram i 
tid (ledende)

9 måneder fram i 
tid (ledende)

12 måneder fram i 
tid (ledende)

nasjonal (Aggregert) 0,79 0,80 0,75 0,60 0,39

innland 0,31 0,26 0,25 0,12 –0,05

Midt-norge 0,36 0,27 0,27 –0,01 –0,42

nord 0,36 0,55 0,55 0,54 0,61

nordvest 0,74 0,77 0,75 0,60 0,38

Sørvest 0,71 0,56 0,33 0,24 0,21

Sør 0,46 0,54 0,56 0,44 0,20

Øst 0,70 0,66 0,63 0,56 0,45

Kilder: Statistisk sentralbyrå og norges Banks regionale nettverk

Figur 19  Sammenlikning av Regionalt nettverks aggregerte g g g gg g
serie for ventet vekst i sysselsettingen neste 3 måneder og 
kvartalsveksten i antall sysselsatte for Fastlands-Norge fra 
KNR 3 måneder fram i tid. Prosent
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Figur 19 og tabell 10 viser at det er en relativt sterk 
samvariasjon mellom den aggregerte RN-serien og KNR-
serien for Fastlands-Norge, og at den aggregerte RN-
serien har gode ledende egenskaper overfor KNR-serien. 
Dette kommer særlig godt til syne i perioden fra andre 
kvartal 2006 og framover.

RN-seriene inndelt etter næring viser varierende grad 
av evne til å forutsi utviklingen i sysselsettingen de neste 
3 månedene, se tabell 10. Seriene for bygg og anlegg og 
for industrien har de beste ledende egenskaper.

Informasjonen fra nettverket om sysselsettingen neste 
3 måneder gir en merverdi til annen statistikk både fordi 
den foreligger noe tidligere, og fordi den gir en mer 
kvalitativ beskrivelse av utviklingen. Den kvalitative 
informasjonen kan for eksempel være hva slags arbeids-
kraft som sies opp ved reduksjoner i bemanningen, bruk 
av permittering, ansettelsesstopp, innleie eller type kva-
lifikasjoner det er stor etterspørsel etter.

Vi har sammenliknet de regionale seriene for ventet 
vekst i sysselsettingen neste 3 måneder med kvartalsvek-
sten i sysselsettingen i Fastlands-Norge fra KNR.

Tabell 11 viser at serien for forventet sysselsetting i 
region Nordvest og Nord har noe sterkere ledende kor-
relasjon enn den nasjonale serien. Region Øst har betyde-
lig lavere ledende korrelasjon enn de øvrige regionene.

4.4. Årslønnsvekst

Kontaktene i nettverket blir i hver runde spurt om hva 
de venter at årslønnsveksten for inneværende år vil bli i 
deres bedrift (spørsmål 4.1 i vedlegg A og spørsmål 2.1 
i vedlegg B). I de første rundene i året er dette spørsmå-

let et spørsmål om forventninger, mens det i de siste 
rundene i større grad er et mer bakoverskuende spørsmål. 
I figur 20 sammenlikner vi anslagene fra nettverket gitt 
gjennom året med beregningene fra Teknisk beregnings-
utvalg (TBU) for årslønnsveksten, gitt i februar det 
påfølgende året (Teknisk beregningsutvalg, 2009).

Figur 20 viser at nettverkets anslag treffer forholdsvis 
godt i forhold til TBUs anslag. Det ser ut som om kon-
taktenes anslag på lønnsveksten i år med lav lønnsvekst 
– som for eksempel 2004 og 2005 – er ganske presise 
allerede tidlig på året. I år med stigende lønnsvekst 
gjennom året, som i 2007 og 2008, treffer de siste rundene 
best. Septemberrunden er den runden som har lavest 
gjennomsnittlig avvik over hele perioden.

Figur 20 viser at de innhentede RN-seriene gir tidlig 

Tabell 10 Korrelasjonskoeffisienter for regionalt 
nettverks serier for ventet vekst i sysselsettingen 
neste 3 måneder sammenliknet med kvartals-
veksten i antall sysselsatte fra Knr, aggregert og  
i samme næring

 

Periode

0 måneder fram i 
tid (samtidig)

3 måneder fram i 
tid (ledende)

Aggregert 0,76 0,78

industri 0,68 0,76

Bygg og anlegg 0,71 0,77

Varehandel 0,30 0,44

tjenesteyting 0,57 0,64

offentlig1 0,44 0,20

1 rn-serien er sammenliknet med prosentvis endring i antall 
sysselsatte fra foregående kvartal for helse- og sosialtjenester og 
kommuneforvaltningen

Kilder: Statistisk sentralbyrå og norges Banks regionale nettverk

Tabell 11 Korrelasjonskoeffisienter for regionalt 
nettverks regionale serier for ventet vekst i 
 sysselsettingen neste 3 måneder sammenliknet 
med kvartalsveksten i antall sysselsatte i  
Fastlands-norge fra Knr

regionalt nettverk serie 

Periode

0 måneder fram i 
tid (samtidig)

3 måneder fram i 
tid (ledende)

nasjonal (Aggregert) 0,76 0,78

innland 0,64 0,74

Midt-norge 0,77 0,79

nord 0,68 0,80

nordvest 0,71 0,83

Sør 0,83 0,70

Sørvest 0,69 0,71

Øst 0,64 0,57

Kilder: Statistisk sentralbyrå og norges Banks regionale nettverk

Figur 20 Sammenlikning av Regionalt nettverks anslag på 
årslønnsveksten for inneværende år med TBUs estimat for 
årslønnsveksten det påfølgende året. Prosent
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NORGES BANK  Penger og Kreditt 2/200928

og god informasjon om årslønnsveksten for inneværende 
år. Informasjonen fra den første runden forligger normalt 
i februar. Dette er før lønnsforhandlingene starter, og ett 
år før TBU legger fram sin beregning. Evalueringen av 
årslønnsveksten bygger på svært få observasjoner, men 
vi konkluderer foreløpig med at RN-serien for ventet 
årslønnsvekst gir tidlig og god informasjon om lønns-
veksten i inneværende år.

Oppsummering5. 

Regionalt nettverks viktigste oppgave er å innhente 
informasjon om den økonomiske situasjonen og utsiktene 
framover. Fokuset ligger først og fremst på innhenting 
av kvalitativ informasjon om utviklingen og forventning-
ene i norsk næringsliv. Samtalene med kontaktene i 
nettverket gir Norges Bank kunnskap om dynamikk og 
drivkrefter i ulike næringer og regioner. Videre gir de 
førstehånds kjennskap til utfordringer og rammebetin-
gelser som norsk næringsliv står ovenfor, og hvordan 
bedriftene velger å tilpasse seg. Når økonomien utsettes 
for brå endringer, gir nettverket raskt informasjon om 
hvordan ulike sektorer påvirkes og hvilke tiltak de even-
tuelt gjennomfører. Informasjonen gjør Norges Bank 
bedre i stand til å forstå nåsituasjonen i økonomien og til 
å gi anslag for utviklingen framover.

Dataseriene som Regionalt nettverk utarbeider, er etter 
hvert blitt såpass lange at det kvantitative aspektet begyn-
ner å få betydelig fokus. Sammenlikningene vi har gjort, 
viser at Regionalt nettverks realøkonomiske aggregerte 
serier samvarierer godt med offisiell statistikk. Både 
kapasitetsutnyttingen, vekst i produksjon og vekst i sys-
selsetting samvarierer svært bra med offisiell statistikk. 
De framoverskuende seriene for produksjon og sysselset-
ting synes også å gi en god indikasjon på forventet 
utvikling. De nominelle størrelsene for lønnsvekst og 
byggekostnader synes å tilføre nyttig informasjon til 
analysene i Norges Bank. Andre serier, som vekst i 
investeringer, er mindre framoverskuende enn vi kunne 
ønske.

De regionale seriene samvarierer for de fleste serier 
relativt godt med de offisielle seriene, og ingen av regio-
nene utpeker seg gjennomgående som signifikant bedre 
eller betydelig dårligere enn de nasjonale aggregerte 
seriene. Hovedkonklusjonen er at de fleste seriene gir 
tidlig og pålitelig informasjonen om utviklingen i norsk 
økonomi. Flere av dataseriene er tilgjengelige før annen 
statistikk foreligger, og en del serier gir informasjon som 
ikke foreligger fra andre kilder.

Arbeidet med denne artikkelen har avdekket flere 
områder av interesse for fremtidig arbeid. Med tanke på 
Regionalt nettverks verdi som leverandør av fersk infor-
masjon kunne man ønske å sammenholde publiserte 

månedstall fra Regionalt nettverk med annen tilgjengelig 
informasjon på utvalgte kritiske tidspunkt i særskilt 
turbulente perioder. Videre kunne man tenke seg å sam-
menholde Regionalt nettverks månedstall med ulike 
revideringer av offisiell statistikk for å se om Regionalt 
nettverk samvarierer bedre med de offisielle seriene etter 
hvert som de blir revidert.
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Punktene nedenfor skisserer de temaene vi primært 
ønsker å diskutere. Vi er interessert i å få vite hvordan 
utviklingen har stått i forhold til budsjettet/forventningene 
og om viktige drivkrefter bak utviklingen er bedrifts-
spesifikke eller generelle for næringen/regionen.

1. Etterspørsel og produksjon (volum)
1.1. Utviklingen i etterspørsel/produksjon siste 3 

måneder målt mot de foregående 3 månedene 
(sesongjustert)
1.1.1. For industrien fordelt på eksport og hjem-

memarked
1.1.2. For tjenesteyting fordelt på næringsliv og 

husholdninger
1.2. Markedsutsiktene for de neste 6 månedene

1.2.1. Drivkrefter
1.3. Kapasitet: Vil bedriften ha problemer med å møte 

en (uventet/ventet) vekst i etterspørselen?
1.3.1. Hvis problemer; hvilke?

2. Investeringer
2.1. Gjennomførte investeringer samt planer for de 

neste 12 månedene. Vekst sammenliknet med 
foregående 12 mnd.

2.2. Type investeringer: Hva (utvide kapasitet, ved-
likehold, rasjonalisering) og hvor (ute eller 
hjemme)

2.3. Hvis ikke det investeres: Hvorfor? (lav etterspør-
sel, lav utnyttelse av realkapital, mangel på/dyr 
kapital, høye kostnader)

3. Sysselsetting/Arbeidsmarked
3.1. Utviklingen i antall årsverk siste tre måneder
3.2. Planer om å redusere/øke sysselsettingen de neste 

tre månedene
3.3. Tilgang på arbeidskraft: Vil tilgangen på arbeids-

kraft være en begrensende faktor for produksjon/
omsetning ved en (uventet/ventet) økning i etter-
spørselen?

4. Kostnader og priser
4.1. Årslønnsveksten i bedriften/næringen for inne-

værende kalenderår. Dette inkluderer overheng 
fra fjoråret, tarifftillegg inneværende år samt 
glidning gjennom året. Det inkluderer også 
bonusordninger.

4.2. Utviklingen for andre viktige innsatskostnader
4.3. Utviklingen i utsalgsprisene siste 12 måneder
4.4. Forventet prisutvikling de neste 12 månedene
4.5. Drivkrefter bak prisutviklingen (endringer i 

innsatskostnader, marginer, konkurransesitua-
sjonen).

4.6. Utviklingen i lønnsomheten målt ved driftsmar-
ginen (driftsresultat før skatt og avskrivninger 
som andel av omsetning) de siste 3 månedene 
sammenliknet med samme periode året før

Vedlegg A Samtaleguiden for privat sektor



NORGES BANK  Penger og Kreditt 2/200930

Noen av temaene vi diskuterer med bedriftene, vil ikke 
være like relevante for offentlige organer. Viktige temaer 
vil være sysselsettingsutvikling, lønnsvekst og lønnsdan-
nelsen og investeringsplaner. Vi er interessert i å få vite 
hvordan utviklingen har stått i forhold til budsjettet og 
hvilke drivkrefter som ligger bak utviklingen.

Nedenfor er de temaene vi primært ønsker å diskutere 
med kontaktene innen offentlig sektor.

1. Aktivitetsnivå/sysselsetting
1.1. Omfang av virksomheten (størrelsen på budsjet-

tet, antall årsverk eller lignende)
1.2. Utviklingen i antall årsverk siste 3 måneder
1.3. Planer om å redusere/øke arbeidsstokken de neste 

3 månedene
1.4. Tilgang på arbeidskraft: Vil tilgangen på arbeids-

kraft være en begrensende faktor for økt produk-
sjon?

1.5. Konkurranseutsetting: Har noe av produksjonen 
vært konkurranseutsatt/outsourcet det siste året? 
Planer om konkurranseutsetting/outsourcing det 
neste året?

1.6. Produktivitetsutviklingen

2. Kostnader og priser
2.1. Årslønnsveksten i virksomheten for inneværende 

kalenderår. Dette inkluderer overheng fra fjor-
året, tarifftillegg inneværende år samt glidning 
gjennom året

2.2. Inndekning av kostnadene
2.3. Prisutviklingen på offentlige tjenester det siste 

året og utsikter for det neste året

3. Investeringer
3.1. Gjennomførte investeringer siste 12 måneder 

samt planer for de neste 12 månedene
3.2. Type investeringer
3.3. Finansieringen av investeringene (herunder om 

OPS (Offentlig Privat Samarbeid) har vært benyt-
tet det siste året/planer om OPS for det neste 
året)

Vedlegg B Samtaleguide for offentlig sektor
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Serien er trendjustert slik at sesongkomponenten og irregulære komponenter er tatt ut.

Kvartal Fastlands-norge

3.kv 02 –0,4322

4kv. 02 –1,3221

1.kv 03 –0,3176

2.kv 03 3,4727

3.kv 03 2,9277

4.kv 03 2,3832

1.kv 04 3,6322

2.kv 04 4,3424

3.kv 04 3,8680

4.kv 04 3,0311

1.kv 05 5,1084

2.kv 05 5,2293

3.kv 05 4,5270

4.kv 05 2,2604

1.kv 06 5,1505

2.kv 06 1,7195

3.kv 06 4,9503

4.kv 06 6,6775

1.kv 07 7,4872

2.kv 07 5,8411

3.kv 07 5,1613

4.kv 07 4,4116

1.kv 08 3,2131

2.kv 08 1,9978

3.kv 08 0,4148

4.kv 08 –2,2378

1.kv.09 –4,2922

Kilde: Statistisk sentralbyrå og norges Bank

Vedlegg C Annualisert kvartalsvis volumveksttall for bruttoproduktet for 
Fastlands-Norge i KNR  
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Serien er trendjustert slik at sesongkomponenten og irregulære komponenter er tatt ut. 
For varehandelen er det tatt utgangspunkt i varekonsumet i KNR.

Kvartal Fastlands-norge industri Bygg og anlegg Varehandel tjenesteyting

3.kv 02 –0,6941 –3,0906 1,0453 2,3279 –0,9584

4kv. 02 –1,5214 –4,1473 4,2269 3,3564 –1,9475

1.kv 03 –2,9096 –5,2181 3,6666 1,2900 1,4285

2.kv 03 3,2542 3,6628 3,3307 2,2768 3,9933

3.kv 03 3,1194 5,6764 2,8048 5,7603 0,6164

4.kv 03 3,5914 5,2741 3,5388 7,5615 3,8741

1.kv 04 3,8217 2,8631 5,9292 5,0196 5,7393

2.kv 04 4,8581 4,4540 8,1765 0,4662 6,3046

3.kv 04 5,3027 7,0648 10,4571 0,7381 5,1857

4.kv 04 4,5379 7,2291 6,2196 3,4048 2,2109

1.kv 05 5,3529 7,7567 3,8131 6,0446 4,5224

2.kv 05 5,5024 6,4595 5,1093 8,0721 7,3090

3.kv 05 5,4851 5,6898 8,5291 5,2111 8,7649

4.kv 05 5,2593 6,9496 10,0366 1,7749 6,6710

1.kv 06 9,2106 10,2184 10,0600 3,7837 6,0904

2.kv 06 5,8881 8,4878 4,4056 6,6547 7,3755

3.kv 06 6,8302 6,5459 2,3153 5,6563 10,9037

4.kv 06 7,9861 8,0734 12,3870 7,3618 10,1753

1.kv 07 8,1937 4,9015 18,5471 8,7614 9,7301

2.kv 07 6,3586 0,5890 10,4434 7,9979 7,8838

3.kv 07 6,1947 3,5094 3,7386 5,0114 8,3538

4.kv 07 4,7432 5,1980 4,4002 2,9450 5,2685

1.kv 08 2,4292 5,3598 3,1926 –1,0375 0,7629

2.kv 08 2,3995 3,4348 3,0810 –3,7337 3,6120

3.kv 08 0,1736 –4,0260 2,1456 –6,3692 3,0994

4.kv 08 –1,6892 –5,7330 –4,6038 –5,2797 0,8756

1.kv.09 –1,3836 –3,2093 –6,1888 –2,3257 0,0328

Kilde: Statistisk sentralbyrå og norges Bank

Vedlegg D Annualisert kvartalsvis volumveksttall for bruttoproduksjon 
i KNR
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Serien er trendjustert slik at sesongkomponenten og irregulære komponenter er tatt ut. 
For varehandelen er det tatt utgangspunkt i varekonsumet i KNR.

Kvartal Fastlands-norge industri Bygg og anlegg Varehandel tjenesteyting

3.kv 02 1,0368 -1,9946

4kv. 02 -1,1064 -3,6029 2,6416

1.kv 03 -2,2099 -4,6557 3,9661

2.kv 03 0,1605 -0,8015 3,5139

3.kv 03 3,1995 4,6956 3,0794

4.kv 03 3,3694 5,5127 3,1842 6,7153 2,2482

1.kv 04 3,7237 4,0875 4,7603 6,3380 4,8345

2.kv 04 4,3631 3,6745 7,1135 2,7458 6,0672

3.kv 04 5,1126 5,7988 9,4237 0,6026 5,7860

4.kv 04 4,9504 7,2108 8,4197 2,0746 3,7126

1.kv 05 4,9758 7,5630 5,0460 4,7504 3,3791

2.kv 05 5,4645 7,1707 4,4856 7,1194 5,9570

3.kv 05 5,5315 6,1206 6,8737 6,6942 8,1170

4.kv 05 5,4083 6,3692 9,3899 3,5045 7,7911

1.kv 06 7,2955 8,6728 10,1745 2,7877 6,4315

2.kv 06 7,6172 9,4615 7,2882 5,2506 6,7891

3.kv 06 6,4094 7,5863 3,3732 6,2026 9,2401

4.kv 06 7,4763 7,3757 7,3870 6,5611 10,6782

1.kv 07 8,1717 6,5369 15,7542 8,1422 10,0765

2.kv 07 7,3413 2,7489 14,7373 8,4672 8,9028

3.kv 07 6,3259 2,0518 7,1398 6,5548 8,2011

4.kv 07 5,5057 4,3765 4,0899 3,9966 6,8661

1.kv 08 3,6006 5,3137 3,8139 0,9499 3,0207

2.kv 08 2,4216 4,4203 3,1491 -2,3808 2,1909

3.kv 08 1,2871 -0,3129 2,6216 -5,0218 3,3697

4.kv 08 -0,7582 -4,8506 -1,2414 -5,7824 1,9909

1.kv.09 -1,5335 -4,4482 -5,3607 -3,7873 0,4542

Kilde: Statistisk sentralbyrå og norges Bank

Vedlegg E Annualisert halvårlig volumveksttall for bruttoproduksjon i KNR
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I forkant av bankkrisen i 1988–1993 falt husholdningenes 
sparerate brått til negative verdier, se figur 1. Da kon-
junkturene snudde, betalte husholdningene ned gjeld og 
økte sparingen. Dette førte til lavere etterspørsel og 
svekket inntjening og lønnsomhet for foretakene. Tapene 
på utlån til foretak økte, mens tapene på utlån til hus-
holdninger forble beskjedne. For bankene var med andre 
ord de indirekte virkningene av husholdningenes lavere 
konsum via økte tap på lån til foretak mye sterkere enn 
de direkte virkningene av tap på lån til husholdninger.2 
Analyser av husholdningenes sparing er derfor viktige 
for å avdekke risiko for finansiell ustabilitet.

Husholdningenes sparing består av nettorealinveste-
ringer og nettofinansinvesteringer fratrukket nettokapi-
taloverføringer3 (figur 1). Kjøp av bolig representerer en 
realinvestering for en husholdning. Korrigerer vi realin-
vesteringene for kapitalslitasje, kommer vi fram til net-
torealinvesteringer. Husholdningene kan endre finans-
formuen ved å investere i eller selge finansielle eiendeler. 
De kan også ta opp og nedbetale på lån. Differansen 
mellom endring i finansformue, korrigert for kursgevin-
ster og kurstap, på den ene siden og endring i gjeld på 
den andre gir nettofinansinvesteringer i en hushold-
ning.4

På slutten av 1980-tallet førte sterk opplåning i hus-

holdningene til at deres nettofinansinvesteringer falt (figur 
1). Samlet sparing gikk ned til tross for høye realinves-
teringer. Nettofinansinvesteringene tok seg opp på 
1990-tallet og var stort sett positive i de påfølgende årene. 
I 2002–2005 tok husholdningene ut ekstraordinært høye 

Husholdningenes nettofinansinvesteringer –  
hva sier mikrodataene?
Magdalena D. Riiser, seniorrådgiver i Finansmarkedsavdelingen, Norges Bank1

Artikkelen bruker en ny kilde for å studere husholdningenes nettofinansinvesteringer. Mens eksis-
terende statistikk er basert på makrodata, benytter vi her mikrodata for husholdningenes finans-
formue og gjeld tilbake til 1987. Analysen viser at husholdningene i aldersgruppen 35–44 år stod 
bak den brå økningen i nettofinansinvesteringene under bankkrisen på slutten av 1980-tallet. Deres 
nettofinansinvesteringer snudde fra negative til positive verdier i denne perioden. Dataene tyder 
på to hovedendringer siden begynnelsen av 1990-tallet. For det første har husholdningene i grup-
pen 35–44 år gjenopptatt sin vanlige tilpasning med negative nettofinansinvesteringer. For det 
andre har nettofinansinvesteringene avtatt for de mellom 45 og 64 år. Denne utviklingen bidrar 
isolert sett til lavere finansielle buffere mot negative økonomiske hendelser hos husholdningene.

Artikkelen ser også på nettofinansinvesteringer i ulike grupper av husholdninger etter finans-
formue. Denne analysen viser at bedringen i husholdningenes samlede nettofinansinvesteringer 
i 2007 ifølge mikrodataene, er begrenset til gruppen med aller høyest finansformue. For flertallet 
av husholdningene fortsatte nettofinansinvesteringene å avta.

1 Takk til Gisle J. Natvik, Vetle Hvidsten, Birger Vikøren, Snorre Evjen, Thea Birkeland Kloster, Bjørn-Helge Vatne, Sigbjørn Atle Berg, Jeremy Elsom, 
Jens Olav Sporastøyl og Hans-Ottar Riiser.

2  Se rammen «Virkninger på foretakene av et fall i husholdningenes konsum» i rapporten Finansiell stabilitet 2/2003.
3  Nettokapitaloverføringer er svært lave for norske husholdninger.
4  Vedlegget bak i artikkelen beskriver i mer detalj beregning av nettofinansinvesteringer.

Figur 1 Husholdningenes netto realinvesteringer, netto 
finansinvesteringer og sparing. Prosent av disponibel inntekt. 
1980–2008 
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aksjeutbytter som følge av endret beskatning av aksjeut-
bytte. Noe av utbyttet ble gitt som lån til eller reinvestert 
som aksjer i samme bedrift. I denne perioden vokste 
nettofinansinvesteringene, men ble igjen negative i 2006. 
Korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte falt sparin-
gen i husholdningene i 2002–2005. I et historisk perspek-
tiv har sparingen vært lav siden 2006. Det kan være 
forskjellige motiver bak den lave spareraten, blant annet 
større optimisme hos husholdningene eller lavere usik-
kerhet om den økonomiske utviklingen. Uansett motiv 
er resultatet at husholdningene ikke bygger opp finansi-
elle buffere som kan brukes til å møte uforutsette nega-
tive hendelser.5 I lys av de historiske erfaringene er det 
interessant å undersøke hvilke grupper av husholdninger 
som driver utviklingen i sparingen når konjunkturene 
snur. I dette arbeidet bruker vi mikrodata om hushold-
ningenes finansformue og gjeld for å se på deres netto-
finansinvesteringer. Mikrodata representerer et viktig 
alternativ til makrodata, særlig når makrodata gir oss 
begrenset informasjon. Videre gir mikrodata i motsetning 
til makrodata mulighet til å undersøke tilpasningen i ulike 
grupper av husholdninger. Dette kan gi oss verdifull 
innsikt i husholdningenes spareatferd.

I artikkelen har vi delt inn husholdningene etter to 
kjennetegn: alder og finansformue. Valg av kjennetegn 
er til en viss grad påvirket av beregningsmetoden. Det 
er en fordel med kjennetegn som er relativt konstante 
over tid for å unngå for stor forflytning av husholdninger 
mellom ulike grupper. Den valgte inndelingen er interes-
sant i lys av endret tilpasning i ulike aldersgrupper. Endret 
beskatning av aksjeutbytte gjør det aktuelt å se på netto-
finansinvesteringer i husholdninger inndelt etter finans-
formue.

Artikkelen er organisert som følger: Kapittel 1 gir en 
kort beskrivelse av datamaterialet. Kapittel 2 ser på 
husholdningenes samlede nettofinansinvesteringer bereg-
net på mikrodata og sammenligner dem med dataene fra 
nasjonalregnskapet og finansregnskapet. Kapittel 3 
undersøker om noen aldersgrupper har endret sin tilpas-
ning når det gjelder nettofinansinvesteringer. Vi ser på 
om fallet i de samlede nettofinansinvesteringene de siste 
10–15 årene er begrenset til enkelte aldersgrupper. Kapit-
tel 4 diskuterer om noen bestemte grupper av hushold-
ninger har påvirket de samlede nettofinansinvesteringene 
spesielt mye i perioden 2002–2005, da det ble tatt ut 
ekstraordinært høye aksjeutbytter. Kapittel 5 oppsum-
merer.

Mikrodata for husholdningenes 1. 
finansformue

Norges Bank har siden midten av 1990-tallet brukt 
mikrodata fra inntekts- og formuesstatistikken i Statistisk 
sentralbyrå for å analysere husholdningenes opplåning. 
I 2005 fikk Norges Bank direkte tilgang til de detaljerte 
grunndataene for husholdningenes inntekter og gjeld. Nå 
har Norges Bank for første gang tatt i bruk grunndataene 
for husholdningenes finansformue etter ulike poster. I 
denne artikkelen benytter vi data for husholdningenes 
finansformue fra inntekts- og formuesundersøkelsene for 
1986–2003 (utvalgsundersøkelser) og fra fulltellingene 
for 2004–2007.

Dataene er basert på postene i selvangivelsen. Ettersom 
skatteregimene har gjennomgått endringer, de største av 
dem i 1992 og 1998, er det flere brudd i postene. Noen 
av postene utgår, andre poster blir innført eller beskat-
ningen omfatter flere finansobjekter. Et første steg i 
bearbeidingen av dataene har vært å lage tidsserier for 
de ulike postene for perioden 1986–2007. Et kjennetegn 
ved dataene er at de gjengir likningsverdier. For mange 
poster i finansformuen er likningsverdien lavere enn den 
virkelige verdien, mens gjeld føres til virkelig verdi. For 
å beregne nettofinansinvesteringer kreves det riktig nivå 
på både gjeld og finansformue. Derfor har vi som andre 
steg i arbeidet beregnet de virkelige verdiene av finans-
postene.6

Husholdningenes samlede 2. 
nettofinansinvesteringer

Anslagene på husholdningenes nettofinansinvesteringer 
i makro er til en viss grad usikre, både fordi det brukes 
forskjellige metoder i beregningene, men også fordi 
informasjon om husholdningene ikke er lett tilgjengelig.7 
Ofte må utviklingen i husholdningenes balanser anslås 
på bakgrunn av utviklingen i andre sektorer (mot-
partsprinsippet). Videre beregnes nettofinansinvesterin-
gene på bakgrunn av store aggregater. Små feil i slike 
aggregater kan gi store avvik i de beregnede nettofinans-
investeringene.8 Det har i enkelte perioder vært forskjel-
ler mellom nettofinansinvesteringene i institusjonelt 
nasjonalregnskap (inntektsregnskapet) og i finansregn-
skapet, se figur 2.

Mikrodata er en alternativ kilde for beregning av netto-
finansinvesteringer, jf. figur 2. Sammenligner vi først 
med inntektsregnskapet, ser vi at nettofinansinvesterin-

5 Dette utelukker ikke at husholdningene kan bygge andre buffere enn finansielle buffere.
6 Vi har fått opplysninger fra Skatteetaten og brukt rettledningene til selvangivelsen i perioden 1986–2007 for å komme fram til de virkelige verdiene.
7 Nettofinansinvesteringer i makro beregnes i institusjonelt nasjonalregnskap (inntektsregnskapet) og i finansregnskapet, se vedlegg.
8 Se boks 9.3 på side 117 i Statistisk sentralbyrå (2009) og Bø, Røstadsand og Tørum (2003).



NORGES BANK  Penger og Kreditt 2/200936

gene fra mikrodata til en viss grad følger forløpet til 
nettofinansinvesteringene i inntektsregnskapet, særlig 
fram til 2002.

Det er ikke direkte samsvar mellom definisjonen av 
husholdningssektoren i mikrodataene og i inntektsregn-
skapet. I inntektsregnskapet omfatter husholdningene 
både husholdninger og ideelle organisasjoner. Mikro-
dataene derimot ser bare på husholdninger.

Finansregnskapet kan til en viss grad korrigere for 
denne sektorforskjellen. Vi kan beregne nettofinans-
investeringer for husholdninger utenom ideelle organi-
sasjoner i finansregnskapet, i hvert fall etter 1995.9  
I beregningen utelater vi finansinvesteringer i kollektive 
forsikringskrav fra finansregnskapet, siden slike opptjente 
pensjonsrettigheter i Folketrygdefondet ikke er med i 
mikrodataene. De fremkomne nettofinansinvesteringene 
omtaler vi som «finansregnskapet tilpasset mikro-
data».10

Nettofinansinvesteringene fra finansregnskapet ligger 
nærmere nettofinansinvesteringene fra mikrodata (se 
figur 2). Likevel er det visse forskjeller. Det er vanskelig 
å si hvilket av de to anslagene som er det riktigste. Begge 
anslag er beheftet med usikkerhet. Nettofinansinveste-
ringene fra mikrodata er basert på utvalgsundersøkelser 
fram til 2004. Små utvalg i 1989 og 1993 er årsaken til 
at nettofinansinvesteringene fra mikrodata avviker bety-
delig fra finansregnskapet. Brudd i postene i selvangi-
velsen i 1992 og 1998 kan gi usikre anslag for disse årene. 

Når det gjelder finansregnskapet, er det brudd i postene 
i 1995. Videre bygger nettofinansinvesteringene i finans-
regnskapet til en viss grad på anslag og ikke på obser-
verbare størrelser i perioden 2000–2005, da ekstraordi-
nært høye aksjeutbytter ble tatt ut, se kapittel 4. I denne 
perioden, da anslagene i finansregnskapet er særlig usikre, 
er forskjellen fra mikrodata størst. Ny informasjon fra 
mikrodata kan dermed bidra til bedre vurdering av 
anslagene i finansregnskapet i perioder med mangelfull 
statistikk.

Når vi ser på mikrodataene, kjennetegnes perioden fra 
1999 av en stadig sterkere økning i husholdningenes 
gjeld, se figur 3.11 Samtidig har det vært en sterk oppbyg-
ging av husholdningenes finansformue. Spesielt i perio-
den 2004–2007 er økningen i finansformuen uten sam-
menligning den største i vårt datamateriale, både når det 
gjelder lengde på perioden med oppbygging og størrel-
sesorden. Økningen domineres av bankinnskudd, aksjer 
som ikke er registrert i Verdipapirsentralen (ikke VPS-
registrerte aksjer) og utestående fordringer12, se figur 4.13 
Fra og med 2000 har utestående fordringer økt sin betyd-
ning i de samlede transaksjonene. Dette har trolig sam-
menheng med endringer i beskatningen av aksjeutbytte 
og uttaket av meget høye aksjeutbytter, se kapittel 4. Etter 
innføringen av skatt på aksjeutbytte i 2006 avtar de 
utestående fordringene.

Figur 2 Husholdningenes netto finansinvesteringer i prosent 
av disponibel inntekt. 1987–2007 
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Figur 3 Økning i husholdningenes finansformue og gjeld.1)
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9  Husholdninger utenom ideelle organisasjoner i finansregnskapet avviker noe fra husholdninger i mikrodataene.
10  I dataene fra finansregnskapet er disponibel inntekt hentet fra nasjonalregnskapet. Dette er ikke fullt ut i samsvar med sektortilpasningen, der vi 

utelater ideelle organisasjoner.
11  Mikrodataene viser ikke fall i gjelden for husholdningene samlet sett under bankkrisen i 1988–1993, jf. figur 3. Ettersom vi ikke kan korrigere gjeld i 

mikrodataene for valutaendringer, er denne observasjonen usikker. Mikrodataene viser imidlertid fall i gjelden i enkelte aldersgrupper.
12  Når en husholdning gir lån til andre husholdninger eller bedrifter, føres dette som utestående fordringer.
13  I analysen har vi sett på nettofinansinvesteringer i absolutte kroner og i forhold til disponibel inntekt. Det siste er mest relevant når vi sammenligner 

husholdningenes tilpasning over tid, særlig fordi beslutninger om konsum og sparing treffes gitt inntekt. Hvis vi er opptatt av sammensetningen av 
nettofinansinvesteringene i et enkelt år og hvilke grupper av husholdninger som bidrar mest, er det derimot størrelser i kroner som vi bruker.
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Nettofinansinvesteringer i ulike 3. 
aldersgrupper

Makrodata sier ikke noe om hvilke husholdninger som 
endrer tilpasning og hvordan de gjør det. Mikrodata kan 
derimot gi oss ny innsikt i slike spørsmål.

På mikronivå er nettofinansinvesteringene definert som 
endringen i finansformue og gjeld, korrigert for 
kursgevinster/-tap, i hver enkelt husholdning. Det betyr 
at vi i beregningen må følge samme husholdning over 
tid. Dette er problematisk når dataene er basert på et 
utvalg som forandrer sammensetning over tid. Det er 
ikke de samme husholdningene som inngår i utvalget 
hvert år. En måte å løse denne utfordringen på er å defi-

nere grupper av husholdninger som er relativt konstante 
over tid. Da er det viktig å velge et kjennetegn som ikke 
endrer seg altfor ofte. Alder er et slikt kjennetegn, spe-
sielt når vi definerer 10-års intervaller. For eksempel kan 
vi se på en gruppe husholdninger i aldersklassen 25 til 
34 år.14 Da vil husholdningene som var i 25-årskategorien 
i et gitt år, være i 34-årskategorien ti år senere. Følgelig 
vil disse husholdningene inngå i samme aldersgruppe 
(her 25–34 år) i en periode på ti år. Dette sørger for 
noenlunde uendret sammensetning av gruppen.15

Flesteparten av de norske husholdningene eier egen 
bolig. Deres tilpasning er derfor preget av at de tar opp 
lån for å finansiere boligkjøp. Unge husholdninger pleier 
som følge av det å ha høy gjeld. Etter hvert som gjelden 
blir nedbetalt, vokser finansformuen.16 Yngre hushold-

14  Husholdningenes alder er definert som hovedinntektstakerens alder, eller som alderen til den eldste i husholdningen dersom det ikke er mulig å bruke 
det første kriteriet.

15  Siden dataene delvis er basert på en utvalgsundersøkelse, er det ikke nødvendigvis de samme husholdningene som er med i gruppen i alle år. Vi 
forutsetter at husholdningene i utvalget er representative for sine aldersgrupper slik at vi kan studere deres tilpasning. Problemstillingen med utgang 
fra eller tilstrømming av husholdninger til en aldersgruppe melder seg også når vi bruker data fra fulltellinger. I artikkelen har vi sett bort fra dette.

16  Se Riiser og Vatne (2006), figur 6.

Figur 4 Økning i husholdningenes finansformue korrigert for kursgevinster og -tap. Milliarder kroner. 1987–2007
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Figur 5 Husholdningenes nettofinansinvesteringer etter alder. Milliarder kroner. 1987–2007
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ninger (under 44 år) har som regel negative nettofinans-
investeringer, se figur 5. Husholdninger i gruppen over 
55 år pleier å ha positive nettofinansinvesteringer. En 
demografisk endring i befolkningen kan derfor påvirke 
de samlede nettofinansinvesteringer.17 Økt andel hushold-
ninger i høyere aldersgrupper kan isolert sett føre til økte 
samlede nettofinansinvesteringer.

Mikrodataene viser at fallet i nettofinansinvesteringene 
siden 1993 ikke er begrenset til en spesiell gruppe. Netto-
finansinvesteringene har avtatt i de fleste aldersgruppene. 
Endringen i tilpasning siden begynnelsen på 1990-tallet 
er særlig synlig for de mellom 35 og 44 år, se figur 6. For 
denne gruppen snudde nettofinansinvesteringene fra 
negative til positive verdier under bankkrisen i 1988–1993. 
Siden 1995 har disse husholdningene gjenopptatt sin 
vanlige tilpasning med negative nettofinansinvesterin-
ger.

Husholdningene i aldersgruppen 45–54 år har i enkelte 
år positive nettofinansinvesteringer, se figur 7. Deres 
nettofinansinvesteringer har imidlertid avtatt siden 2002 
og er blitt hovedsakelig negative.

Aldersgruppene over 55 år har stort sett pleid å ha 
positive nettofinansinvesteringer (se figur 5). De siste 
årene ser det ut som om husholdningene i disse gruppene 
også har endret tilpasning, se figur 8 for gruppen mellom 
55 og 64 år. Deres nettofinansinvesteringer synes å ha 
falt. Vi ser dessuten at første gang deres nettofinansin-
vesteringer er negative tre år på rad, er i årene 
2004–06.

Fallet i nettofinansinvesteringene henger sammen med 
den høye gjeldsveksten i alle husholdningsgrupper siden 
1999, se figur 9. Høy vekst i boligpriser fører til økt gjeld 
i de yngre husholdningene.18 Men også gruppene over 45 
år har økt sin gjeld. En grunn kan være at antall hushold-
ninger med bare én person har økt gjennom årene. Dette 
bidrar til at flere tar opp lån senere i livet og har gjeld 
over flere år.19 En annen faktor kan være at bankene har 
utvidet muligheten til å ta opp gjeld ved å forlenge løpe-
tiden på lånene og innføre nye bankprodukter som ram-
melån med pant i bolig og avdragsfrie lån. Økte bolig-
priser har bidratt til at flere husholdninger ønsker å fri-
gjøre deler av boligkapitalen.20 Introduksjonen av ram-
melån med pant i bolig har gjort dette mulig.

En annen observasjon er at alle aldersgrupper bygger 
opp finansformuen, og at dette har skjedd i større skala 
siden 2004, se figur 10.21 Som nevnt i kapittel 2 står 
bankinnskudd og ikke VPS-registrerte aksjer for en 
betydelig del av økningen i finansformuen. Dataene viser 
at høyere aldersgrupper (over 45 år) dominerer veksten 

17  Riiser og Vatne (2006) diskuterer hvordan demografi kan påvirke husholdningenes gjeld.
18  For sammenhengen mellom boligpriser og husholdningenes gjeld, se Jacobsen og Naug (2004).
19  Se Riiser og Vatne (2006) for gjeldsfrekvenser blant høyere aldersgrupper.
20  For frigjøring av boligkapitalen, se figur 2.9 i Finansiell stabilitet 1/04 og figur 2.10 i Finansiell stabilitet 2/05.
21  Til tross for oppbyggingen av finansformue har husholdningenes nettofinansinvesteringer avtatt. Hovedgrunnen er at gjelden har økt mer enn 

finansformuen.

Figur 6 Husholdningenes nettofinansinvesteringer i prosent 
av disponibel inntekt. Aldersgruppe 35–44 år. 1987–2007
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Figur 8 Husholdningenes nettofinansinvesteringer i prosent 
av disponibel inntekt. Aldersgruppe 55–64 år. 1987–2007
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Figur 7 Husholdningenes nettofinansinvesteringer i prosent 
av disponibel inntekt. Aldersgruppe 45–54 år. 1987–2007
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i bankinnskudd, mens gruppene fra 35 til 54 år har bidratt 
mest til økningen i ikke VPS-registrerte aksjer.

Høye aksjeutbytter 4. 
i 2002–2005 – hvordan 
påvirker de husholdningenes 
nettofinansinvesteringer

I perioden 2000–2005 var husholdningenes nettofinans-
investeringer påvirket av variasjoner i uttak av aksjeut-
bytte som følge av skattetilpasninger. Fram til september 
2000 var aksjeutbytte skattefritt. Utbytte vedtatt etter 
september 2000 og i 2001 ble beskattet med en sats på 
11 prosent. I 2002 ble skatt på aksjeutbytte fjernet igjen. 
Samtidig ble det avklart i 2003 at skatt på aksjeutbytte 
ville bli innført på ny fra og med 2006. Som resultat av 
den varslede skatteendringen ble ekstraordinært store 
aksjeutbytter tatt ut i perioden 2002–2005. Dette førte 

til høye nettofinansinvesteringer slik de måles i inntekts-
regnskapet (se figur 1).

En betydelig del av aksjeutbyttet i 2002–2005 ble tatt 
ut av eiere av aksjer som ikke er registrert i Verdipapir-
sentralen. Aksjeutbyttet ble blant annet brukt til å kjøpe 
flere aksjer i samme bedrift eller ble gitt som lån til 
bedriften. Vi vil se nærmere på utviklingen i nettofinans-
investeringer i disse husholdningene og i hvor stor grad 
de påvirker de samlede nettofinansinvesteringene.

For å undersøke slike problemstillinger bør vi følge en 
gruppe husholdninger over flere år, dvs. bruke paneldata. 
Innføring av fulltelling for husholdningenes inntekter, 
formue og gjeld fra og med 2004 gjør dette mulig. Vi har 
laget et panel som består av de ti prosentene av hushold-
ningene som hadde høyest finansformue i 2004 (desil 10 
etter finansformue). Disse husholdningene er så fulgt 
fram til 2007. Ettersom vi beregner nettofinansinveste-
ringer som endring i finansposter mellom to år, korrigert 
for omvurderinger, gir dette oss nettofinansinvesteringer 

Figur 9 Økning i husholdningenes gjeld etter alder.1) Milliarder kroner. 1987–2007
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Figur 10 Økning i husholdningenes finansformue korrigert for kursgevinster og -tap etter alder.
Milliarder kroner. 1987– 2007
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for perioden 2005–2007. Perioden er for kort til å dekke 
alle årene med variasjoner i aksjeutbytte. Vi får likevel 
data for begge periodene, både før og etter innføringen 
av skatt på aksjeutbytte. Vi har ett år med høyt aksjeut-
bytte uten skattlegging (2005) og to år med lavt aksjeut-
bytte (2006 og 2007) på grunn av skattlegging.

Desil 10 mottok over 90 prosent av de høye aksjeutbyt-
tene både i 2004 og 2005, se figur 11. Det betyr at desil 
10 er den aktuelle gruppen når vi vil undersøke endringer 
i nettofinansinvesteringer som følge av beskatningen av 
aksjeutbytte.

Fordelingen av finansformue blant norske husholdnin-
ger er ujevn. Det er høy konsentrasjon av finansformue 
i desil 10. Om lag 70 prosent av husholdningenes samlede 
finansformue i 2004 eies av desil 10 (figur 11). Konsen-
trasjonen av enkelte finansposter er enda høyere. Desil 
10 står for 90–95 prosent av den samlede beholdningen 
av ikke VPS-registrerte aksjer, utenlandske bankinnskudd 

og verdipapirer og utestående fordringer. Gruppen har 
også en høy andel av beholdningen av VPS-registrerte 
aksjer.

Sammensetningen av finansformuen i desil 10 avviker 
fra sammensetningen for resten av husholdningene, se 
figur 12. En større andel av finansformuen i desil 10 er 
plassert i ikke VPS-registrerte aksjer og en mindre andel 
i bankinnskudd.

Det er flere særtrekk ved nettofinansinvesteringene i 
desil 10. For det første er det et skift i nettofinansinves-
teringene i 2006, etter innføringen av skatt på aksjeut-
bytte, se figur 13. Nettofinansinvesteringene i desil 10 
øker betydelig i 2006. Finansformuen går opp, mens 
gjeldsopptaket avtar. Sammensetningen av økningen i 
finansformue endrer seg også i 2006, se figur 14. Mens 
utestående fordringer utgjør mesteparten av økningen i 
finansformue i 2005, er det ikke VPS-registrerte aksjer 
og bankinnskudd som dominerer bildet i 2006 og 2007. 

Figur 11 Finansformue, gjeld og aksjeutbytte i husholdningene 
i desil 10 etter finansformue. Prosent av beløp for alle 
husholdninger. 2004
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Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 13 Nettofinansinvesteringer for husholdningene i ulike 
desiler etter finansformue.1) Milliarder kroner. 2005–2007 
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Figur 14 Økning i finansformue korrigert for kursgevinster 
og -tap i husholdningene i desil 10 etter finansformue.1)

Milliarder kroner. 2005–2007
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Figur 12 Sammensetning av finansformuen for husholdningene 
i ulike desiler etter finansformue. Prosent. 2004
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Utestående fordringer begynner å avta fra og med 2006, 
trolig som følge av tilbakebetaling av lån fra bedriftene 
til eierne av ikke VPS-registrerte aksjer.

For det andre er utviklingen i nettofinansinvesteringer 
i desil 10 forskjellig fra utviklingen hos resten av hus-
holdningene (figur 13). Mens nettofinansinvesteringene 
i desil 10 er positive i 2005–2007, er de negative for de 
andre husholdningene. Nettofinansinvesteringene i desil 
1–9 faller brått i 2006 og avtar videre i 2007. Den bedrin-
gen i husholdningenes samlede nettofinansfinansieringer 
som aggregerte mikrodata viser for 2007 (se figur 2) er 
dermed begrenset til de mest formuende husholdningene 
(desil 10).

For det tredje står desil 10 for en stor andel av den 
samlede økningen i enkeltposter. Desil 10 står for en stor 
og økende andel av veksten i finansformue, men for en 
lav andel av gjeldsveksten, se tabell 1. Det betyr at desil 
10 trekker opp husholdningenes samlede nettofinans-
investeringer. Nivået på de samlede nettofinansinveste-
ringene vil imidlertid bestemmes av nettofinansinveste-
ringene i de andre gruppene. Hvorvidt de samlede 
netto finansinvesteringene er positive eller negative, vil 
avhenge av hvor mye gjelden i de andre gruppene enn 
desil 10 vokser.

Konklusjonene i dette kapitlet er utledet på bakgrunn 
av data for en begrenset periode (2004–2007). Denne 
perioden er også preget av skattetilpasninger. Hvorvidt 
husholdningene i desil 10 har hatt samme betydning for 
de samlede nettofinansinvesteringene i tidligere perioder, 
og hvilken rolle de kan ha fremover, er vanskelig å si. 
Konklusjonene er videre avhengige av størrelsen på 
transaksjoner i ikke VPS-registrerte aksjer, som kan være 
krevende å beregne.

Oppsummering5. 

Nettofinansinvesteringer er en viktig del av husholdnin-
genes sparing. Uansett motivene bak dem, viser de om 
husholdningene bygger opp finansielle buffere som kan 
brukes til å møte økonomiske forstyrrelser. Både inn-
tektsregnskapet og finansregnskapet gir anslag for netto-
finansinvesteringer basert på makrodata. I denne artik-
kelen har vi presentert en alternativ måte å beregne 
husholdningenes nettofinansinvesteringer på: med 
utgangspunkt i mikrodata. Dette gjør det mulig å se på 
tilpasningen i ulike grupper av husholdninger.

Nettofinansinvesteringene basert på mikrodata viser 
en lignende utvikling som de i finansregnskapet, særlig 
fram til 2001. I perioden 2002–2005 er nettofinansinves-
teringene ut fra mikrodata lavere enn fra makrodata. At 
de er forskjellige, har trolig sammenheng med uttak av 
høye aksjeutbytter som følge av skattetilpasninger. De 
høye aksjeutbyttene i denne perioden stammer spesielt 
fra aksjer som ikke er registrert i Verdipapirsentralen. 
Det er betydelig usikkerhet knyttet til beregningen av 
investeringer i denne posten både i makrodata og i mikro-
data. Derfor er anslagene for de samlede nettofinansin-
vesteringer fra mikrodata, men også fra makrodata, 
usikre i denne perioden.

Under bankkrisen på slutten av 1980-tallet betalte 
husholdningene ned gjeld. Husholdningenes sparerate 
snudde fra negative til positive verdier, drevet hovedsake-
lig av høyere nettofinansinvesteringer. Mikrodata viser 
at særlig husholdningene i gruppen 35–44 år bidro til 
bedringen i nettofinansinvesteringer.

Husholdningenes nettofinansinvesteringer har falt 
betydelig de siste årene. Mikrodata indikerer at nedgan-
gen ikke er begrenset til en spesiell aldersgruppe. Netto-
finansinvesteringene har avtatt i de fleste aldersgruppene. 
For gruppen 35–44 år er bedringen i nettofinansinveste-
ringene fra begynnelsen av 1990-tallet reversert. Denne 
aldersgruppen har gjenopptatt sin vanlige tilpasning med 
negative nettofinansinvesteringer. Også husholdningene 
over 44 år, som stort sett har pleid å ha positive netto-
finansinvesteringer, har endret tilpasning. For disse 
husholdningene har nettofinansinvesteringene avtatt og 
til og med blitt negative i enkelte år. Det er imidlertid en 
tendens til høyere nettofinansinvesteringer igjen i flere 
aldersgrupper i 2007.

Mikrodataene antyder at det er noen grupper av hus-
holdninger som kan påvirke de samlede nettofinansin-
vesteringer i betydelig grad. En slik gruppe er de ti 
prosentene av husholdningene med høyest finansformue. 
Disse husholdningene eier en stor del av enkelte poster 
av den samlede finansformuen, spesielt aksjer som ikke 
er registrert i Verdipapirsentralen. Denne gruppen stod 
for mesteparten av de ekstraordinært høye aksjeutbyttene 

Tabell 1 Økning i finansformue korrigert for 
kursgevinster og -tap og økning i gjeld hos hus-
holdningene i desil 10 etter finansformue.1 Prosent 
av samlet økning hos husholdningene. 2005–2007
 2005 2006 2007

Kontanter og innenlandske innskudd –39 28 32

Utenlandske innskudd og obligasjoner 45 64 60

norske obligasjoner 73 59 57

VPS-registrerte aksjer og verdipapirer 69 67 64

ikke VPS-registrerte aksjer 19 84 86

Utestående fordringer 74 113 160

Andre fordringer 64 69 52

Finansformue 36 57 62

  

gjeld 18 11 6
1 desil 10 er definert som de ti prosentene av husholdningene med 
høyest finansformue i 2004. deretter er de samme husholdningene 
fulgt fram til 2007.
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i 2004 og 2005 og trakk opp de samlede nettofinansin-
vesteringene. Bedringen i de samlede nettofinansinves-
teringene i 2007 er derfor begrenset til husholdningene 
med høyest finansformue. For de andre husholdningene, 
dvs. for flertallet av befolkningen, falt nettofinansinves-
teringene i 2005–2007.
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Det er to metoder for beregning av nettofinansinveste-
ringer. Disse brukes i makro i henholdsvis institusjonelt 
nasjonalregnskap (inntektsregnskapet) og i finansregn-
skapet. I inntektsregnskapet er husholdningenes sparing 
definert som inntekter fratrukket konsum. Netto-
finansinvesteringer beregnes som differansen mellom 
sparing og nettokapitaloverføringer på den ene siden og 
netto realinvesteringer på den andre siden.

Finansregnskapet inneholder data for beholdningen av 
ulike formuesobjekter og gjeld. Endringer i beholdningen 
av et formuesobjekt består av transaksjoner og omvur-
deringer. For eksempel vil økte aksjekurser gi en omvur-
dering av verdien av beholdningen av aksjer for en 
aksjeeier. Salg eller kjøp av aksjer vil derimot represen-
tere en transaksjon. Transaksjoner i finansformue fratruk-
ket transaksjoner i gjeld gir nettofinansinvesteringer.

Mikrodataene inneholder opplysninger om ulike finans-
poster. Det er derfor naturlig å bruke en lignende metode 
som i finansregnskapet for å beregne nettofinansinveste-
ringer. Dette innebærer at vi anslår transaksjoner i ulike 
finansposter, dvs. økning i finansformue og gjeld korrigert 
for kursgevinster og kurstap.

Som nevnt ovenfor er det viktig å skille mellom trans-
aksjoner og omvurderinger. På noen poster kan omvur-
deringene være store. Slike poster er verdipapirer og 
poster i utenlandsk valuta (utenlandske verdipapirer, 
bankinnskudd og gjeld). Beløpene i selvangivelsen er 
oppgitt i norske kroner og ikke i valuta. Derfor er det 
ikke mulig å beregne omvurderinger som følge av end-
ringer i valutakurser, dvs. omvurderinger på poster i 
utenlandsk valuta. Når det gjelder verdipapirer i kroner, 
har vi prøvd to alternative metoder:

Den første metoden tar utgangspunkt i finansregnska-
pet. Vi beregner forholdet mellom transaksjoner og 
beholdning i de to postene obligasjoner og aksjer regis-
trert i Verdipapirsentralen (VPS-registrerte aksjer). Dette 
forholdstallet bruker vi til å anslå transaksjoner i de to 
postene i mikrodataene. Mikrodataene omfatter hushold-
ninger, mens finansregnskapet inneholder opplysninger 
for husholdninger22 og for ideelle organisasjoner. I bereg-

ningene har vi brukt data for husholdninger og ideelle 
organisasjoner fra finansregnskapet fram til 1995, og data 
bare for husholdninger fra 1995. Ettersom opptjening av 
pensjonsrettigheter ikke er med i mikrodataene, utelater 
vi posten kollektive forsikringskrav i finansregnskapet 
ved beregningen av nettofinansinvesteringer.

Den andre metoden beregner omvurderinger av VPS-
registrerte aksjer ved hjelp av utviklingen i hovedindek-
sen på Oslo børs som er skjøtt på med totalindeksen f.o.m. 
2001. De anslåtte nettofinansinvesteringene ut fra mikro-
dataene ved de to alternative metodene avviker ikke så 
mye fra hverandre.23 Ettersom vi får beregnet transak-
sjoner i en ekstra post (obligasjoner) med den første 
metoden, velger vi i artikkelen å bruke den første 
metoden, dvs. forholdet mellom transaksjoner og behold-
ning for obligasjoner og aksjer registrert i Verdipapirsen-
tralen fra finansregnskapet. For de andre postene bereg-
nes transaksjonene som endring i beholdningen mellom 
to år.

Aksjer ikke registrert i Verdipapirsentralen (ikke VPS-
registrerte aksjer) utgjør en stor del av husholdningenes 
formue. Det er vanskelig å få data for markedsverdien 
eller for transaksjoner for denne posten. Finansregnska-
pet fører for eksempel ikke VPS-registrerte aksjer til 
pålydende verdi, mens mikrodataene angir liknings-
verdi.24 I våre beregninger er transaksjoner i ikke VPS-
registrerte aksjer beregnet som endringen i beholdningen 
mellom to år.

For å beregne nettofinansinvesteringene i hver hushold-
ning bør vi kjenne til transaksjonene i de ulike postene 
i finansformue og gjeld til hver husholdning. Sammen-
setningen av verdipapirer er unik for hver husholdning. 
Derfor er denne oppgaven ikke mulig å gjennomføre.25 
Derimot er det mulig å bruke de samlede transaksjonene 
for å anslå transaksjonene for en større gruppe hushold-
ninger. Dette reduserer risikoen for feil. I dette arbeidet 
har vi konsentrert oss om å undersøke nettofinansinves-
teringer i grupper av husholdninger og ikke i individuelle 
husholdninger.

22  Husholdninger i finansregnskapet er et bredere begrep enn husholdninger i mikrodata. Husholdninger i finansregnskapet omfatter enkelthusholdnin-
ger/fysiske personer, personlige foretak og borettslag.

23  Nettofinansinvesteringene beregnet ved hjelp av hovedindeksen og totalindeksen er noe mer volatile enn de som er beregnet på bakgrunn av forholdet 
mellom transaksjoner og beholdning i finansregnskapet. Videre omfatter totalindeksen aksjeutbytte i tillegg til kursendringer, noe som er en ulempe 
når vi skal anslå omvurderinger.

24  I perioden med ekstraordinært høye aksjeutbytter som følge av skattetilpasninger inneholder finansregnskapet tall for transaksjoner i ikke VPS-regis-
trerte aksjer. Disse følger imidlertid ikke fra de vanlige statistikkildene for finansregnskapet, men er basert på beregninger med utgangspunkt i 
skattestatistikk. Anslagene er derfor beheftet med usikkerhet.

25  Slike øvelser kan gjennomføres på data fra spørreundersøkelser for individuelle husholdninger

Vedlegg: Hvordan beregner vi nettofinansinvesteringer
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Tabell 2 gir en oversikt over postene i mikrodata og i 
finansregnskapet (makrodata) for 2007. «Andre fordrin-
ger» i mikrodata er definert som premiefond, livsforsi-
kringspoliser og andeler av boligselskaps annen formue 
enn likningsverdi. Posten «Annen skattepliktig formue» 
i selvangivelsen er ikke tatt med i finansformuen i mikro-
data, ettersom den ser ut til å omfatte først og fremst 
realkapital. Selv om vi ikke kan utelukke at posten inklu-
derer noen formuesobjekter, særlig på 1980-tallet og tidlig 
på 1990-tallet, omfatter den i hovedsak objekter som 
travhester, kunst, antikviteter, andre verdifulle gjenstan-
der og fra 2006 rettigheter knyttet til skogeiendommer 
– som jakt-, fiske- og utleierettigheter og lignende. De 
sistnevnte inngikk tidligere i realformuen, mer presist i 
formuesverdien for skogen. For definisjon av postene i 
finansregnskapet, se SSBs statistikk.

Tabell 2  Husholdningenes finansformue og gjeld. 
2007. Milliarder kroner
 Mikrodata Finansregnskap1

Kontanter og bankinnskudd 666 695

obligasjoner 32 22

VPS-registrerte aksjer og 
verdipapirer 182 244

ikke VPS-registrerte aksjer 420 132

Utestående fordringer 116 64

Andre fordringer 66 471

Finansformue 1 482 1 628

  

gjeld 1 796 1 948

1 Husholdninger utenom ideelle organisasjoner og eksklusive 
kollektive forsikringstekniske reserver




