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Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008
Bjørn E. Naug, seniorrådgiver, Økonomisk avdeling i Norges Bank1
Prisveksten i 2008 ble vesentlig høyere enn hva Norges Bank anslo høsten 2007. Det har sammenheng med at produktiviteten utviklet seg svakere enn ventet, og at prisene på råvarer og industrivarer i utlandet økte uventet mye fram til i fjor høst. I tillegg var kapasitetsutnyttingen høyere enn
ventet fram til sommeren i fjor Den internasjonale finanskrisen bidro til at eksporten og den private etterspørselen i Fastlands-Norge utviklet seg svakere enn anslått. Kapasitetsutnyttingen var
dermed lavere enn ventet ved slutten av året. Norges Bank anslo utviklingen i 2008 om lag like
godt som andre prognosemakere.

1. Innledning
Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen er
en viktig del av grunnlaget for pengepolitikken. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å bedre grunnlaget for
anslagene. En viktig del av dette arbeidet er å vurdere
anslagene mot den senere observerte utviklingen i norsk
økonomi. Slik etterprøving kan gi oss bedre innsikt i
økonomiens virkemåte og strukturelle endringer i økonomien. Denne innsikten kan vi utnytte i prognosearbeidet og til forbedring av vårt prognoseverktøy.
Anslagene er basert på en samlet vurdering av den
økonomiske situasjonen og vår oppfatning om økonomiens virkemåte. De er beheftet med flere typer usikkerhet
som kan gi avvik mellom anslagene og utviklingen som
observeres senere:
-- Usikkerhet om nåsituasjonen. Vi har ufullstendig
informasjon om tilstanden i norsk og internasjonal
økonomi. Usikkerheten avspeiler dels at mange
viktige data publiseres med et tidsetterslep, dels at
det kan være vanskelig å vurdere hva som er nyttig
informasjon om nåsituasjonen og hva som er midlertidig støy i nye data. Tall for produksjon og etterspørsel blir ofte revidert betydelig i ettertid.
-- Usikkerhet om økonomiens virkemåte. Vår vurdering
av økonomiens virkemåte er basert på skjønn, teori,
empiriske analyser og erfaringer fra tidligere konjunkturbevegelser. Vurderingen er usikker, og mekanismene i økonomien kan endre seg på en måte som
er vanskelig å anslå på forhånd.
-- Usikkerhet om hvilke forstyrrelser økonomien kan
bli utsatt for og betydningen av dem. Økonomien kan
bli utsatt for forstyrrelser som det er umulig eller
svært vanskelig å forutse. I tillegg kan det være van-

skelig å anslå virkningene av forstyrrelsene når de
har inntruffet. Dette gjelder spesielt hvis forstyrrelsene gir store skift i forventningene til bedrifter og
husholdninger. Eksempler på slike forstyrrelser er
terrorangrepene i september 2001 og finanskrisen
som inntraff høsten 2008.
I denne artikkelen etterprøver vi anslagene for 2008 som
ble gitt i de pengepolitiske rapportene i 2007 og 2008.
Vi legger mest vekt på anslagene fra Pengepolitisk rapport
3/07. Først ser vi kort på utviklingen i renten og rente
banen (avsnitt 2.1). Deretter analyserer vi anslagsfeilene
for priser (avsnitt 2.2), produksjon og etterspørsel (avsnitt
2.3) og arbeidsmarkedet (avsnitt 2.4). I vurderingen av
anslagene ser vi også på anslag fra andre prognosemakere
som ble gitt på om lag samme tidspunkt. En slik sammenlikning kan bidra til å belyse om vi har hatt en bedre
eller dårligere forståelse av nåsituasjonen, økonomiens
virkemåte og virkningene av forstyrrelser enn andre
prognosemakere. I et vedlegg sammenlikner vi anslag
fra Norges Bank og andre prognosemakere for de siste
fem årene.

2. Faktisk og anslått utvikling i 2008
Tabell 1 viser anslag for 2008 fra de pengepolitiske rapportene som ble gitt ut i 2007 og 2008.2 Den siste kolonnen i tabellen viser de faktiske utfallene ifølge den statistikken som forelå ved utgangen av 1. kvartal 2009.
Tallene for produksjonsgap, BNP hos handelspartnerne
og internasjonale prisimpulser i siste kolonne er anslag
fra Pengepolitisk rapport 1/09. Disse tallene og tallene
fra nasjonalregnskapet i siste kolonne er foreløpige.

1

Takk til Ingvild Svendsen, Kåre Hagelund, Kristine Høegh-Omdal og Per Espen Lilleås for gode kommentarer og innspill. Takk også til Marie Norum
Lerbak og Agnes Marie Simensen for hjelp med å lage figurer.

2

Endringene i anslagene fra rapport til rapport er begrunnet i egne utdypinger i rapportene.
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Tabell 1 Anslag på makroøkonomiske hovedstørrelser for 2008. Anslag fra Pengepolitisk rapport 1/07
til Pengepolitisk rapport 3/08. Prosentvis endring fra 2007 der ikke annet fremgår
PPR 1/07
KPI

PPR 2/07

PPR 3/07

PPR 1/08

PPR 2/08

PPR 3/08

Foreløpig
regnskap

2½

3

3¼

3

4

3¾

3,8

KPI-JAE

2

2

1¾

2¼

2½

2½

2,6

Årslønn

5¼

5½

5¾

6

6

6

6,0

BNP

3¼

3½

3¾

3

2¾

2

2,0

BNP for Fastlands-Norge

2¼

2½

2¾

3½

3¼

2½

2,4

Produksjonsgap for Fastlands-Norge (nivå)1)

1¾

2

2¼

2½

2½

2¼

2

Sysselsetting, personer

¼

1

1¼

2¼

2¾

2¾

3,2

Arbeidsstyrke, AKU

½

1

1¼

2¼

2¾

2¾

3,4

AKU-ledighet, rate (nivå)

3

2¾

2½

2½

2½

2½

2,6

Etterspørsel fra Fastlands-Norge

2¾

3

3¼

3¾

3¼

2¼

2,1

- Privat konsum

3

3¼

3½

3½

2¾

1½

1,5

- Offentlig konsum

3

3

2¾

2¾

3¼

3¾

3,7

1¼

2¾

3¼

5¼

4¾

2¼

1,9

0

0

7½

7½

7½

7½

7,1

Tradisjonell eksport

3½

5¼

4

5

5

5½

4,3

Import

3¼

4½

4¾

5¼

5¼

4

4,2

- Bruttoinvesteringer i Fastlands-Norge
Oljeinvesteringer

Styringsrente (nivå)

5¼

5¾

5¼

5½

5½

5¼

5,3

92¼

92

88¼

87

87½

90¼

90,8

BNP, handelspartnere1)

2¾

2¾

2½

2

2¼

1¾

0,9

Internasjonale prisimpulser1) 2)

–¼

0

–¼

0

½

¾

0,5

Oljepris, USD per fat (nivå)

66

73

84

101

122

100

97

Importveid valutakurs (I-44) (nivå)

1)
2)

Norges Banks anslag
Indikator for internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer målt i utenlandsk valuta

2.1 Renten og rentebanen
Aktiviteten i norsk økonomi økte uvanlig mye fra 2003
til 2007, se figur 1. Lave renter, høy inntektsvekst, sterk
vekst ute og bedring av bytteforholdet førte til at eksporten, investeringene og det private konsumet økte markert.
Prisfall på importvarer og sterk økning i produktiviteten
og arbeidsinnvandringen bidro til at norsk økonomi kunne
vokse mye over flere år uten at prisveksten tiltok vesentlig. Styringsrenten ble økt gradvis fra sommeren 2005.
Det bidro til å dempe veksten i etterspørselen.
I Pengepolitisk rapport 3/07 anslo vi at kapasitetsutnyttingen hadde nådd en topp, og at den ville avta gradvis
mot et normalnivå fram til slutten av 2010. Den underlig-

5

Figur 1 BNP for Fastlands-Norge. Årlig volumvekst. Prosent.
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Figur 2 Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent.
Januar 2004 – desember 2008
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Figur 3 Faktorer bak endringer i rentebanen fra PPR 3/07 til
PPR 2/08 (1. halvår 2008). Prosentenheter.
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Figur 4 Styringsrenten. Anslag i ulike rapporter og faktisk
utvikling. Usikkerhetsvifte fra PPR 3/07. Prosent.
1. kvartal 2006 – 4. kvartal 2008
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Figur 5 Faktorer bak endringer i rentebanen fra PPR 2/08 til
rentemøtet i desember 2008 (2. halvår 2008).
Prosentenheter. 4. kvartal 2008 – 4. kvartal 2011
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gende prisveksten hadde tiltatt gjennom høsten, se figur
2. Vi anslo at konsumprisveksten justert for avgifter og
uten energivarer (KPI-JAE) ville øke gradvis opp mot
2½ prosent i 2010. Rentebanen tilsa at styringsrenten ville
være noe over 5 prosent de neste tre årene.
Den underliggende prisveksten og aktiviteten i fastlandsøkonomien var høyere mot slutten av 2007 og fram
til sommeren 2008 enn anslått i Pengepolitisk rapport
3/07. Rentebanen ble derfor hevet både i Pengepolitisk
rapport 1/08 og 2/08, se figur 3.3 I tillegg var styringsrenten ved utgangen av første halvår i fjor noe høyere
enn lagt til grunn, se figur 4.
Verdensøkonomien gikk inn i en kraftig nedgangskonjunktur sist høst. Utsiktene for norsk økonomi ble svekket,
og det var utsikter til at inflasjonen ville utvikle seg
svakere enn tidligere anslått. Det bidro til at styringsrenten ble redusert med 1 prosentenhet i løpet av oktober og
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med 1,75 prosentenheter på rentemøtet 17. desember.
Rentebanen ble senket betydelig både i Pengepolitisk
rapport 3/08 og i nye prognoser som ble lagt fram etter
rentemøtet 17. desember, se figur 5.4 Pengepolitikken i
2008 er nærmere omtalt i Norges Banks årsberetning for
2008, i utdypinger i de pengepolitiske rapportene fra i
fjor og i notatet «Nye anslag for renten» fra 17. desember
2008.

2.2 Priser
I Pengepolitisk rapport 3/07 anslo Norges Bank at årsveksten i KPI-JAE ville øke fra 1½ prosent i 2007 til
1¾ prosent i 2008. Vi anslo at prisveksten på norsk
produserte varer og tjenester ville øke som følge av økt
kostnadsvekst og økningen i kapasitetsutnyttelsen
gjennom 2007. Prisene på importerte konsumvarer var

3

Beregningene i figur 3 og 5 er gjort med utgangspunkt i en liten kalibrert modell for norsk økonomi, se Staff memo 2004/3.

4

Bidraget fra «fremskynding» i figur 5 representerer et ønske om å føre en mer aktiv pengepolitikk enn vanlig for å dempe usikkerheten og demme opp
for et særlig ugunstig utfall for økonomien.
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Figur 7 KPI-JAE1). Anslag i ulike rapporter og faktisk
utvikling. Usikkerhetsvifte fra PPR 3/07. Firekvartalersvekst.
Prosent. 1. kvartal 2006 – 4. kvartal 2008

Figur 6 KPI. Anslag i ulike rapporter og faktisk utvikling.
Usikkerhetsvifte fra PPR 3/07. Firekvartalersvekst. Prosent.
1. kvartal 2006 – 4. kvartal 2008
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Figur 8 Norskproduserte varer og tjenester i KPI-JAE1) 2).
Anslag i ulike rapporter og faktisk utvikling. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2006 – desember 2008
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Figur 9 Importerte konsumvarer i KPI-JAE1). Anslag i ulike
rapporter og faktisk utvikling. Tolvmånedersvekst. Prosent.
Januar 2006 – desember 2008
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også ventet å bli påvirket av det økte prispresset i norsk
økonomi. Vi ventet imidlertid at de internasjonale
prisene på Norges importerte konsumvarer ville være
om lag uendret fra 2007 til 2008. I tillegg hadde krone
kursen styrket seg markert gjennom 2007. Vi anslo
derfor at prisene på importvarer i KPI-JAE ville fortsette
å falle. Fremtidsprisene på elektrisk strøm tilsa at
elektrisitetsprisene ville øke betydelig de neste månedene. Det var også utsikter til at prisveksten på drivstoff
ville stige som følge av en sterk økning i oljeprisen. Vi
anslo at konsumprisindeksen (KPI) ville øke med 3¼
prosent fra 2007 til 2008.
Både KPI og KPI-JAE økte mer i 2008 enn anslått i
Pengepolitisk rapport 3/07, se tabell 1 og figurene 6 og
7. Den årlige veksten i KPI-JAE økte fra 1,4 prosent i
2007 til 2,6 prosent i 2008. Prisveksten på norskproduserte varer og tjenester økte betydelig, og mer enn ventet,
7
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se figur 8. Prisene på importerte konsumvarer var om lag
uendret fra 2007 til 2008, mens vi hadde ventet en
nedgang, se figur 9. Årsveksten i KPI økte fra 0,8 prosent
i 2007 til 3,8 prosent i 2008. Det var den høyeste prisveksten siden 1990. Avviket mellom KPI og KPI-JAE
gjenspeiler at prisene på drivstoff og elektrisitet økte
sterkt fra 2007 til 2008. Energiprisene var likevel lavere
enn det som ble anslått i Pengepolitisk rapport 3/07.
Prognosefeilen for KPI ble derfor mindre enn prognosefeilen for KPI-JAE. Elektrisitetsprisene økte klart mindre
enn ventet. Oljeprisen var høyere enn ventet fram til
slutten av fjoråret, se figur 10. Prisene på drivstoff økte
derfor mer enn anslått.
Den tiltakende prisveksten på norskproduserte varer
og tjenester hadde sammenheng med at norsk økonomi
vokste sterkt i årene 2004 til 2007. Høy kapasitetsutnytting ga etter hvert knapphet på arbeidskraft. Lønnsveksten
NORGES BANK penger og kreditt 1/2009

Figur 10 Oljepris (Brent Blend) i USD per fat. Anslag i ulike
rapporter1) og faktisk utvikling.
3. januar 2006 – 31. desember 2008

Figur 11 Importveid valutakurs (I-44)1). Anslag i ulike
rapporter og faktisk utvikling. Indeks. 1995 = 100.
1. kvartal 2006 – 4. kvartal 2008
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økte derfor markert fra 2006 til 2008. Veksten i arbeidsproduktiviteten avtok mot slutten av konjunkturoppgangen og stoppet opp i fjor. Lønnsveksten ble om lag som
anslått i Pengepolitisk rapport 3/07, men produktiviteten
utviklet seg langt svakere enn ventet. Lønnskostnadene
per produsert enhet økte derfor mer enn anslått fra 2007
til 2008. I tillegg var kapasitetsutnyttingen høyere enn
ventet fram til sommeren i fjor. Det kan ha gjort det
enklere å øke marginene og å velte økte kostnader over
i prisene enn vi hadde lagt til grunn.
Bedriftenes kostnader økte også som følge av økningen
i energiprisene og økte priser på råvarer og industrivarer
i utlandet. Prisimpulsene fra utlandet var høyere enn
ventet. Den høye veksten i matvarepriser på verdensmarkedet og den sterke økningen i målprisene som ble avtalt
i jordbruksoppgjøret våren 2008, førte til at matvareprisene steg mer enn ventet gjennom 2008. Styrkingen av
kronekursen gjennom 2007 og første del av 2008 bidro
til å dempe virkningene av de økte internasjonale prisene
på bedriftenes kostnader.
Husleiene steg kraftig fra 2007 til 2008. Oppgangen i
energiprisene og økte renteutgifter for utleiere kan ha
bidratt til dette. I tillegg kan tiltakende forventninger om
fall i boligprisene ha gjort det mer attraktivt å leie. Oppgangen i husleiene var sterkere enn ventet.
Prisutviklingen og prognosefeilen for importerte konsumvarer i 2008 gjenspeiler i stor grad at prisene på
industrivarer i utlandet økte uventet mye fram til i fjor
høst. Det hadde igjen sammenheng med den sterke
økningen i oljeprisen og andre råvarepriser. Den uventet
høye kostnadsveksten og ressursutnyttelsen i Norge bidro
også til at prisene på importerte konsumvarer ble høyere
enn anslått i Pengepolitisk rapport 3/07. Styrkingen av
kronekursen gjennom 2007 og fram til sommeren 2008
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bidro isolert sett til å redusere prisene på importvarer.
Kronen styrket seg imidlertid litt mindre enn vi hadde
lagt til grunn, se figur 11. Også dette bidro til at prisene
på importerte konsumvarer ble høyere enn anslått. Prognosefeilen for importerte konsumvarer har også sammenheng med at vi ikke forutså den sterke prisøkningen
på teleutstyr fra juni til juli, som kan anslås å ha trukket
opp tolvmånedersveksten i KPI-JAE med 0,1 prosent
enhet. Det var ikke en tilsvarende prisøkning på teleutstyr
i andre land.
Veksten i konsumprisene avtok mot slutten av 2008.
Husholdningenes etterspørsel utviklet seg svakt, og det
førte til økt tilbudsaktivitet. I tillegg falt prisveksten på
energivarer og utenlandske varer. Et kraftig fall i olje
prisen gjennom høsten førte til at drivstoffprisene i KPI
falt markert. Elektrisitetsprisene økte fra 3. kvartal til 4.
kvartal, men firekvartalersveksten falt fordi elektrisitetsprisene hadde økt enda sterkere mot slutten av 2007.
Kronekursen svekket seg betydelig i siste halvdel av
fjoråret. Det hadde imidlertid liten effekt på prisveksten
i 2008, siden kronekursen påvirker prisene med et tids
etterslep.
Anslagsfeilen for KPI-JAE er klart mindre når vi vurderer anslagene fra Pengepolitisk rapport 1/08 enn når
vi vurderer anslagene fra høsten 2007, se figur 7. Vi
oppjusterte anslaget for KPI-JAE fra Pengepolitisk rapport
3/07 til 1/08. Prisveksten og kapasitetsutnyttingen hadde
økt mer enn anslått. Samtidig hadde kronekursen utviklet
seg svakere enn lagt til grunn, og det så ut til at de internasjonale prisene på våre importvarer ville øke mer enn
anslått i Pengepolitisk rapport 3/07. Vi ventet at disse
forholdene ville bidra til å trekke opp prisveksten.
I figurene 12 og 13 viser vi anslagene fra Norges Bank
og andre prognosemakere for årsveksten i KPI og
NORGES BANK penger og kreditt 1/2009

Figur 13 KPI-JAE. Anslag på årsvekst for 2008 gitt på
ulike tidspunkt.1) Prosent. Januar 2007 – desember 2008

Figur 12 KPI. Anslag på årsvekst for 2008 gitt på ulike
tidspunkt.1) Prosent. Januar 2007 – desember 2008
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2.3 Produksjon og etterspørsel
I Pengepolitisk rapport 3/07 anslo Norges Bank at norsk
økonomi sto foran et mykt omslag. Vi anslo at veksten i
BNP Fastlands-Norge ville avta fra 5¼ prosent i 2007 til
2¾ prosent i 2008. Anslagene innebar at kapasitetsutnyttingen ville nå en topp ved årsskiftet 2007/2008 og deretter
falle gradvis gjennom 2008. Veksten i husholdningenes
etterspørsel var ventet å avta som følge av økte renter, økt
prisstigning og høy oppbygging av gjeld og boligkapital
over flere år. Boliginvesteringene og boligprisene hadde
falt siden høsten 2007 og var ventet å falle også i 2008.
Vi anslo videre at veksten i den tradisjonelle eksporten
og bedriftsinvesteringene i Fastlands-Norge ville avta som
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KPI-JAE gitt gjennom 2007 og 2008. Vi sammenlikner
Norges Banks anslag for 2008 med gjennomsnittet og
høyeste og laveste verdi av anslagene fra Nordea, DnB
NOR, Handelsbanken, Danske Bank, Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå (SSB), Næringslivets Hoved
organisasjon (NHO) og Skandinaviska Enskilda Banken
(SEB) gitt på om lag samme tidspunkt.
Figurene viser at de fleste prognosemakerne anslo for
lav prisvekst for 2008 både gjennom 2007 og første del
av fjoråret. Norges Banks anslag for veksten i KPI traff
samlet sett bedre enn gjennomsnittet av anslag fra andre
prognosemakere. Spesielt traff våre anslag fra sommeren
og høsten 2007 relativt godt vurdert mot andre anslag.
Norges Banks anslag for KPI-JAE fra samme tidspunkt
traff imidlertid noe dårligere enn gjennomsnittet av de
andre anslagene. Gjennom 2008 anslo Norges Bank
KPI-JAE om lag like godt som gjennomsnittet av de
øvrige prognosemakerne.
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Snitt andre

følge av høyere renter, økt kostnadsvekst, styrkingen av
kronekursen og svakere vekst ute og hjemme. Samtidig
la vi til grunn at veksten i petroleumsinvesteringene og
offentlig etterspørsel ville holde seg oppe.
De foreløpige nasjonalregnskapstallene viser at veksten
i BNP Fastlands-Norge falt fra 6,1 prosent i 2007 til 2,4
prosent i 2008. Veksten fra 2007 til 2008 ble dermed om
lag som anslått i Pengepolitisk rapport 3/07, men forløpet
i siste del av 2007 og gjennom 2008 ble annerledes enn
anslått. Den økonomiske veksten tiltok mer enn ventet
mot slutten av 2007. Kapasitetsutnyttingen var derfor
kommet opp på et høyere nivå ved starten av 2008 enn
anslått, se figur 14. Veksten i norsk økonomi gjennom
2008 ble klart lavere enn ventet. Kapasitetsutnyttingen
var derfor betydelig lavere ved utgangen av året enn
anslått høsten 2007.

Figur 14 Produksjonsgapet. Anslag i ulike rapporter.
Usikkerhetsvifte fra PPR 3/07. Prosent.
1. kvartal 2006 – 4. kvartal 2008
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Figur 16 Endring i bankenes kredittpraksis overfor
husholdninger og ikke-finansielle foretak. Nettotall1). Prosent.
4. kvartal 2007 – 4. kvartal 2008

Figur 15 Styringsrente, pengemarkedsrente1) og vektet
utlånsrente fra bankene på nye lån2). Prosent.
3. mai 2007 – 31. desember 2008
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Figur 18 Indikator for verdenshandelen. Sum av eksport og
import i USA, Japan, Tyskland og Kina i USD. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2000 – desember 2008

Figur 17 Tillitsindikatorer for bedrifter og husholdninger.
Nettotall. Sesongjustert. 1. kvartal 2002 – 4. kvartal 2008
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Veksten i første halvår av 2008 ble trukket ned av et
fall i boliginvesteringene og svak vekst i privat konsum.
Den tradisjonelle eksporten og bedriftsinvesteringene i
Fastlands-Norge utviklet seg også relativt svakt i første
halvår, men var fortsatt på høye nivåer som følge av høy
vekst i 2007.
Situasjonen endret seg dramatisk utover høsten i fjor.
Tilliten til finanssystemet og den økonomiske utviklingen
ble kraftig svekket etter konkursen i Lehman Brothers
den 15. september. Bankene verden over ble langt mer
tilbakeholdne med å låne til hverandre, og risikopåslagene
i pengemarkedene økte betydelig. Utviklingen i pengemarkedet og de svekkede utsiktene førte til at bankene
satte opp sine utlånsrenter, og at de ble mer tilbakeholdne
med å gi lån til bedrifter og husholdninger, se figurene
15 og 16. Aksjekursene og prisene på olje og andre råvarer
falt markert. Indikatorer for bedriftenes og husholdningenes forventninger falt også betydelig, se figur 17.

Boligprisene falt sterkt i Norge og mange andre land.
Problemene i finansmarkedene og de svekkede forventningene til fremtiden slo raskt ut i redusert produksjon
og etterspørsel. Verdenshandelen falt kraftig mot slutten
av fjoråret, se figur 18.
Veksten i norsk økonomi avtok mot slutten av 2008,
men ikke i like stor grad som hos våre handelspartnere.
BNP Fastlands-Norge vokste fortsatt i 3. kvartal og falt
med kun 0,2 prosent i 4. kvartal, justert for sesongsvingninger. Det private konsumet og de private investeringene
i Fastlands-Norge falt markert fra første halvår til andre
halvår. Økt usikkerhet, svakere vekstutsikter, høyere
rentekostnader og strengere kredittpraksis bidro til å
redusere etterspørselen fra bedrifter og husholdninger
utover det som var forventet før finanskrisen inntraff.
Rentenedsettelsene gjennom høsten bidro til å bremse
fallet i etterspørselen noe. Den svake utviklingen i verdensøkonomien førte til at eksporten av tradisjonelle
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Figur 19 BNP for Fastlands-Norge. Anslag på årsvekst for
2008 gitt på ulike tidspunkt.1) Prosent.
Januar 2007 – desember 2008

Figur 20 Endring i sysselsetting (KNR) fra året før i prosent
og arbeidsledighet (AKU) i prosent av arbeidsstyrken.
1980 – 2008
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2008 ble svakere enn anslått. Avviket mellom faktisk og
anslått vekst var spesielt stort i andre halvår. Det uventet
sterke fallet i eksporten og investeringene mot slutten av
2008 gjenspeiler at finanskrisen ga svakere vekst ute,
svakere utsikter og dårlig og dyr tilgang på kreditt.
Petroleumsinvesteringene vokste om lag som anslått
fra 2007 til 2008. Det offentlige konsumet og investeringene i offentlig sektor økte mer enn ventet. Utviklingen
i petroleumssektoren og offentlig sektor bidro dermed til
å redusere prognosefeilen for BNP Fastlands-Norge.
I Pengepolitisk rapport 1/08 hevet vi anslagene for
årsveksten i eksporten, bedriftsinvesteringene og BNP
Fastlands-Norge fordi veksten i disse størrelsene ble
overraskende sterk mot slutten av 2007. Anslagene for
årsveksten i produksjon og etterspørsel i Pengepolitisk
rapport 1/08 traff dermed dårligere enn anslagene fra
Pengepolitisk rapport 3/07.
I figur 19 sammenlikner vi våre anslag for veksten i
BNP Fastlands-Norge med anslag fra de andre prognosemakerne. Figuren viser at de fleste av prognosemakerne
anslo for høy vekst for 2008 i sine konjunkturrapporter
fra slutten av 2007 og de tre første kvartalene av 2008.
Våre anslag gitt i 2007 og i den siste rapporten fra 2008
traff relativt godt vurdert mot andres anslag. Anslaget i
Pengepolitisk rapport 1/08 traff imidlertid noe dårligere
enn et gjennomsnitt av anslag fra de øvrige prognosemakerne.

varer og tjenester falt betydelig fra første halvår til andre
halvår. God vekst i petroleumsinvesteringene og offentlig etterspørsel gjorde at veksten i norsk økonomi ble
vesentlig høyere enn veksten hos våre handelspartnere i
andre halvår i fjor.
Både det private forbruket og boliginvesteringene
utviklet seg svakere enn ventet i 2008, etter å ha vokst
uvanlig mye årene i forkant. Spareraten hadde falt til et
svært lavt nivå i løpet av årene 2004–2007. Den raske
nedgangen i konsumveksten og boliginvesteringene da
renten kom opp på et mer normalt nivå, tyder på at gjeldsbelastningen hadde blitt i høyeste laget i deler av husholdningssektoren. Husholdningenes etterspørsel ble også
dempet av at bankenes utlånsrenter økte mer enn ventet
fram til høsten i fjor. Styringsrenten hadde steget mer
enn lagt til grunn, og risikopåslagene i pengemarkedet
hadde økt mer enn ventet. Ettersom prisstigningen også
var høyere enn anslått, ble veksten i husholdningenes
disponible realinntekt lavere enn ventet, noe som dempet
etterspørselen ytterligere. Oppgangen i rentene bidro også
til å redusere boligprisene og til å øke kostnadene ved å
investere i boliger og andre varige forbruksgoder. Fallet
i boligprisene reduserte husholdningenes formue og deres
mulighet for å låne med sikkerhet i boligen. Finanskrisen
høsten 2008 bidro til at utviklingen i konsumet og bolig
investeringene mot slutten av 2008 avvek ytterligere fra
prognosene vi hadde publisert ett år tidligere.
Den tradisjonelle eksporten og bedriftsinvesteringene
i Fastlands-Norge økte om lag som anslått fra 2007 til
2008. Forløpet i siste del av 2007 og gjennom 2008 ble
imidlertid annerledes enn anslått i Pengepolitisk rapport
3/07. Både eksporten og investeringene økte langt mer
enn ventet mot slutten av 2007, men veksten gjennom
11
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2.4 Arbeidsmarkedet
Sysselsettingen økte sterkt gjennom 2006 og 2007. Den
økte etterspørselen etter arbeidskraft ble møtt med økt
arbeidstilbud, både fra den etablerte befolkningen og ved
arbeidsinnvandring fra nye EU-land. Arbeidsledigheten
falt likevel sterkt gjennom 2006 og fram til sommeren
2007, til et svært lavt nivå, se figur 20. Det bidro til at
NORGES BANK penger og kreditt 1/2009

Tabell 2 Vekst i befolkningen og arbeidsstyrken.
Anslag i ulike rapporter og faktisk utvikling.
Prosentvis endring fra 2007 til 2008
PPR 3/07

PPR 1/08

PPR 1/09

Vekst i befolkningen i
alderen 15–74 år

1

1½

1¾

Bidrag fra endret befolk
ningssammensetning

–¼

–¼

–¼

Konjunkturelt bidrag
(endrede yrkesfrekvenser)

½

1

1¾

Vekst i arbeidsstyrken

1¼

2¼

3,4

Figur 21 Andelen industriledere som forventer at
produksjonen vil bli begrenset av tilgangen på arbeidskraft.1)
Prosent. 1. kvartal 2000 – 4. kvartal 2008
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lønnsveksten tok seg opp i 2006 og 2007. I Pengepolitisk
rapport 3/07 anslo vi at den svakere veksten i norsk
økonomi ville redusere sysselsettingsveksten fra 3½
prosent i 2007 til 1¼ prosent i 2008. Vi la til grunn at
hele sysselsettingsveksten ville komme fra økt arbeidstilbud, slik at arbeidsledighetsraten ville være uendret.
Vi la også til grunn at veksten i produktiviteten ville være
relativt lav og på linje med veksten i 2007. Årslønnsveksten var ventet å øke til 5¾ prosent som følge av fallet i
ledigheten, bedret lønnsomhet i næringslivet og utsiktene
til økt prisvekst.
Ledigheten og lønnsveksten i 2008 ble om lag som
anslått i Pengepolitisk rapport 3/07. Sysselsettingen økte
imidlertid klart mer enn anslått. Foreløpige nasjonalregnskapstall viser at veksten i sysselsettingen falt fra 4,1
prosent i 2007 til 3,2 prosent i 2008. Økningen i sysselsettingen ble gjort mulig ved at også arbeidstilbudet økte
betydelig. Den uventet høye etterspørselen etter arbeidskraft bidro til at yrkesfrekvensene og arbeidsinnvandringen økte mer enn anslått, se tabell 2.
Sysselsettingen økte relativt sterkt i de tre første kvartalene av 2008, til tross for at veksten i fastlandsøkonomien hadde stoppet opp. Det ga et uventet kraftig fall i
produktivitetsveksten fra 2007 til 2008. Veksten i sysselsettingen hadde trolig sammenheng med at økonomien
vokste sterkt gjennom 2007, kombinert med at det normalt
tar noe tid før bedriftene tilpasser bruken av arbeidskraft
til lavere vekst i produksjonen. I tillegg anslo de fleste
prognosemakere, og trolig også bedriftene, en produksjonsvekst i 2008 som var betydelig høyere enn det som
ble utfallet (se over). Sysselsettingsveksten i 2008 må
også ses i sammenheng med at arbeidsmarkedet var
stramt fram til i fjor høst. Produksjonen i deler av
næringslivet var begrenset av tilgangen på arbeidskraft.
5

Mange bedriftsledere forventet at produksjonen ville bli
begrenset av tilgangen på arbeidskraft også framover, se
figur 21. De valgte derfor å fortsette å øke sysselsettingen
til tross for at veksten i økonomien hadde stoppet opp.
Vi undervurderte denne effekten. Sysselsettingen begynte
først å falle mot slutten av året, etter at finanskrisen hadde
svekket forventningene til framtiden. Samtidig fortsatte
arbeidsstyrken å øke. Dermed økte arbeidsledigheten.
I figurene 22–24 sammenlikner vi våre anslag for
henholdsvis sysselsetting, arbeidsledighet og lønnsvekst
med anslag fra de andre prognosemakerne nevnt over.5
Alle prognosemakerne undervurderte den sterke veksten
i sysselsettingen fra 2007 til 2008. De fleste av prognose

Figur 22 Sysselsetting. Anslag på årsvekst for 2008 gitt på
ulike tidspunkt.1) Prosent. Januar 2007 – desember 2008
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NHO publiserer ikke prognoser for lønnsveksten. SEB og Nordea publiserer ikke prognoser for sysselsettingen.
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Figur 24 Årslønn. Anslag på årsvekst for 2008 gitt på ulike
tidspunkt.1) Prosent. Januar 2007 – desember 2008

Figur 23 AKU-ledighet. Anslag for 2008 gitt på ulike tidspunkt.1)
Prosent av arbeidsstyrken. Januar 2007 – desember 2008
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makerne anslo likevel en ledighetsrate som var nær det
endelige utfallet. Norges Banks anslag for sysselsetting
og ledighet traff om lag like godt som gjennomsnittet av
de øvrige anslagene fra og med sommeren 2007. Våre
anslag for lønnsveksten gitt mot slutten av 2007 og
begynnelsen av 2008 traff noe bedre enn gjennomsnittet
av de andre anslagene.

3. Avslutning
Prisveksten i 2008 ble vesentlig høyere enn anslått i
Pengepolitisk rapport 3/07. Veksten i produktiviteten falt
mer enn ventet da konjunkturene snudde rundt årsskiftet
2007/2008. Det førte til at lønnskostnadene per produsert
enhet økte mer enn anslått. De internasjonale prisimpulsene ble også høyere enn lagt til grunn. I tillegg var
kapasitetsutnyttingen høyere enn ventet fram til sommeren i fjor. Det bidro trolig til å forsterke virkningene
på prisene av at lønnskostnadene og de internasjonale
prisene økte mer enn anslått.
Aktiviteten i fastlandsøkonomien vokste mindre enn
ventet gjennom 2008. Den internasjonale finanskrisen
førte til at verdenshandelen falt markert, at bankene strammet inn sin kredittpraksis, og at bedrifter og husholdninger ble mer pessimistiske til fremtiden. Eksporten og den
private etterspørselen i Fastlands-Norge falt derfor betydelig – og mer enn ventet – mot slutten av 2008. God vekst
i petroleumsinvesteringene og offentlig etterspørsel gjorde
at veksten i norsk økonomi holdt seg bedre oppe enn
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veksten hos våre handelspartnere i andre halvår av 2008.
Sysselsettingen fortsatte å vokse sterkt fram til høsten
i fjor, til tross for at veksten i norsk økonomi hadde
stoppet opp. Både sysselsettingen og arbeidsstyrken økte
klart mer enn anslått. Vi undervurderte trolig bedriftenes
vilje til å øke eller opprettholde sysselsettingen når
veksten i produksjonen stopper opp samtidig som det er
knapphet på arbeidskraft. I tillegg kan bedriftene ha hatt
for høye anslag for framtidig produksjon.
Norges Bank har i løpet av de siste årene tatt i bruk
nytt modellverktøy for å anslå utviklingen i norsk
økonomi. Makromodellen NEMO («Norwegian Economy
Model») benyttes i utarbeidelsen av renteprognosen og
til å anslå utviklingen på mellomlang sikt, se utdyping
i Pengepolitisk rapport 3/07. De kortsiktige anslagene er
et resultat av en samlet vurdering av løpende informasjon, blant annet fra vårt regionale nettverk, og av anslag
fra en rekke statistiske og økonometriske modeller.
Modellsystemet SAM («System of Averaging Models»)
veier sammen anslag fra ulike modeller for prisveksten
og BNP Fastlands-Norge, se utdyping i Pengepolitisk
rapport 2/08. SAM ble for første gang brukt til Pengepolitisk rapport 2/08. Arbeidet med å forbedre analysen
av norsk økonomi og å videreutvikle vårt modellverktøy
foregår kontinuerlig. Etterprøving av våre anslag er en
del av dette arbeidet.
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Vedlegg: En sammenlikning av anslag fra Norges Bank og andre
prognosemakere for årene 2004–2008

I dette vedlegget sammenlikner vi anslag fra Norges Bank
med anslag fra SSB, NHO, SEB, DnB NOR, Nordea,
Handelsbanken, Danske Bank og Finansdepartementet
for perioden 2004–2008. Vi ser på anslagene for AKUledigheten og anslagene for veksten i KPI, KPI-JAE, BNP
Fastlands-Norge, sysselsetting og årslønn. For hver
variabel og prognosemaker regner vi ut den gjennomsnittlige anslagsfeilen (se tabell 3) og den gjennomsnittlige
absolutte anslagsfeilen (tabell 4) for årene 2004–2008.

Den gjennomsnittlige anslagsfeilen er et mål på om
anslagene har vært forventningsrette, mens den gjennomsnittlige absolutte anslagsfeilen er et mål på hvor
treffsikre anslagene har vært. Vi måler anslagsfeilen for
et bestemt år som gjennomsnittet av anslagsfeilene for
alle anslagene som ble gitt i det samme året og året før.6
Anslagene for sysselsetting og BNP Fastlands-Norge
evalueres mot de første årstallene som ble publisert for
det angjeldende året (utsynsregnskapet).

Tabell 3 Gjennomsnittlige anslagsfeil fra Norges Bank og andre prognosemakere. 2004–2008

Norges Bank

1)
2)

KPI

KPI-JAE

BNP FastlandsNorge

Sysselsetting
(KNR)1)

0,00

–0,29

0,82

0,79

AKU-ledighet

Årslønn2)

–0,11

–0,13

Statistisk sentralbyrå

0,03

–0,29

0,90

0,93

–0,11

0,07

Finansdepartementet

0,00

–0,35

0,90

0,85

–0,02

0,17

NHO

0,09

–0,37

0,58

0,43

0,09

0,97

DnB NOR

–0,02

–0,37

0,99

Nordea

–0,02

–0,40

1,13

–0,12

–0,20

–0,01

–0,18

SEB

–0,18

–0,36

0,94

–0,10

–0,13

Handelsbanken

–0,03

–0,41

0,91

1,05

–0,15

–0,08

Danske bank

–0,01

–0,39

0,74

1,01

–0,07

–0,15

Gjennomsnitt andre

–0,02

–0,36

0,89

0,93

–0,07

–0,10

Handelsbanken anslår sysselsettingen ifølge AKU. Dette er det tatt hensyn til i utregningen av anslagsfeilene.
Statistisk sentralbyrå anslår lønn per normalårsverk. Dette er det tatt hensyn til i utregningen av anslagsfeilene.

Tabell 4 Gjennomsnittlige absolutte anslagsfeil fra Norges Bank og andre prognosemakere. 2004–2008
KPI

1)
2)

6

Norges Bank

0,45

KPI-JAE
0,47

BNP FastlandsNorge
1,01

Sysselsetting
(KNR)1)

AKU-ledighet

Årslønn2)

1,03

0,32

0,48

Statistisk sentralbyrå

0,38

0,48

1,17

0,99

0,32

0,34

Finansdepartementet

0,47

0,48

1,15

0,89

0,26

0,49

NHO

0,52

0,56

1,00

0,82

0,27

1,26

0,34

0,49

0,37

0,58

DnB NOR

0,54

0,53

1,20

Nordea

0,52

0,52

1,29

SEB

0,54

0,50

1,08

0,32

0,41

Handelsbanken

0,49

0,59

1,12

1,07

0,29

0,41

Danske bank

0,50

0,49

1,12

1,13

0,30

0,40

Gjennomsnitt andre

0,46

0,51

1,09

1,07

0,29

0,41

Handelsbanken anslår sysselsettingen ifølge AKU. Dette er det tatt hensyn til i utregningen av anslagsfeilene.
Statistisk sentralbyrå anslår lønn per normalårsverk. Dette er det tatt hensyn til i utregningen av anslagsfeilene.

SSB, DnB NOR, Nordea og Handelsbanken publiserte et ekstra sett med prognoser i fjor høst. Disse prognosene er inkludert i beregningene nedenfor
og i sammenlikningen av anslag i avsnitt 2.
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Figur 25 KPI-JAE. Anslag på årsvekst.1) Prosent. 2004 – 2008

Figur 26 BNP Fastlands-Norge. Anslag på årsvekst.1)
Prosent. 2004 – 2008
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Norges Banks gjennomsnittlige anslagsfeil for KPI er
lik null for perioden 2004–2008. De øvrige prognose
makerne har også lave gjennomsnittlige anslagsfeil for
KPI. Alle prognosemakerne anslo likevel for høy vekst i
KPI-JAE når vi ser perioden 2004–2008 under ett. Det
gjenspeiler at de overvurderte veksten i KPI-JAE da den
var lav i årene 2004–2006, se figur 25.7 Flere av prognose
makerne traff relativt godt på KPI-JAE i 2007, men alle
undervurderte veksten i KPI-JAE fra 2007 til 2008. Norges
Banks anslag for veksten i KPI og KPI-JAE over perioden
2004–2008 traff om lag like godt som gjennomsnittet av
anslagene fra de øvrige prognosemakerne. Ingen av de
øvrige prognosemakerne hadde lavere gjennomsnittlig
absolutt anslagsfeil for KPI-JAE enn Norges Bank.
Alle prognosemakerne undervurderte den sterke
veksten i norsk økonomi fra 2004 til 2007, se figur 26.
De overvurderte imidlertid veksten da den avtok kraftig
fra 2007 til 2008. Norges Banks anslag for veksten i BNP
Fastlands-Norge traff om lag like godt som et gjennomsnitt av anslagene fra de øvrige prognosemakerne.
Norges Bank og de øvrige prognosemakerne anslo for
lav vekst i sysselsettingen fra 2003 til 2008. Anslagene
for 2004 og 2005 traff relativt godt, men prognosemakerne
undervurderte den kraftige veksten i sysselsettingen i
årene 2006–2008. Alle prognosemakerne ventet at ledigheten skulle falle raskere gjennom konjunkturoppgangen
enn den gjorde, men de anslo for høy ledighet da ledigheten falt kraftig fra 2005 til 2007. Norges Banks anslagsfeil for sysselsettingen og AKU-ledigheten er på linje med
anslagsfeilene fra de øvrige prognosemakerne.
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Figur 27 Årslønn. Anslag på årsvekst.1) Prosent. 2004 – 2008
7

7

Norges Bank
Snitt andre
Faktisk

6

6

5

5

4

4

3

3

2004
1)

2005

2006

2007

2008

Høyeste
øyeste og laveste
a este anslag
a s ag fraa andre
a d e prognosemakere
p og ose a e e enn
e
Norges Bank er markert med det grå intervallet. Den røde
linjen er et gjennomsnitt av anslagene fra de andre
prognosemakerne.
Kilder: Norges Bank og rapporter fra de ulike
prognosemakerne

Alle prognosemakerne anslo for høy lønnsvekst for
årene 2004 og 2005, da lønnsveksten var lav, se figur 27.
De undervurderte lønnsveksten da den tok seg opp i
2007.
Sammenlikningen over viser at norske prognosemakere
anslo en relativt lik utvikling i makroøkonomiske hovedstørrelser for årene 2004–2008. Norges Bank anslo
hovedstørrelsene om lag like godt som de øvrige prognosemakerne.

Anslagene for et bestemt år regnet ut som gjennomsnittet av alle anslagene som ble gitt i det samme året og året før.
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Kostnader i betalingssystemet
Olaf Gresvik, rådgiver og Harald Haare, spesialrådgiver, Avdeling for betalingssystemer i Norges Bank1
I artikkelen presenteres beregnede kostnader i 2007 ved bruk og produksjon av de vanligste norske
betalingstjenestene: betalingskort, giro og kontanter. De samfunnsøkonomiske kostnadene ved å
bruke og produsere betalingstjenester var 11,16 milliarder kroner. Det tilsvarte 0,49 prosent av
brutto nasjonalprodukt, noe som er lavt sammenlignet med andre land. De samfunnsøkonomiske
kostnadene per betaling er lavere ved bruk av betalingskort enn ved bruk av kontanter. Så langt vi
kjenner til, er denne kostnadsanalysen den mest omfattende som er gjennomført i noe land.

1. Innledning og formål
Formålet med analysen er å kartlegge:
-- kostnadsstrukturen for ulike betalinger
-- kostnadsutviklingen over tid
-- forholdet mellom priser/inntekter og kostnader i
betalingsformidlingen
Norges Bank gjennomførte lignende undersøkelser i
1988, 1994 og 2001.2 Undersøkelsen for 2007 viderefører
de tidigere undersøkelsene. Omfanget er denne gangen
større, både når det gjelder antall tjenester og hvilke
aktører i betalingskjeden som er tatt med.
I sentralbankloven § 1 heter det at «[Norges Bank] skal
[…] fremme et effektivt betalingssystem innenlands og
overfor utlandet.» Et effektivt betalingssystem sørger for
at betalinger gjennomføres hurtig, kostnadseffektivt og
sikkert. Våre kostnadsanalyser gjennomføres for å skaffe
informasjon om kostnadseffektivitet.
Artikkelen har følgende struktur: I avsnitt 2 beskriver
vi analysens omfang. I avsnitt 3 gis en beskrivelse av
metodene vi har benyttet i beregningene. I avsnitt 5 vises
beregninger av de samfunnsøkonomiske kostnadene.
Beregningene bygger på forutsetningene i avsnitt 4.
I avsnitt 6, 7 og 8 vises de bedriftsøkonomiske kostnadene
for henholdsvis banker, husholdninger og handelssteder.
Avsnitt 9 oppsummerer.

2. Omfang og datagrunnlag
Analysen kartlegger kostnader for produksjon og bruk
av betalingstjenester hos bankene og bankenes under
leverandører, Norges Bank, husholdningene og handelsstedene3 i 2007. Datagrunnlaget er i første rekke hentet

fra tre uavhengige undersøkelser. Én dekket bankene, én
dekket husholdningene og én dekket handelsstedene.
De viktigste tjenestene og aktørene i betalingssystemet
vises i figur 1.
Figur 1 Betalingskjeden
Betalere:
Husholdninger /
Kortholdere

Betaleres
banker /
Kortutstedere

Norges
Bank

Betalingsmottakeres
banker /
KortInnløsere

Betalingsmottakere:
Handelssteder og
andre
bedrifter

Underleverandører til andre aktører: betalingssentraler m.fl.
(BBS / EDB / NOKAS / LOOMIS)

Figur 1 viser de seks aktørene som deltar i en vanlig
betalingstransaksjon med kontanter, kort eller giro.
Aktørene er betalere (husholdninger/kortholder), betalingsmottakere (handelssteder og andre), betalers og
betalingsmottakers banker, sentralbanken og underleverandører (i denne sammenhengen er betalingssentralene
underleverandører til alle aktørene). Ved betalinger med
kort eller giro går transaksjonen mellom betaler og betalingsmottaker via alle aktørene. Ved betalinger med
kontanter går selve transaksjonen direkte mellom betaler
og betalingsmottaker, uten mellomledd. Ved uttak og
innskudd vil det imidlertid flyttes kontanter mellom flere
av aktørene. Alle aktørene vil derfor være involvert ved
betalinger, enten som betaler og betalingsmottaker eller
som kontantformidler / kontopengeformidler. Kontobetalinger kan initieres fra begge ender av kjeden, avhengig

1

Vi vil takke Leif Veggum, Asbjørn Enge, Knut Sandal, Tommy Sveen og Kåre Hagelund for nyttige kommentarer.

2

Disse undersøkelsene er presentert i henholdsvis Fidjestøl, Flatraaker og Vogt (1989 a, b), Robinson og Flatraaker (1995 a, b) og Gresvik og Øwre
(2002 og 2003).

3

Handelssteder er butikker, transportselskaper, tjenesteleverandører og andre som mottar betaling for varer og tjenester på salgssted (fysisk handel og
internetthandel).
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av om det er for eksempel en kreditoverføring (alminnelig girobetaling) eller direkte debitering (Avtalegiro).
Analysen dekker de mest brukte innenlandske betalingstjenestene: betalingskort, kontanter og giro. I alt er
det beregnet kostnader for 26 tjenester.4
Bank-til-bank betalinger, grensekryssende betalinger
og betalinger ved bruk av sjekker og e-penger er ikke
med.5, 6 Undersøkelsen dekker heller ikke alle kostnadene
til alle betalingsmottakere, for eksempel kostnader ved
utstedelse av regninger. Nordmenns bruk av betalingstjenester i utlandet er ikke dekket.
Undersøkelsen av bankenes kostnader ble besvart av
tolv banker. Målt etter forvaltningskapital hadde disse
bankene en markedsandel på ca 55 prosent. Undersøkelsen kartla all aktivitet i bankene knyttet til deres kostnader ved betalingsformidling og kontantformidling.
Informasjonen ble innhentet via elektroniske skjemaer
som var utarbeidet og distribuert av Norges Bank.7
Undersøkelsen av husholdningene kartla husholdningenes betalingsvaner én uke i september 2007. Sammen
med statistikk for bruk av ulike betalingsinstrumenter

fra Norges Bank, danner den grunnlaget for beregning
av antall betalinger ved bruk av betalingskort og kontanter i Norge i 2007, se ramme 1. Husholdningenes
kostnader ble beregnet på grunnlag av opplysningene fra
undersøkelsen i kombinasjon med annen statistikk for
lønn, tidsbruk m.m. Undersøkelsen ble gjennomført per
telefon, og besvart av et representativt utvalg av nordmenn eldre enn 15 år.8
Undersøkelsen av handelsstedenes kostnader ble gjennomført av Norges Bank høsten 2007 og vinteren 2008.9
Undersøkelsen ble besvart av et utvalg av forretninger,
med en overvekt av dagligvarebutikker, kiosker, hoteller
og restauranter. Dessverre var svarprosenten under 5
prosent. Av den grunn har ikke all informasjon fra undersøkelsen tilstrekkelig kvalitet til å benyttes i analysen.
I tillegg til undersøkelsene er det i beregningene benyttet statistikk fra Norges Banks «Årsrapport om betalingssystem», informasjon om kontante innskudd i Norges
Bank og NOKAS, informasjon fra bankenes regnskaper
og data fra Statistisk sentralbyrå for demografi, lønninger
og inflasjon.

Ramme 1: Antall kontanttransaksjoner og kostnader
For å beregne de samfunnsøkonomiske kostnadene i betalingssystemet er det nødvendig å kjenne til antall
transaksjoner. Det finnes god statistikk for kort- og girotransaksjoner og for antall kontantuttak. For kontantbetalinger finnes ikke statistikk. I analysen har vi beregnet antall kontantbetalinger basert på informasjon fra
husholdningsundersøkelsen (se tabell 6 og 10).
Vår beregning viser at kontantbetalinger sto for 24 prosent av antall transaksjoner og 14 prosent av omsatt
verdi på handelssted i Norge i 2007. Dette tilsvarer 285 millioner transaksjoner til en verdi av 62,1 milliarder
kroner.
Enkelte opplysninger om innskudd og uttak tyder på at beregningen av antall kontantbetalinger fra husholdningsundersøkelsen kan gi et for lavt anslag. For eksempel var innlendingers kontantuttak i 2007 141,5 milliarder kroner. Videre var samlet innskudd i Norges Bank og kontanthåndteringsselskapene 208 milliarder
kroner (se Gresvik og Haare (2008)). Husholdningsundersøkelsen er spesielt utformet for å gi informasjon til
denne beregningen, og til en del andre spørsmål i kostnadsanalysen. Vi velger derfor å benytte denne beregningen. For øvrig har antall kontantbetalinger mindre betydning for kostnadsberegningen enn man kunne
forvente. (forts. neste side)

4

35 tjenester ble opprinnelig kartlagt, men datagrunnlaget er ikke godt nok til at beregninger for alle tjenestene kan offentliggjøres. I tabell 8 er et
utvalg av tjenestene vist.

5

Detaljert beskrivelse av analysemetoder og resultater for de tre undersøkelsene finnes i Gresvik og Haare (2009 a, b).

6

Med e-penger menes en pengeverdi representert ved en fordring på utstederen som 1) er lagret på et elektronisk medium, 2) er utstedt etter mottak av
midler, og 3) er anerkjent som betalingsmiddel av andre foretak enn utstederen. (Kontopenger som disponeres med kort, er ikke e-penger.)

7

Sparebankforeningen og FNH ga verdifulle innspill ved utformingen av spørreskjemaet overfor bankene. Skjemaene er publisert i Gresvik og Haare
(2009 b).

8

Spørsmålene ble utformet av Norges Bank. Selskapet NORSTAT AS sto for gjennomføringen av intervjuene.

9

Undersøkelsen ble utformet og gjennomført med medvirkning fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og NHO Reiseliv.
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(forts. fra forrige side)

Det er mulig å beregne antall kontantbetalinger på andre måter. I Gresvik og Haare (2008) er det for eksempel
vist at med utgangspunkt i offentlig statistikk over husholdningenes konsum beløper verdien av kontantbetalinger på betalingssted seg til 227,7 milliarder kroner, eller 38 prosent av konsumet. Forutsatt at gjennomsnittsbeløpet per kontantbetaling er det samme som i husholdningsundersøkelsen, kr 217,92, vil antall kontanttransaksjoner være 1045,1 millioner eller 53 prosent av samlet antall betalinger på handelssted.
Basert på antall kontantbetalinger fra husholdningsundersøkelsen var de totale samfunnsøkonomiske kostnadene for kontantbetalinger og uttak/innskudd på ca. 3,5 milliarder kroner. Kostnadene øker med økt antall
kontantbetalinger, men kanskje ikke så mye som en skulle tro. Selv med det tredobbelte antall kontantbetalinger (jf. avsnittet over) ville kostnadene bare vært 39 prosent større (4,87 milliarder kroner). Dette er utdypet i
kapittel 3 i Gresvik og Haare (2009a). Siden antall kontantuttak og -innskudd er gitt – tallet er registrert nokså
presist i annen statistikk – blir kostnaden for slike tjenester den samme uavhengig av antall kontantbetalinger.1
Det er bare kostnadene med selve betalingene som øker. Slik vår analyse er laget, er det derfor distribusjonen
av kontanter som har størst betydning for kostnadene, ikke antall kontantbetalinger.
For denne analysen har usikkerheten om antall kontantbetalinger moderat betydning. For andre formål vil en
grundigere analyse av antallet kontantbetalinger være nødvendig.
1

Vår analyse behandler antall kontantinnskudd /-uttak som uavhengige av antall kontantbetalinger. Dette er en forenkling av virkeligheten. Vi
kan anta at økt antall kontantbetalinger i virkeligheten gir økt antall innskudd/uttak. Vår analyse viser altså at flere betalinger ikke gir en
økning av kostnadene fordi antall innskudd/uttak holdes uendret.

3. Metode
Vi har beregnet de bedriftsøkonomiske kostnadene10 for
hver aktør. For å få til dette har vi beregnet enhetskostnaden11 for hver tjeneste den enkelte aktør bruker/produserer.
Enhetskostnadene for den enkelte tjeneste multiplisert med
antall transaksjoner (betalinger/innskudd/uttak) for tjenesten i Norge gir totalkostnaden per tjeneste for hver
aktør. Summen av totalkostnadene per tjeneste per aktør
er de bedriftsøkonomiske kostnadene for hver aktør.
De samfunnsøkonomiske kostnadene er beregnet som
differansen mellom de bedriftsøkonomiske kostnadene
for de enkelte aktører i betalingskjeden og overføringer
(gebyr) mellom aktørene.12 Metoden er beskrevet i
Bergman et al. (2007).
Bankene som deltok i undersøkelsen, leverte kostnadsdata. Kostnadene var fordelt på ulike betalingstjenester
på grunnlag av en aktivitetsbasert kostnadsanalyse (Activity Based Costing (ABC)), se Bjørnenak (1993) eller
Cooper og Kaplan (1999). ABC-analyse ble også benyttet i undersøkelsen Norges Bank gjennomførte i 2001.
Metoden forutsetter at det er aktivitetene i banken som

forårsaker kostnadene. Aktiviteter kan for eksempel være
kontovedlikehold eller kontantlagring. Kostnadene fordeles på de ulike tjenestene etter fordelingsnøkler (kostnadsdrivere). I denne analysen har blant annet antall
transaksjoner og transaksjonsverdi blitt benyttet som
kostnadsdrivere.
ABC-analysen passer særlig godt til kostnadsfordeling
når støttefunksjonene genererer en stor andel av de totale
kostnadene. Det samme gjelder hvis det er stor variasjon
i produkter, tjenester, kunder og produksjonsprosesser.
Bankenes produksjon av betalingstjenester preges av
begge deler. Metoden er nærmere beskrevet i Gresvik og
Øwre (2002 og 2003) og Gresvik og Haare (2009a,b).
Husholdningsundersøkelsen ble utført ved telefon
intervjuer. Undersøkelsen av husholdningenes betalingsvaner er inspirert av Norges Banks undersøkelse om
betalingsvaner fra 1993 og undersøkelser fra Nederland
(Brits og Winder 2005) og Belgia (Nationale Bank van
Belgié 2005). Husholdningene som deltok, ble spurt om
sine betalingsvaner og om betalinger den foregående
dagen. Observasjonene fra undersøkelsen ble oppskalert
til ett år, og sammenholdt med Norges Banks egen

10

Med bedriftsøkonomiske kostnader menes den enkelte aktørs totale kostnader, enten generert i egen virksomhet eller påført aktøren i form av gebyrer
eller innkjøpte tjenester.

11

Enhetskostnadene er beregnet på grunnlag av kostnader og antall transaksjoner per tjeneste i de bankene som deltok i undersøkelsen.

12

I en slik beregning skal det også tas hensyn til samfunnsmessige eksternaliteter. Det er store positive nettverkseksternaliteter i betalingssystemer, men
da analysen har fokus på kostnader, blir ikke de positive nettverkseksternalitetene omtalt.
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s tatistikk for betalinger med kontopenger. På dette grunnlaget ble antall kontantbetalinger på handelssted beregnet,
se ramme 1. For å anslå kostnadene for husholdningene
benyttet vi observasjoner fra handelsstedsundersøkelsen
om tidsbruk på betalingstidspunktet (se tabell 11), antakelser om tidsbruk ved kontantuttak/-innskudd og inntektsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Tidskostnadene
ble verdsatt tilsvarende utbetalt lønn fratrukket skatt.13
Kostnadene for handelssteder ble beregnet på grunnlag
av informasjonen fra undersøkelsen for handelssteder.
Spørreskjemaet fokuserte på kostnader og rutiner ved
betalinger med bruk av kort og kontanter. Kostnadene
var enten forårsaket av egen aktivitet (ta i mot betalinger,
avstemme kasse, lagring av kontanter osv.) eller av innkjøpte tjenester (terminalleie, kontanttransport mv.) Det
ble gjennomført en egen tidsstudie av betalingsmottak
for å gi best mulig anslag på hvor mye tid hver type
betaling tok. På bakgrunn av informasjonen fra undersøkelsen ble det beregnet enhetskostnader for kort- og
kontantbetalinger. Sammen med anslaget fra husholdningsundersøkelsen for bruk av kort og kontanter ga dette
de bedriftsøkonomiske kostnadene på handelssted.
For banker, husholdninger og handelssteder ble det skilt
mellom kostnader generert av egen aktivitet (egne produksjonskostnader) og underleverandørers kostnader.
Bankenes underleverandører er i denne sammenheng
betalingssentraler, kontanthåndteringsselskaper og Norges
Bank. For husholdninger og handelssted regnes bankene
som underleverandører. Dermed kunne kostnadene fordeles på fem aktører i betalingskjeden: banker, underleverandører, Norges Bank, husholdninger og handelssteder. Skillet mellom egne og underleverandørers
kostnader er grunnleggende for å gjennomføre den samfunnsøkonomiske beregningen.

4. Sentrale forutsetninger
I beregningene har vi lagt til grunn:
i) Vår beregning av antall betalinger i Norge, basert på

informasjonen fra husholdningsundersøkelsen og Norges
Banks betalingsstatistikk (se ramme 1).
ii) Den observerte bruken av tid ved betalinger i undersøkelsen fra handelssteder, og egne anslag på tidsbruken
for andre transaksjoner.
iii) Lønnskostnader fra Statistisk sentralbyrås statistikk
for ansatte på handelssted og for husholdninger.
iv) Bankene i undersøkelsen er representative for bank
næringen i Norge.
v) Bankenes inntekter, slik de er rapportert til ORBOF14,
kan fordeles på de ulike tjenestene på den måten vi har
valgt. Nærmere beskrivelse finnes i Gresvik og Haare
(2009).
vi) For å fastsette seignioragekostnaden/-inntekten15 ved
kontantbetalinger ble det beregnet hvor stor andel av
kontantbeholdningen som er i bruk for betalingsformål.
Av den totale kontantbeholdningen på 51,5 milliarder
kroner i 200716 ble 21 milliarder kroner, eller 41 prosent,
benyttet til registrerte betalingsformål. Resten benyttes
til uregistrerte aktiviteter som formuesoppbevaring,
person-til-person betalinger og kriminelle aktiviteter. Se
Gresvik og Haare (2008) for utdyping.
Andre forutsetninger for enkelte beregninger er nevnt i
fotnoter.

5. De samfunnsøkonomiske
kostnadene
De samfunnsøkonomiske kostnadene ved betalinger i
Norge har vi beregnet til å være 11,16 milliarder kroner,
eller 0,49 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) i 2007.
Kostnader knyttet til kontanter og kortbetalinger alene
(handelsstedsbetalinger) er beregnet til å utgjøre 0,38
prosent av brutto nasjonalprodukt.17

13

Dette kan betraktes som den laveste verdien av fritid gitt at individet kan disponere sin tid fritt mellom arbeid og fritid, jf. Finansdepartementet (2005).

14

Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak, se http://www.ssb.no/skjema/finmark/rapport/orbof/

15

Seigniorage regnes som kostnad i form av tapt renteinntekt for den som holder kontantene. I teorien kunne kontantene i stedet blitt benyttet som
innskudd i en bank, og dermed gitt en risikofri renteinntekt. Norges Bank, som utsteder av sedler og mynt, har en tilsvarende renteinntekt, da verdien
av de utstedte kontantene kan benyttes til å generere en risikofri inntekt for sentralbanken. Beregningen er utdypet i Gresvik og Haare (2009 a).
Verdien av seigniorage er ikke vist i denne artikkelen, da Norges Banks inntekt oppheves av de andre aktørenes kostnad. Under beregningen av de
bedriftsøkonomiske kostnadene i punkt 6 inkluderes seigniorage.

16

Kvartalsvis gjennomsnitt.

17

De samfunnsøkonomiske kostnadene er 0,65 prosent og betalinger på handelssted 0,52 prosent av BNP for Fastlands-Norge i 2007. Med FastlandsNorge menes all innenlandsk produksjonsaktivitet utenom næringene utvinning av råolje og naturgass, tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning,
rørtransport og utenriks sjøfart.
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Tabell 1 Samfunnsøkonomiske kostnader per
tjeneste
Tjeneste

Mrd. kr

Tabell 2 Samfunnsøkonomiske kostnader per
aktør
Aktør

Prosent

Mrd. kr

Prosent

Kontante betalinger

3,49

31,3 %

Banker

4,95

44,4 %

Kortbetalinger

5,36

48,0 %

Norges Bank

0,13

1,2 %

Girobetalinger

2,31

20,7 %

Husholdninger

2,18

19,5 %

11,16

100,0 %

Handelssteder og andre bedrifter

1,53

13,7 %

Underleverandører

2,37

21,2 %

11,16

100,0 %

Sum

Sum

De samfunnsøkonomiske kostnadene ved betalinger
med kontanter, kort og giro er vist i tabell 1.
Tabell 2 viser kostnadene fordelt på de ulike aktørene,
etter hvor de påløper.
Betalingskjeden vist i figur 1 kan endres litt for å vise
kostnadene i betalingskjeden (se figur 2). Kostnadene i
tabell 2 er lagt inn i figur 2 sammen med tall for gebyrer
m.m. De grønne feltene illustrerer hva som omfattes av
undersøkelsen. Hvite, brede piler viser aktørenes egne
produksjonskostnader. Summen av produksjonskostnadene
utgjør de samfunnsøkonomiske kostnadene. Sorte piler
viser betalinger til andre aktører for tjenesteleveranser
(gebyrer m.m.). Summen av beløpene i de hvite og sorte
pilene utgjør sum bedriftsøkonomiske kostnader.
De samfunnsøkonomiske kostnadene er i tabell 1
framstilt per tjeneste og i tabell 2 per aktør. I tabell 3, 4
og 5 vises kostnadene til aktørene ved de ulike tjenestene.
Dette er bedriftsøkonomiske kostnader, betalte gebyrer
og egne produksjonskostnader, som når gebyrer mv. ikke
tas med, blir samfunnsøkonomiske kostnader for henholdsvis kontanter, kort og giro.

Tabell 3 Kontanter (betalinger, innskudd og uttak).
Millioner kroner

Banker
Norges Bank
Husholdningene

Bedr.øk.
kostnad

Betalte
gebyrer

Egen prod.
kostnad

2194,6

479,6

1715,0

154,9

27,3

127,6
848,1

1440,7

592,7

Handelssteder og andre
bedrifter

322,1

5,2

316,9

Underleverandører

485,7

0,0

485,7

4598,1

1104,8

Sum
Samfunnsøkonomisk kostnad

3493,3
3493,3

Tabell 4 Kortbetalinger. Millioner kroner

Bankene
Norges Bank
Husholdningene
Handelssteder og andre
bedrifter

Figur 2 Kostnader i betalingskjeden. Milliarder kroner

Bedr.øk.
kostnad

Betalte
gebyrer

Egen prod.
kostnad

3385,7

1613,3

1772,4

0,0

0,0

0,0

2002,3

1185,3

817,0

2117,1

899,3

1217,8

Underleverandører

1548,8

0,0

1548,8

Sum

9053,9

3697,9

Samfunnsøkonomisk kostnad

5355,9
5355,9

Overføring av midler
0,01
2,44

Norges Bank
Underleverandører

Betalers bank

2,37

Betalingsmottakers bank
2,30

0,005

2,91

na
n.a.
n.a.

Betaler

Tabell 5 Girobetalinger. Millioner kroner

0,13

0 03
0,03

2,28

Bankene

4,95

Norges Bank

n.a.

Andre
betalingsmottakere
Betalingsmottaker /
Handelssted

n.a.

1 806,7

348,7

1 458,0

0

0

0

1 129,3

515,8

Handelssteder og andre
bedrifter

1 401,8

1 401,8

0*

334,8

0

334,8

5 188,4

2 879,9

Samfunnsøkonomisk kostnad

20

Egen prod.
kostnad

1 645,0

Sum

*

Betalte
gebyrer

Husholdningene

Underleverandører

1,53

Bedr.øk.
kostnad

2 308,5
2 308,5

Analysen omfattet ikke handelsstedenes kostnader ved
girobetalinger. Det finnes heller ikke statistikk som belyser disse
kostnadene, og den er derfor satt til 0. Analysen undervurderer
dermed girokostnadene.
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Tabell 6 Samfunnsøkonomiske kostnader for utvalgte tjenester
Samf.øk. kostnad

Antall transaksjoner

Samf.øk. enhetskostnad

Millioner kr

Millioner

Kr

Kontanter

3493,3

494,7

Uttak minibank

1 296,8

98,5

13,17

Innskudd og uttak i filial

1 682,1

33,5

50,21

514,3

285,0

1,80

Betalinger

7,06

0,0

77,7

0,00

Kort

5 355,9

902,4

5,93

Uttak ved varekjøp

*

BankAxept

3 326,8

805,3

4,13

Internasjonale kort

2 029,1

97,1

20,90

Giro (= a+b eller c+d+e)

2 308,5

510,7

4,52

Elektronisk giro (a)

1 481,6

462,3

3,20

Papir basert giro (b)

826,9

48,4

17,08

Avtalegiro (c)

130,1

49,6

2,62

2 113,9

453,5

4,66

64,5

33,8

1,91

Kreditoverføringer (d)
Andre overføringer (e)
Nettbank (del av a)
Sum i alt
Sum handelssted (kontanter og kort)

1 032,4

318,8

3,24

11 157,8

1 830,1

6,10

8 849,2

1 319,4

6,71

Uttak ved varekjøp er ikke registrert å ta ekstra tid, og gis dermed ikke noen samfunnsøkonomisk kostnad.

*

Summen av de bedriftsøkonomiske kostnadene er 18,84
milliarder kroner. De bedriftsøkonomiske kostnadene er
de kostnadene som hver aktør pådrar seg ved å benytte
eller produsere en betalingstjeneste. Aktørene betaler
7,68 milliarder kroner for tjenester de leverer til hverandre. Av dette krever bankene inn 5,21 milliarder kroner
i gebyrer og avgifter for å levere betalingstjenester til
betalere og betalingsmottakere (se punkt 6).
Legg merke til at det er to ulike typer transaksjoner i
betalingssystemet: betalinger og uttak/innskudd. Betalinger er transaksjoner hvor et betalingsmiddel (kontopenger eller kontanter) benyttes til å foreta et oppgjør.
Dette kan skje umiddelbart, for eksempel når man betaler
for en vare eller tjeneste hos en kjøpmann. Betalingen
kan også skje på et tidligere eller senere tidspunkt, for
eksempel når man betaler en faktura for en vare eller
tjeneste. Innskudd og uttak er transaksjoner hvor betalingsmidler blir omformet fra kontanter til kontopenger,
eller fra kontopenger til kontanter. Slike transaksjoner
har en annen karakter enn betalinger, og har derfor en
annen kostnadsstruktur. Betalinger med kontanter er kun
mulig når man har kontanter tilgjengelig. De samfunnsøkonomiske kostnadene ved å betale med kontanter er
derfor summen av kostnadene ved å betale, foreta innskudd og ta ut kontanter.
18

I tabell 6 vises de samfunnsøkonomiske kostnadene og
antall transaksjoner for et utvalg tjenester for betalinger
og innskudd/uttak.
Det fremgår av tabell 6 at transaksjonskostnaden for
betalinger med kontanter (kr 1,80) er relativt lav sammenlignet med kortbetalinger (kr 5,93). Inkluderes
kostnadene til innskudd og uttak, er kontanter dyrere per
transaksjon (kr 12,26)18. Transaksjonskostnaden for
girobetalinger er lav (kr 4,52).
Årsaken til forskjellen i enhetskostnad mellom kontanter og kort er i første rekke at det store antall kortbetalinger fører til en lav enhetskostnad, selv om de samfunnsøkonomiske kostnadene for infrastrukturen for kort
er vesentlig høyere enn for kontanter. Tidsbruken ved
kontant- og debetkortbetalinger på handelssted er om lag
den samme. Girobetalinger tar lengre tid å gjennomføre
enn kortbetalinger, men giro har en rimeligere infrastruktur (ikke behov for egne terminaler/kasser på betalingsstedet).
Både elektroniske kort- og girobetalinger kan utnytte
stordriftsfordeler, mens dette er vanskeligere å dra nytte
av ved distribusjonen av kontanter. Kontanthåndteringen
er basert på manuelle operasjoner, og selv med automatisering i form av minibanker med mer er det begrenset
mulighet for stordriftsfordeler.

Beregnes som kr 3493,3 / 285,0 = kr 12,26.
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6. Bedriftsøkonomiske kostnader og
inntekter i bankene
Bankene er hovedleverandørene av betalingstjenester.
Analysen viser at bankene og deres underleverandører bærer
om lag 2/3 av de samfunnsøkonomiske kostnadene.
De bedriftsøkonomiske kostnadene for bankenes produksjon av betalingstjenester var 7,4 milliarder kroner i 2007.19
Av dette sto kontanthåndteringen for 2,2, korttjenester for
3,4 og girotjenester for 1,8 milliarder kroner.
Bankenes inntekter fra betalingstjenester var 5,2 milliarder kroner. Dette gir en kostnadsdekning på 71 prosent
(se tabell 7).20 Opplysninger om inntektene er hentet fra
regnskapsdatabasen ORBOF, og viser totalinntekten
bankene har fra gebyrene per betalingstransaksjon og
faste, periodiske gebyrer fra betalere og betalingsmottakere.21 Bankenes kostnader mer enn dekkes inn for
girotjenester, mens kostnadsdekningen for kontanttjenester er lav.
Bedriftsøkonomisk enhetskostnad i bankene for de
viktigste betalingstjenestene har falt fra 2001 til 2007.
Enhetskostnadene er vist i tabell 8.
Det er enkelte ulikheter i hvilke tjenester som er inkludert i grunnlaget for beregningene i undersøkelsen for
2007 og de tidligere undersøkelsene. Kortbetalinger er
behandlet i mer detalj og kontantbehandling er også tatt
med i 2007-undersøkelsen.
Enhetskostnadene for de mest benyttede tjenestene
(nettbank og kortbetalinger) er redusert siden forrige
undersøkelse i 2001. På den andre siden har kostnadene
for de fleste manuelle tjenestene økt betraktelig, i første
rekke som følge av redusert bruk.
Bankenes kostnader ved betalingsformidling har falt
siden 1988, mens antall transaksjoner har økt meget
sterkt, se tabell 9. En sammenligning med de tidligere
undersøkelsene indikerer at produktiviteten i bankene
har forbedret seg. I tabell 9 vises data for 2007 både som
total (2007 f) og for et utvalg tjenester som er sammenlignbart med 2001-undersøkelsen (2007 e).
Bankenes kostnadsdekning har økt siden 1988. Sammensetningen av inntektene har endret seg fra et betydelig bidrag fra float22 til at hoveddelen nå er generert av
priser og faste avgifter som er mer direkte relatert til
bruken av betalingstjenestene, se figur 3. I 2008 senket
mange banker prisene på flere tjenester. Dette kan isolert
sett nå ha ført til en lavere kostnadsdekning.

Tabell 7 Bankenes kostnadsdekning i 2007
Kostnad,
mrd. kr

Inntekt,
mrd. kr

Kostnads
dekning

Alle tjenester

7,39

5,21

71 %

Kort og giro samlet

5,19

4,62

88 %

Korttjenester

3,39

2,08

61 %

Girotjenester

1,81

2,53

140 %

Kontanttjenester

2,19

0,59

27 %

Tabell 8 Bankenes bedriftsøkonomiske
enhetskostnader (2007-kroner)*
Utvalgte tjenester

2007

2001

Telegiro

2,50

6,50

Nettbank (privat og bedrift)

2,00

9,00

Avtalegiro

2,50

5,50

Bedriftsterminalgiro/remittering

4,50

5,00

Brevgiro

7,00

Giro o/skranke – trukket på konto

8,00
16,50

Giro o/skranke – betalt kontant

30,50

Nettbank og bedriftsterminalgiro m/anvisning

29,50

27,50

–

25,50
2,50

Sjekk

15,00

Kortbetalinger, utsteder
BankAxept

1,00

Internasjonale debetkort

3,50

Internasjonale kreditkort

2,50

Kortbetalinger, innløser
BankAxept

1,50

Internasjonale debetkort

3,50

Internasjonale kreditkort

32,50

Egen minibank egne kunder

7,00

Egen minibank andres kunder

6,00

Egen minibank internasjonale kort
Annen banks minibank egne kunder

9,50

11,50
8,50

8,00

Innskudd/uttak

43,50**

17,00

Overføringer

0,50***

31,50

43,50

62,00

Nattsafe
*
**

***

Både 2007 og 2001-tall er avrundet til nærmeste 50-øre.
Tallet er et veid gjennomsnitt. I 2007 var det flere innskudds- og
uttakstjenester, både automatiserte og manuelle. De manuelle
tjenestene hadde de høyeste kostnadene.
«Overføringer» er transaksjoner mellom konti i samme bank
(kundekonti eller bankens egne konti). Årsaken til den store
kostnadsreduksjonen er i første rekke at tjenesten nå er elektronisk (tidligere manuell) og i tillegg har antall transaksjoner økt sterkt.

19

Av bankenes totale kostnader i 2007 (205 milliarder kroner) var rundt 36 milliarder kroner driftskostnader. Av disse var 7,4 milliarder kroner
kostnader relatert til betalingsformidling.

20

Kostnadsdekningen er basert på inntekter som er direkte relatert til betalingstjenester. Det kan hevdes at bankene også har andre inntekter som er
delvis relatert, for eksempel deler av bankenes rentemargin (ved at det er vanlig å gi lav innskuddsrente på brukskonto), og at andeler av andre
inntekter (rådgivning m.m.) burde tilordnes betalingstjenestene, da det er vanlig å tilby slike tjenester til kunder som allerede har brukskonto og benytter bankens betalingstjenester. Her har vi unnlatt å gjøre slike beregninger.

21

ORBOF viser totale inntekter, mens fordelingen er gjort av artikkelforfatterne, se Gresvik og Haare (2009a).

22
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Tabell 9 Produktivitetsindikatorer i bankene (2007-kr)
1988

1994

2001

2007e

2007f

6,0

7,0

6,6

5,4

7,4

0,59 %

0,61 %

0,38 %

0,24 %

0,33 %

15,80

12,00

5,90

Bedriftsøkonomiske kostnader (mrd. kroner)
Bedriftsøkonomiske kostnader som andel av BNP (%)
Bedriftsøkonomiske enhetskostnader (kr)

g

Antall transaksjoner i bankene (millioner)
Antall filialer
Antall fulltids ansatte (i 1000)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

381b

481

2200 a

1600

1429

23

23

33

a

968c

4,00

4,50

1512

1545

1260 d
20

1260
20

d

Avrundet
Uttak over skranke er ikke med
Alle transaksjoner, estimater for tjenester som ikke finnes i nasjonal statistikk, er tatt med
Kilde: FNH
Samme oppsett som i 2001-undersøkelsen
Kostnader for kontanter og alle kostnader for kort er tatt med, ordinært 2007 oppsett.
De bedriftsøkonomiske enhetskostnadene gir uttrykk for sum kostnader for alle tjenester dividert med sum transaksjoner.

betalingsformidlingen.
Figur 3 Bankenes kostnadsdekning i betalingsformidlingen
Prosent
Inntekt

Float

Kryssubsidiering

100 %
30

50 %

33

46

41

15

12

88*
70

26

29

71*

39

0%
1988

1994

2001

2007

2007

7. Bedriftsøkonomiske kostnader
hos husholdningene
I husholdningsundersøkelsen ble det spurt om bruk av
betalingstjenester (ikke om kostnader).
Tabell 10 viser omfanget av betalingstransaksjoner på
handelssted. I undersøkelsen er verdien av kontantbetalinger (omtalt nærmere i ramme 1) beregnet til 62,1
milliarder kroner i 2007, eller 14 prosent av verdien som
ble betalt på handelssteder. Antall kontanttransaksjoner
var 285 millioner, eller 24 prosent av det totale antall
transaksjoner. Totalt antall transaksjoner på handelssted
var 1 209 millioner i 2007.

Inkludert
kontanter
* Interbankgebyrer er ekskludert i 2007

Tabell 10 Betalinger på handelssted, 2007.
Antall og verdi
Transaksjoner

Betalinger på handelssted:

22

Millioner
trans.

%

1209,0

100,0

Verdi
Mrd. kr
432,1

%
100,0

Kontantbetalinger

285,0

23,6

62,1

14,4

Kortbetalinger

924,0

76,4

370,0

85,6

BankAxept

805,3

66,6

298,1

69,0

Oljeselskapenes kort

21,6

1,8

10,8

2,5

Visa, Mastercard,
American Express og
Diners Club

97,1

8,0

61,0

14,1

Floatinntekt er en beregnet renteinntekt på midler som er under overføring fra betaler til betalingsmottaker.
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Tabell 11 Tidsbruk per transaksjon (sekunder)
Estimat

Observert i handelssteds-undersøkelsen

Uttak i minibank

Uttak / innskudd i skranke

Giro bet.

Kontant bet.

BankAxept (PIN)

Int. bet. kort (signatur)

110

180

60

16

17

57

Når husholdningenes andel av de samfunnsøkonomiske
kostnadene beregnes, er det forutsatt at tidsbruk for
betaling på utsalgssted er lik for kunder og handelssteder,
se tabell 11.23 I tillegg er det gjort beregninger av tidsbruk
ved minibankuttak som bygger på anslag for tidsbruk i
den svenske kostnadsundersøkelsen (Bergman et al.
2008), mens anslag for tidsbruk ved betaling av giroer
og innskudd og uttak i filial er skjønnsmessig fastlagt.
Tidsbruk per transaksjon er deretter multiplisert med
gjennomsnittslønn for å få husholdningenes «egen produksjonskostnad». Husholdningenes bedriftsøkonomiske
kostnader er beregnet som summen av egne produksjonskostnader og gebyrer til bankene.
Husholdningenes bedriftsøkonomiske kostnader
(utenom seigniorage) var 5,09 milliarder kroner i 2007.
Av dette sto kontantbruken for 1,44 milliarder, betalinger
med kort for 2,00 milliarder og girobetalinger for 1,65
milliarder kroner. 2,91 milliarder kroner (57 prosent av
kostnadene)24 var gebyrer betalt til bankene, mens 2,18
milliarder kroner var kostnader som følge av egen tidsbruk i forbindelse med betalingene.

8. Bedriftsøkonomiske kostnader på
handelssted
Undersøkelsen av handelsstedenes kostnader fokuserte
på kostnadene ved å motta kort- og kontantbetalinger
fra kundene. Handelsstedenes bedriftsøkonomiske kostnader ved betalinger var 3,84 milliarder kroner i 2007.
Av dette kan 0,32 milliarder tilskrives mottak av kontantbetalinger og 2,12 milliarder tilskrives mottak av
kortbetalinger. I tillegg er tatt med kostnader på 1,40
milliarder til egne betalinger av giroer.25 Av de 3,84
milliardene var 2,30 milliarder kroner gebyr til bankene
for bruk av betalingstjenester (for eksempel terminalleie),
gebyrer for å ta ut og sette inn kontanter, brukerstedsgebyrer for kort med mer.
Kostnadene for handelsstedene ble beregnet som

summen av gebyrer betalt til bankene, kostnader ved
egne aktiviteter, utgifter til underleverandører og seigniorage. Kostnadene fra egne aktiviteter er for eksempel
kostnader i kassene, bruk av tellemaskiner eller flytting
eller lagring av kontanter og kostnader ved å ha betalingsterminaler. Kontant- og korttjenester kan også være
kjøpt fra underleverandører (banker og andre).
Internasjonale betalingskort har en annen prismodell
enn BankAxept-systemet, som hovedsakelig belaster
handelsstedene med leie av terminal og i noen tilfeller
et flatt gebyr per transaksjon på noen øre. De internasjonale kortenes prisstruktur belaster handelsstedene
med en prosentandel av salgsverdi (se tabell 12). Selv
om bruken av internasjonale kort er lav i Norge, fører
prisstrukturen til at det koster handelsstedene relativt
mye å akseptere disse kortene (0,9 av de 2,1 milliarder
kronene som mottak av kortbetalinger koster i alt – mens
bare en av ti korttransaksjoner er med internasjonale
betalingskort).
Tabell 12 Brukerstedsgebyrer internasjonale kort
Korttype

Gjennomsnittlig gebyr i
prosent av salgsverdi

VISA

1,78 %

MasterCard/EuroCard

1,86 %

Diners Club

2,51 %

American Express

2,89 %

Bruk av tid ved betalinger er et betydelig kostnadselement
både for husholdningene og handelsstedene, jamfør tabell
11. Tidsbruken, sammen med data fra SSB om lønnskostnader, ligger til grunn for beregningen av handelsstedenes lønnskostnader ved betalinger.
Handelsstedene oppga også omsetningsverdi og antall
betalinger med kort og kontanter. Selv om dette resultatet
ikke ble benyttet i beregningen, understøtter resultatet

23

Basert på tidsstudien i undersøkelsen av handelssteder.

24

Husholdningene har ikke noen inntekt av å betale ut over den nytte de har av å gjennomføre oppgjør i forbindelse med et eierskifte av en vare eller
tjeneste.

25

Beløpet inkluderer kostnader for handelssteder og «andre bedrifter», som for eksempel offentlige instanser og ulike bedrifter som ikke er omfattet av
vår undersøkelse. Kostnader som tilordnes «andre» er gebyrer som betales til bankene for betalingstjenester rettet mot bedriftsmarkedet. Egen
genererte kostnader (tidsbruk m.m.) er ikke inkludert i kostnadsberegningen for «andre».
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Ramme 2: Resultater fra kostnadsundersøkelser i andre land
Etter år 2000 er det utført kostnadsundersøkelser i flere land. De undersøkelsene som ligger nærmest den norske
undersøkelsen, er gjennomført i Sverige, Portugal, Nederland og Belgia. Metodikken varierer mellom undersøkelsene,
men de to sistnevnte har store likheter. Alle disse undersøkelsene har dekket færre elementer enn den norske.
Den svenske undersøkelsen baserer seg på data fra 2002 og omfatter kort og kontanter. Kostnadsdata er
innhentet eller beregnet for banker, deres underleverandører, Riksbanken, husholdninger og salgssteder. Den
nederlandske og den belgiske undersøkelsen ble gjennomført i henholdsvis 2003 og 2004 med data fra året
før. Undersøkelsene analyserer kostnadene ved kort og kontanter for bankene, sentralbanken og salgsstedene.
Den portugisiske undersøkelsen ser på de kostnadene bankene har ved kort, kontanter og giro. Det er i tillegg
gjort undersøkelser rettet mot husholdningenes betalingsvaner og en tilsvarende undersøkelse rettet mot
utsalgsstedene.
Man skal være forsiktig når man sammenligner resultatene fra disse undersøkelsene. For det første er betalingssystemene er forskjellige. Dessuten varierer omfanget av undersøkelsene. Det gjelder både hvilke deltakere
i betalingskjeden som er tatt med, hvilke tjenester som ses på og hvor nøye kostnadselementene er kartlagt.
Også metodologi varierer, og undersøkelsene er utført i forskjellige år. For eksempel har vi i Norge benyttet
ABC-metodologien for behandling av bankenes kostnader. Det samme har Portugal gjort i sin undersøkelse.
Sverige, Belgia og Nederland har valgt andre fremgangsmåter.
I tabell R1 gjengis enkelte resultater fra undersøkelsene. I tabell R2 vises enkelte sider av omfanget av
undersøkelsene. Resultatene fra Belgia og Nederland ligger i nærheten av hverandre, mens de fra Sverige og
Portugal er noe ulike. Hvorvidt dette skyldes metodikk eller reelle forskjeller er vanskelig å si. For å få et bedre
grunnlag for å sammenligne må man gå nærmere inn i metodikk, tallgrunnlag og de forutsetninger som er
gjort i beregningene. For å forbedre kvaliteten på internasjonale sammenligninger ville utarbeidelse av en
standard metodikk og fremgangsmåte vært nyttig.
Tabell R 1 Kostnadsundersøkelser i ulike land. Resultater
Belgia
2003

Nederland
2002

Portugal
2005

Sverige
2002

Norge
2007

0,74 %

0,65 %

0,77 %

0,40 %

0,49 %

Kontanters andel av kostnadene på handelssted

78 %

73 %

18 %

77 %

39 %

Kontanters andel av antall transaksjoner

Kostnader i % av BNP

81 %

85 %

26 %

72 %

24 %

Enhetskostnad kontanter (€)

0,53

0,30

1,85

0,50

0,88

Enhetskostnad debetkort (€)

0,55

0,49

0,23

0,34

Enhetskostnad kredittkort (€)

2,62

3,59

2,44

0,48

0,74
(alle kort)

1 € = NOK 8,02 (2007) og 1 € = SEK 9,16 (2002). Kursene er basert på daglig gjennomsnitt.

Tabell R 2 Kostnadsundersøkelser i ulike land. Omfang
Belgia
2003

Nederland
2002

Portugal
2005

Sverige
2002

Norge
2007

Kort

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kontanter

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Ja

Nei

Ja

Instrument

Regninger /giro
E-penger

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Handelssted

Ja

Ja

Nei

Ja

Ja

Sentraler m.m.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Sjekk
Aktør
Banker
Husholdninger
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dataene fra husholdningsundersøkelsen (vist i tabell 10).
Handelsstedene oppga at 25 prosent av både omsetningen
og av antall betalinger ble betalt kontant i 2007. Resten
ble betalt med betalingskort26. Dette bekrefter at betalingskort nå er det viktigste betalingsinstrumentet på
handelssted.

9. Oppsummering
Den norske kostnadsundersøkelsen for 2007 er så langt
vi kjenner til den mest omfattende undersøkelsen som er
utført på dette området.
Ressursbruken i betalings- og kontantformidling som
andel av brutto nasjonalprodukt er lav (0,49 prosent). Den
er trolig lavere enn noen gang tidligere, og den er lav
sammenlignet med ressursbruken i andre land. Årsakene
til de lave kostnadene er lav kontantbruk, høy bruk av
det innenlandske debetkortsystemet BankAxept og
utbredt bruk av elektroniske betalingstjenester.
Bankenes betalingsformidling er blitt mer effektiv siden
2001. Det produseres flere og bedre betalingstjenester til
lavere kostnader. Kostnadene for de mest benyttede
instrumentene har falt, mens kostnadene ved manuelle
betalingstjenester som forventet har økt.
Årsaken til kostnadsnedgangen for de viktigste betalingstjenestene er en bred overgang fra manuelle til
elektroniske tjenester. Stordriftsfordelene ved å produsere
elektroniske tjenester er således blitt bedre utnyttet.
Kostnadsdekningen til bankene har økt siden 2001.
Undersøkelsen fra 2007 viser at bankenes inndekning av
kostnadene i kontantformidlingen var lav, mens den var
høyere for kort og giro. Konkurransen mellom bankene
bidrar til at bankene har utfordringer med å øke kostnadsdekningen.
Kontanter benyttes i stadig mindre utstrekning som
betalingsmiddel i Norge. Det er vanskelig å beregne
kontantbruken, blant annet fordi kontantbetalinger er
anonyme og ikke-sporbare. Beregningene basert på vår
undersøkelse viser at kun hver fjerde transaksjon i Norge
er kontantbasert. Som vist i ramme 1 gir alternative
beregningsmåter høyere kontantbruk. De samlede kostnadene ved kontantbetaling påvirkes ikke særlig mye av
om anslaget for antall kontantbetalinger varierer. Selve
kontantbetalingen er meget kostnadseffektiv, mens distribusjonen av kontanter er kostbar.

Deltakere i bankundersøkelsen:
Andebu Sparebank
Halden Sparebank 1
Larvikbanken Brunlanes Sparebank
Sparebanken Vest
26

Sparebanken Øst
Sparebank 1 Midt-Norge
Sparebank 1 Vestfold
DnB NOR Bank ASA
Skandiabanken AB
Sparebanken Pluss
Fokus Bank ASA
Handelsbanken filial Norge
Elavon Merchant Services (Innløseren Elavons data er
ikke publisert)
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Virkelig verdi i regnskapet
Sigbjørn Atle Berg, analysedirektør, Norges Bank Finansiell stabilitet1
Internasjonale regnskapsregler (International Financial Reporting Standards – IFRS) krever at finans
institusjonenes omløpsmidler verdsettes til virkelig verdi eller markedsverdi. Omløpsmidlene vil i
hovedsak bestå av de finansobjekter som institusjonene holder for handelsformål. For pensjonsfond og andre investeringsfond omfatter det i praksis det meste av balansen. Prinsippet om
regnskapsføring til virkelig verdi har stor betydning for hvordan balansen og egenkapitalen til de
viktigste aktørene i finansmarkedene verdsettes. Dermed får prinsippet også stor betydning for
hvordan finansmarkedene fungerer. Dette er spesielt tydelig i kriseperioder.

Innledning
Finansinstitusjonenes regnskaper har til formål å gi
investorer, långivere, myndigheter og andre interesserte
mest mulig objektiv informasjon om institusjonens finansielle stilling. Profesjonelle brukere av regnskapsinformasjon vil vite at ethvert regnskap inneholder skjønnsmessige vurderinger, og de vil prøve å vurdere om skjønnet
er rimelig. For å lette denne oppgaven er institusjonene
pålagt å følge allment anerkjente prinsipper for verdsetting, slik disse er definert i standarder for regnskapsføring. Eksterne revisorer, børsen og tilsynsmyndighetene
skal kontrollere at disse prinsippene er fulgt for alle
børsnoterte finansinstitusjoner.
Under finanskrisen er det satt spørsmålstegn ved det
mest sentrale av disse prinsippene. Det gjelder prinsippet
om at institusjonenes omløpsmidler på aktiva og passiva
siden i balansen så langt det er mulig skal verdsettes til
markedsverdi. Som følge av dette er internasjonale regnskapsstandarder blitt modifisert i den siste tiden.

Verdsetting til virkelig verdi
Med virkelig verdi menes den verdi et finansobjekt har
dersom det omsettes.2 Dersom objektet er del av en klasse
av identiske objekter, som for eksempel en statsobligasjon, finnes det som regel en markedspris som kan brukes
til å sette en verdi på objektet. Dersom identiske objekter
ikke finnes eller ikke omsettes særlig hyppig, må det
beregnes en markedsverdi.
Verdsettingen av et finansobjekt kan gjøres på tre
presisjonsnivåer.3 Nivå 1 vil si at man bruker observerte
markedspriser på identiske objekter. Nivå 2 vil si at man

må beregne en antatt markedspris, men at det er mulig å
tallfeste viktige parametre i modellen ved hjelp av observerbare markedspriser. Det kan være at verdien på en
opsjon beregnes ut fra observert volatilitet i den underliggende markedsprisen. Eller det kan være markedsprisen
på objekter som ligner uten å være helt identiske, slik
som når risikopåslaget i renten på en bankobligasjon
anslås ut fra observerte kredittpremier for bankobligasjoner med samme kredittrating. I det siste tilfellet er
man avhengig av at ratingbyråenes vurderinger er riktige.
Under finanskrisen har vi sett at det ikke er noen selvsagt
forutsetning.
Verdsetting på nivå 3 innebærer at omsetningsverdien
må beregnes uten holdepunkter i observerte markeds
priser. Det kan være en hel klasse av objekter som det
ikke finnes noe aktivt marked for. Et aktuelt eksempel
kan være såkalte strukturerte produkter, som ofte er satt
sammen på en komplisert måte, og der det nå i praksis
ikke finnes noen etterspørsel. Da kan det beste være å
beregne forventet nåverdi av framtidige kontantstrømmer,
med en risikojustert diskonteringsrente.

Virkelig verdi under finanskrisen
Under finanskrisen de siste to årene har prinsippet om
verdsetting til virkelig verdi vært kritisert. Kritikerne
mener at verdsetting på grunnlag av markedspriser virker
sterkt prosyklisk ved at objekter kan få en kunstig høy
verdi i oppgangstider, mens de i nedgangstider kan få et
verditap som er mye større enn det endringene i forventede kontantstrømmer skulle tilsi. Mange ledere i finans-

1

Takk til Erlend Kvaal, Kjell Bjørn Nordal, Steinar Selnes og Bjørne Syversten for nyttige merknader til tidligere versjoner av artikkelen. Eventuelle
feil i den endelige versjonen er fullt ut mitt ansvar.

2

Se for eksempel: Basel Committee on Banking Supervision, «Supervisory guidance for assessing banks’ financial instrument fair value practices»,
BIS April 2009.

3

Statement 157 fra det amerikanske Financial Accounting Standards Board.
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institusjoner har klaget over at verdsettingsprinsippet
fører til regnskapsmessige tap som de mener ikke er
reelle, i den forstand at det, gitt dagens markedsverdi,
framstår som svært lønnsomt å holde objektet til forfall.
En rekke politikere har klaget over at markedsverdiprinsippet fører til «unødvendige» tap av egenkapitalen i
finansinstitusjoner som er samfunnsøkonomisk viktige.
Ringvirkningene av kraftige prisfall på finansobjekter
kan bli svært store. Den viktigste er at finansinstitusjonenes egenkapital blir redusert, og at deres evne til å yte
lån til kunder dermed blir mindre. Mindre adgang til
kreditt vil ha betydelige negative virkninger på realøkonomien. Det er denne faren myndighetene i mange land
nå prøver å avverge ved å tilby bankene tilførsel av ny
kapital. I Norge skal det gjøres gjennom Statens finansfond.
I tillegg har prisfallene store indirekte virkninger
gjennom andre markeder. For det første kan det være
knyttet derivatkontrakter til objektene. Økt kreditrisikopremie i obligasjonsmarkedene vil for eksempel ha
virkninger i markedet for beskyttelse mot kredittrisiko
(CDS-markedet), der selgerne av beskyttelse vil måtte
bokføre et tap på allerede inngåtte kontrakter, og dermed
tap av egenkapital. CDS-markedet er i dag betydelig
større enn det underliggende markedet for kredittobligasjoner.
For det andre kan posisjoner både i selve finansobjektet og i derivatkontraktene være belånt. Dersom sikkerheten for lånene blir svekket av prisfall, kan det tvinge
fram salg av andre objekter. Under finanskrisen har vi
sett mange eksempler på at behovet for å finansiere lite
likvide posisjoner har presset ned prisene på mer likvide
objekter. Da har også de som sitter med de mer likvide
objektene, måttet regnskapsføre tap.
En konsekvens av finanskrisen har vært at prisingen
av objekter er blitt vanskeligere, fordi det ikke lenger er
omsetning i mange av de markedene som før krisen hadde
god likviditet. Det betyr at flere objekter nå må verdsettes på nivå 2 og 3, det vil si ved hjelp av modeller. Det
betyr også at grunnlaget for modellering av en markedsverdi er blitt svakere. Det finnes rett og slett færre markedspriser å ta utgangspunkt i. Det kan videre være
eksempler på at sammenhenger som inngår i modellberegningene ikke lenger er gyldige når nedgangstidene
kommer. Et eksempel kan være korrelasjonen mellom
avkastningen på ulike objekter som er pakket sammen i
et strukturert instrument. Lave korrelasjoner i normale

perioder kan fort bli høye når markedene snur nedover,
og den risikospredningen som forutsettes å være en del
av egenskapene til instrumentet, kan i realiteten være
borte.
Klagene fra finansinstitusjoner og politikere har ført
fram, og tilsynsmyndighetene i mange land har det siste
året gitt finansinstitusjonene adgang til å modifisere
prinsippet om verdsetting til virkelig verdi. Modifikasjonene har vært av to typer. For det første er det gitt adgang
til å omklassifisere deler av porteføljen av omløpsmidler
til anleggsmidler med tilbakevirkende kraft.4 Anleggsmidler kan i regnskapet føres til anskaffelseskost, eller
mer generelt med utgangspunkt i den verdi de hadde ved
omklassifisering. Finansinstitusjoner fikk ved årsoppgjøret for 2008 lov til å regnskapsføre en del av sine
finansielle aktiva til markedsverdier fra 1. juli 2008, bare
med korreksjon for at gjenstående løpetid var blitt kortere.
De slapp dermed å regnskapsføre prisfallene i andre
halvår.
Prinsippet er også modifisert ved finansinstitusjonene
i større utstrekning kan bruke verdsetting på nivå 3 selv
om det er mulig å bruke nivå 2. Et eksempel er verdsetting av boligobligasjoner, der markedsprisene nå er svært
lave, og der finansinstitusjonene i stedet kan bruke beregninger av framtidige kontantstrømmer til verdsettingen.
Det har alltid vært adgang til å se bort fra markedspriser
dersom de bare gjenspeiler tvungne salg eller dersom
bare svært gamle markedspriser finnes. Men denne
adgangen til å se bort fra markedspriser er reelt utvidet
ved «klargjøringer» fra tilsynsmyndighetene.5

Finnes virkelig verdi?
Virkelig verdi er ikke det eneste mulige prinsippet for
regnskapsmessig vurdering av finansobjekter. Bankenes
utlånsporteføljer føres i regnskapet som regel til pålydende verdi eller «anskaffelseskost», med nedskrivninger
av verdien når det er objektive grunner til å vente tap.
Det er åpenbart at et prinsipp om anskaffelseskost også
for omløpsmidlene i dagens situasjon ville gitt finansinstitusjonene en helt annen verdsetting av balansen og en
helt annen regnskapsmessig egenkapital enn prinsippet
om virkelig verdi. Dermed ville også finansinstitusjonenes atferd blitt annerledes. Det tydeligste eksemplet er at
omfanget av tvungne salg ville vært mye mindre, men
vi ville også sett virkninger i alle de andre markedene
finansinstitusjonene opererer i.

4

IASB, «Reclassification of Financial Assets (Amendments to IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and IFRS 7 Financial
Instruments: Disclosures)».
Se også EU-kommisjonens forordning nr. 1004/2008 av 15. oktober 2008.

5

Pressemelding 30. september 2008 fra SEC Office of the Chief Accountant and FASB Staff: «Clarifications on Fair Value Accounting». Pressemelding
9. april 2009 fra FASB: «FASB Issues Final Staff Positions to Improve Guidance and Disclosure on Fair Value Measurements and impairments.»
Pressemelding 14. oktober 2008 fra IASB: «IASB provides update on applying fair value in inactive markets». Pressemelding 7. april 2009 fra IASB:
«IASB responds to G20 Recommendations, US GAAP guidance.»
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Det gjelder selv om brukerne av regnskapet i tillegg
hadde fått informasjon om hva som var beste anslag på
objektenes omsetningsverdi. Bare det forhold at myndighetenes kapitalkrav hadde vært mindre strengt, ville vært
nok til å endre finansinstitusjonenes atferd.
Dette betyr at valg av regnskapsprinsipp påvirker
markedsverdien av de objektene som skal verdsettes. Og
da kan vi ikke si at markedspriser angir virkelig verdi i
noen absolutt forstand; de er betinget av valget av vurderingsprinsipp. Et vurderingsprinsipp er heller ikke
riktig i absolutt forstand, men det kan være mer eller
mindre hensiktsmessig. Egenskapene ved et regnskapsprinsipp bør vurderes ut fra hvordan det påvirker tilpasningen i økonomien, og det er bare entydig når økonomien
er i en likevektssituasjon.
Dersom man tar prinsippet om verdsetting til virkelig
verdi som gitt, er det fortsatt ikke opplagt hva som er
korrekt verdsetting. I teorien kunne vi definere den korrekte verdien som den markedspris som ville gjelde om
alle aktører hadde full kunnskap om alle fundamentale
forhold i økonomien. Men en slik pris kan vi jo aldri
observere. I praksis må vi nøye oss med en pris som er
betinget av den informasjon som markedsaktørene faktisk
har.
Verdsetting til virkelig verdi er et relativt begrep. Et
klart uttrykk for hvor langt dette kan strekkes, finner vi
i et utdrag fra den interne regnskapsmanualen til det
amerikanske selskapet Enron:6
“Reported earnings follow the rules and principles
of accounting. The results do not always create
measures consistent with underlying economics.
However, corporate management’s performance
is generally measured by accounting income, not
underlying economics. Risk management strategies are
therefore directed at accounting rather than economic
performance.”
Som de fleste vil huske, var regnskapene i Enron manipulert slik at de ikke hadde særlig sammenheng med
underliggende verdier i selskapet.

Har prinsippet om verdsetting til
virkelig verdi uheldige virkninger?
Gjennomføringen av prinsippet om verdsetting til virkelig verdi byr på tre hovedproblemer. Det første er innslaget av subjektivitet når det ikke finnes markedspriser på
objekter som er identiske med det som skal verdsettes. I

slike tilfeller må verdsetting skje på nivå 2 eller 3, og det
vil alltid være et visst skjønn i valget av forutsetninger.
Hvilke objekter er det mest korrekt å sammenligne med?
Eller hvilken diskonteringsrate skal brukes på framtidige
kontantstrømmer? Det er fullt mulig å velge forutsetninger som trekker verdsettingen i den retning som er ønsket,
uten at noen kan påstå at verdsettingen er gal.
Det andre hovedproblemet er de prosykliske svingningene i markedspriser. Det kan særlig gjelde finansobjekter som det er knyttet kreditt og likviditetsrisiko til. De
risikopremier som inngår i markedsprisene er mye høyere
i dag enn de var for to år siden, uten at det nødvendigvis
er gode holdepunkter for at de forventede kontantstrømmene eller risikoen knyttet til dem er tilsvarende mye
endret. Siden de fleste finansinstitusjoner har mer av slike
objekter på aktivasiden enn på passivasiden i sin balanse,
betyr prissvingningene at institusjonenes egenkapital
også svinger mye. I noen tilfeller fører det til at finansinstitusjonene må innstille driften eller må ha tilførsel
av ny egenkapital. Det er for sent å påpeke at finans
institusjonene kunne tatt hensyn til dette ved å holde mer
egenkapital.
Det tredje hovedproblemet er nært knyttet til svingning
ene i markedene. Markedsverdien er alltid verdien ved
salg i dag, selv om objektet ofte skal beholdes mye lenger.
Dagens markedsverdi gjenspeiler de forventninger om
framtidige kontantstrømmer og den vurdering av risiko
som markedsaktørene har i dag. Men disse forventning
ene og vurderingene kan svinge mye over tid. Det finnes
forskningsarbeider som dokumenterer at prissvingningene
selv i svært likvide markeder til en viss grad kan forutsies
på grunnlag av observerbare forhold.7 Selv om avvikene
kan være vanskelige å utnytte for investorer, impliserer
de at prisene ikke alltid gjenspeiler fundamentale forhold.
Samtidig vet vi at mange av aktørene i finansmarkedene
har svært korte investeringshorisonter. Det følger av de
insentiver som ligger i de vanlige belønningssystemene
for kapitalforvaltere.
Til sammen kan disse forholdene bety at vurdering til
markedspriser i regnskapet ikke gir korrekte insentiver
til beslutninger om langsiktige investeringer, for eksempel i realkapital. Da har prissvingningene realøkonomiske
kostnader.

Bør prosyklikaliteten dempes?
Vi har sett at tilsynsmyndighetene har modifisert retningslinjene for verdsetting til virkelig verdi under
finanskrisen. Hensikten og virkningen har vært å dempe

6

Sitatet er klippet fra en tale holdt av Andrew Crockett om «Financial reporting: from shadows to limelight» at the ‘Risk and Stability in the Financial
System: What Role for Regulators, Management and Market Discipline?’ conference, Bocconi University, Milano 13. juni 2002.

7

Se for eksempel John Campbell and Luis Viceira,«Strategic Asset Allocation». Oxford University Press 2002.
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utslagene av regnskapsprinsippet for finansinstitusjonenes balanse og egenkapital. Myndighetene har altså valgt
å begrense utslagene på nedsiden, mens det ikke ble gjort
noe tilsvarende for å dempe utslagene av prisoppgangen
i tidligere år.
Dette gir selvsagt uheldige insentiver til risikotaking
for finansinstitusjonene. De har fått inntektsføre gevinsten
ved høyere priser i oppgangsperioden, men slipper å
utgiftsføre hele tapet ved lavere priser i nedgangsperioden. Den risikoen de har tatt, gjenspeiles dermed ikke i
regnskapene. I tillegg kommer at regnskapstallene mister
litt av sin troverdighet når prinsippene ikke er stabile
over tid.
Et mulig kompromiss kunne kanskje være å bruke et
annet grunnlag enn markedspriser for objekter med
markeder som ofte er lite likvide. Da ville prinsippet være
det samme uansett hvor likvid markedet faktisk var på
et gitt tidspunkt. Men det vil jo være et åpent spørsmål
hvor grensen skal trekkes mellom likvide og illikvide
markeder. Er endringer vi ser i graden av likviditet
permanente eller midlertidige?
En grunnleggende innsikt er at verdsetting til virkelig
verdi i mange tilfeller er en øvelse forbundet med stor
usikkerhet. Da er det viktig at denne usikkerheten blir
klargjort. Er det brukt modeller til verdsettingen, bør
modellusikkerheten kommuniseres som en del av regnskapsrapporteringen.8 Dette er i tråd med et prinsipp som
bør gjelde for all formidling av informasjon. Samtidig er
det krevende å utføre denne øvelsen i praksis. Bare de
som kjenner en modell fullt ut, vil kunne forstå hva usikkerheten består i. Ved verdsetting av en portefølje kan
det være brukt mange ulike modeller på ulike komponenter. De internasjonale regnskapsreglene IFRS krever
at det gjøres sensitivitetsanalyser for variasjon i viktige
modellparametre.
En annen måte å kommunisere usikkerheten på, kan
være å bruke eksplisitte fradrag for usikkerheten i regnskapsrapporteringen. Den regnskapsførte verdien av et
aktivum blir da den modellerte verdien minus en premie
for usikkerhet. Denne premien skal være høyere jo større
usikkerheten er. Et slikt prinsipp vil dempe risikotakingen i oppgangstider, og det er kanskje viktigere enn at
det også vil gi en reduksjon i verdsettingen i nedgangstider. Det vil være krevende å standardisere beregningene
slik at de premier for usikkerhet som brukes i ulike institusjoner blir sammenlignbare, men et lignende problem
har vi jo allerede ved at institusjonene kan bruke ulike
verdsettingsmodeller.

8

Dynamiske tapsavsetninger
Bankenes utlånsporteføljer kan generelt ikke verdsettes
til markedsverdi, fordi alle lån er unike. Dermed observeres det ikke noen omsetningspris. Nedskrivning av
utlånene for forventede tap kan likevel sies å representere
en tilnærming til virkelig verdi. Men med dagens regler
for nedskrivning for verdifall på utlån er det ikke noen
god tilnærming. Nedskrivninger skal enten gjøres for
konstaterte tap eller for tap det ut fra objektive kriterier
kan sannsynliggjøres vil komme. Nedskrivningene i
regnskapene kommer derfor sent og vil ofte bli tatt i
nedgangstider. Reglene har en sterk prosyklisk virkning
på de verdier som vises i regnskapet.
Dynamiske tapsavsetninger er trolig en bedre tilnærming til prinsippet om verdsetting til virkelig verdi, ved
at dette prinsippet ligger nærmere den verdsettingen en
potensiell kjøper av utlånsporteføljen ville gjøre. Verdien
av utlånsporteføljen blir skrevet ned for forventede tap,
selv om det ikke foreligger tegn på at tapene vil komme
i nær framtid. Den underliggende premissen er at tapspotensialet bygges særlig raskt opp i perioder med rask
utlånsvekst, og at nedskrivningene derfor bør tas da.
Nedskrivningene vil bli gjort i omtrent like stor grad
både i oppgangstider og i nedgangstider.
En annen måte å dempe den prosykliske atferden i
finansinstitusjonene ville være å innføre kapitalkrav som
avhenger av konjunktursituasjonen. Finansinstitusjonene
kan for eksempel pålegges høyere kapitalkrav i perioder
med rask utlånsvekst. Men et slikt system vil trolig framstå
som mer vilkårlig og vanskeligere å forsvare i opp
gangstider enn et krav om dynamiske tapsavsetninger.
De dynamiske tapsavsetningene blir i praksis kombinert
med spesifikke nedskrivninger etter dagens regler. De
dynamiske tapsavsetningene gjøres hvert år til et spesielt
tapsfond, eller eventuelt til ulike fond for ulike deler av
utlånsporteføljen. Tapsfondene regnes ikke med i bankens
egenkapital. De spesifikke nedskrivningene trekkes fra
dette fondet og framkommer dermed ikke direkte som
en kostnad i regnskapet, med mindre de er høyere enn
det som kan dekkes av det dynamiske tapsfondet.
Systemet forutsetter at det er mulig å beregne forventede tap. Slike beregninger krever modellering. En kan
i prinsippet skille mellom modeller der formålet er å
estimere et «point in time» forventet tap, og modeller der
formålet er å estimere forventet tap «through the cycle».
Det første er de tap banken kan vente pr. år slik den
økonomiske situasjonen er på beregningstidspunktet. Det
andre er de tap banken kan vente i et gjennomsnittsår
over en full konjunktursykel. Siden forventet tap må
modelleres av banken gir systemet betydelige muligheter

Dette er grundigere drøftet av Claudio Borio og Kostas Tsatsaronis, «Accounting, prudential regulation and financial stability: elements of a
synthesis.» BIS Working Papers No 180, 2005.
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for å glatte bankens regnskapsmessige inntjening over
tid. Det er jo også hensikten. Innvendingene mot systemet
er at bankenes muligheter til å glatte blir så stor at informasjonsverdien av regnskapet svekkes. Men dette argumentet har mindre vekt når også de spesifikke nedskrivningene blir spesifisert i regnskapsrapporteringen.

Det spanske systemet
Flere land har vurdert å innføre systemer med dynamiske
tapsavsetninger.9 Spania har hatt et slikt system siden
2000, da det ble innført minimumskrav til årlige tapsavsetninger. Bankenes utlånsportefølje ble delt i seks risikoklasser, og minimumskravet skulle utgjøre gitte andeler
av utlånene i hver risikoklasse.10 Det ble laget standardiserte krav bygget på gjennomsnittlige faktiske tap i en
14 års periode, som er lenge nok til å dekke minst en
konjunktursykel. Dataene ble hentet fra det sentrale
kredittregistret, som i Spania inneholder detaljerte opplysninger om alle lån over en viss størrelse. Bankene
kunne også gjøre sine egne beregninger av forventede
tap i hver risikoklasse, men i praksis valgte alle å bruke
standardsatsene, se tabell 1.
Avsetningene til disse dynamiske tapsfondene skal
foretas inntil de er tre ganger det årlige minimumskravet.
Når fondene blir større, skal bankene bare gjøre spesifikke nedskrivninger. De dynamiske tapsavsetningene
reduserer den godkjente egenkapitalen, men de gir ikke
fradrag i skattemessig inntekt. Bankene var blant annet
av den grunn sterkt imot innføringen av systemet.

Avslutning
Formålet med regnskapsføring er å gi mest mulig korrekt
informasjon om foretakenes verdi. Investorer og långivere
skal få nødvendig informasjon om inntjening, eiendeler,
gjeld og egenkapital. Regnskapsføring skal være et
redskap for informasjonsformidling og ikke et virkemiddel for å oppnå finansiell stabilitet.
Prinsippene for regnskapsføringen bør være stabile, og
i hvert fall ikke endres etter hvordan konjunkturforholdene er. Når vi likevel har sett eksempler på dette under
finanskrisen, må vi spørre om det er behov for permanente endringer. Vi har sett på noen ideer, men også at
de kan være vanskelige å gjennomføre uten å innføre
enda flere subjektive faktorer i regnskapsføringen. Det
mest realistiske forslaget er kanskje å korrigere modellberegnede verdier med eksplisitte premier som forteller
hvor stor usikkerheten knyttet til modellberegningene er,
eller i alle fall å kommunisere usikkerheten om verdsettingen mer eksplisitt og mer systematisk enn det som
gjøres i dag.
Utlånsporteføljer verdsettes stort sett ikke til virkelig
verdi i dag, og det er heller ikke mulig å gjøre det fullt
ut. Men det finnes gode argumenter for å ta steg i den
retningen. Et slikt steg kan være innføring av dynamiske
tapsavsetninger, slik Spania har gjort. En slik endring
vil samtidig bidra til å dempe det prosykliske elementet
i dagens regler for nedskrivning for verdifall på utlån.

Tabell 1: Dynamiske tapsavsetninger i Spania
Risikoklasse:

Minimum
avsetning pr. år

Ingen risiko (f.eks. til offentlig sektor)

0,0 %

Lav risiko (f.eks. med kredittrating minst A)

0,1 %

Middels lav risiko (f.eks. med solid pant)

0,4 %

Middels risiko (restpost)

0,6 %

Middels høy risiko (f.eks. forbrukslån)

1,0 %

Høy risiko (f.eks. kredittkortgjeld)

1,5 %

9

Se for eksempel Fiona Mann and Ian Michael, «Dynamic provisioning: issues and applications». Bank of England Financial Stability Review,
December 2002.

10

Credit Institutions. Accountacy Principles and Financial Status Models. Circular 4/1999, of Banco de Espana.
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Makroøkonomiske sjokk – effekter på
sysselsetting og arbeidstilbud
Haakon Solheim, seniorrådgiver i Økonomisk avdeling, Norges Bank Pengepolitikk1
Det norske arbeidstilbudet var i 2008 på sitt høyeste registrerte nivå, målt som andel av befolkningen mellom 16 og 74 år. Samtidig som arbeidstilbudet har vokst over tid, har tilbudet vært fleksibelt ved endringer i etterspørselen etter arbeidskraft. Analysen viser at arbeidstilbudet er mest
fleksibelt for aldersgruppene under 25 år og mellom 50 og 60 år. For dem under 25 år har dette
sammenheng med at de kan gjøre en avveining mellom arbeid og utdanning, mens for dem over
50 år synes det å være en avveining mellom trygd og tilknytning til arbeidsstyrken. For gruppen
mellom 25 og 50 år kommer om lag 80 prosent av økningen i sysselsetting som overgang fra
arbeidsledighet. Kvinner mellom 25 og 50 år har noe mer fleksibel arbeidsdeltagelse enn menn,
hvilket i hovedsak kan forklares med at de i større grad velger mellom å være hjemmeværende
eller i arbeid. Endringene i sysselsettingen kommer som en endring i andelen heltidsansatte,
mens bruk av deltid forblir uforandret.

Fleksibilitet i arbeidstilbudet betyr at personer går inn
og ut av arbeidsstyrken istedenfor å melde seg arbeidsledige. Når aktivitetsnivået er høyt, kommer flere inn på
arbeidsmarkedet. Når aktivitetsnivået faller, finner man
alternativer utenfor arbeidsstyrken. Samtidig vet vi at
deltagelse i arbeidsmarkedet endres mye over livsløpet.
Som ung gjør man et valg mellom arbeid og utdanning,
og som eldre har man et mulig valg mellom arbeid og
pensjon. Unge har gjennomgående høyere ledighet enn
de eldre. I denne artikkelen ser jeg på hvordan sysselsetting og arbeidstilbud i Norge utvikler seg på tvers av
kjønn, alder og alternativer utenfor arbeidsstyrken når
økonomien utsettes for makroøkonomiske forstyrrelser,
målt som endringer i BNP for Fastlands-Norge.
I en oppgangskonjunktur vil fleksibilitet i arbeidstilbudet dempe presset på lønningene. Det kan bidra til
nominell stabilitet. Økt utdanningsfrekvens i nedgangskonjunkturer gir bedre grunnlag for neste oppgangskonjunktur. Flere på trygd eller pensjon kan derimot svekke
vekstpotensialet. Mer fleksibelt arbeidstilbud kan også
bidra til at produksjonen varierer mer over konjunktursykelen. Jaimovich og Siu (2008) mener at volatiliteten i
det amerikanske bruttoproduktet ble redusert med 20–30
prosent fra begynnelsen av 1990-tallet fram til 2000-tallet
fordi de unges andel av arbeidsstyrken falt i denne
perioden, og f leksibiliteten samlet sett dermed ble
mindre.
Forholdsvis få studier har til nå forsøkt å disaggregere
hvordan makroøkonomiske sjokk påvirker arbeidstilbud

og sysselsetting i Norge. Et unntak er Solli og Svendsen
(2001) som ser på hvordan endringer i blant annet ledighet påvirker arbeidsstyrken på tvers av aldersgrupper når
man korrigerer for underliggende strukturelle trender.
De finner at for ungdom og godt voksne kvinner (60–66
år) har reallønn sterk effekt på arbeidstilbudet.
I denne analysen bruker jeg tidsserier for sysselsetting
og arbeidsstyrke fordelt på kjønn og alder, og målt som
andel av befolkningen i samme aldersgruppe. Jeg bruker
årsdata for perioden 1985 til 2008, og kvartalsstall fra
første kvartal 1996 til tredje kvartal 2008. Årsdataene er
inndelt i fem aldersgrupper, mens kvartalstallene er delt
i 11 grupper. Begge tallsett dekker befolkningen mellom
16 (15 fra 2006) og 74 år. Videre ser jeg på befolkningen
fordelt etter følgende kategorier for hovedsakelig virksomhet ut over sysselsetting: under utdanning, hjemmeværende, på trygd/førtidspensjon (AFP), alderspensjonist og annet2, og på de sysselsattes fordeling mellom
heltids- og deltidsarbeid. Jeg bruker VAR-analyse og
impuls-respons-effekter til å se på hvordan kategoriene
påvirkes av en uventet økning («sjokk») i BNP for
Fastlands-Norge.
I det følgende presenterer jeg først data og metodevalg.
Deretter viser jeg hvordan økt BNP-vekst påvirker sysselsetting og arbeidstilbud fordelt etter kjønn og alder,
og drøfter hvordan kategoriene av de som ikke er sysselsatte, endres ved tilsvarende sjokk. Til slutt ser jeg på
hvordan effektene er når sysselsettingen fordeles på bruk
av heltids- og deltidsstillinger.

1

Jeg takker for nyttige kommentarer og innspill fra Kåre Hagelund, Ingvild Svendsen, Bent Vale og Fredrik Wulfsberg.

2

«Annet» inkluderer arbeidsledige og permitterte.
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Data
Arbeidstilbudet i Norge var i 2008 på 73,9 prosent3, det
høyeste registrerte nivå siden Arbeidskraftundersøkelsen
(AKU) startet i 1970. Utviklingen påvirkes av både underliggende trendvekst og konjunkturelle sykler. Figur 1 viser
avviket fra trendvekst i arbeidsdeltagelsen for kvinner og
menn sammen med Norges Banks beregning av produksjonsgap for perioden 1983 til 2007. Seriene er nært korrelerte, jf. korrelasjonskoeffisienter oppgitt i figuren.
Arbeidsdeltagelsen er høyest for aldersgruppene mellom
35 og 49 år, og lavest for dem under 25 og over 55 år, se
tabell 1. Med unntak av aldersgruppen 15–19 år er sysselsetting og arbeidsdeltagelse høyere for menn enn for
kvinner i alle grupper.

For personer som står utenfor arbeidsstyrken, dominerer utdanning som alternativ for dem under 25 år, mens
trygd og pensjon er viktigst for dem over 55 år, se tabell
2. Trygd/førtidspensjon inkluderer alle som går på faste
stønadsordninger, herunder uføretrygdede, samt personer
som har gått av med avtalefestet førtidspensjon (AFP),
og frivillige pensjonsordninger.4 Som sysselsatte regnes
alle med lønnet arbeid, også deltidsansatte. Seriene er
inndelt i fem aldersgrupper, men ikke fordelt etter
kjønn.
Det var en større omlegging av AKU i 2006. Det yngste
årskullet ble da utvidet til å inkludere 15-åringene.5
(Figurer og tabeller i denne artikkelen som også inkluderer data før 2006, har 16 som laveste alder på aksen,
selv om 15-åringer inngår fra 2006.)

Tabell 1 Sysselsetting og arbeidsstyrke som andel av befolkningen i samme aldersgruppe. Per tredje
kvartal 2008. Sesongjustert. Prosent
15–19 år

20–24 år

25–29 år

30–34 år

35–39 år

40–44 år

45–49 år

50–54 år

55–59 år

60–64 år

65–74 år

Kvinner

43,7

69,7

82,5

85,4

84,9

87,2

85,2

82,0

74,9

53,4

12,7

Menn

40,7

74,9

85,8

89,4

93,3

90,6

91,2

88,1

83,3

65,3

20,2

Kvinner

48,5

73,3

85,0

87,0

86,5

87,7

85,7

82,8

75,7

53,9

12,7

Menn

48,1

78,1

89,1

92,0

94,4

92,3

92,3

89,8

84,0

66,2

20,3

Sysselsetting

Arbeidsstyrke

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Tabell 2 Fordeling etter kategorier av hoved
aktivitet. Andel av befolkningen i samme aldersgruppe. Per tredje kvartal 2008. Sesongjustert.
Prosent
15–19
år

20–24
år

25–54
år

55–66
år

67–74
år

Sysselsatte

42,6

72,6

87,1

64,4

11,3

Under utdanning

53,6

20,6

2,1

Hjemmeværende

1,3

1,5

2,2

Trygd/førtidspensjon/AFP

1,8

5,7

28,9

6,7

2,2

80,9

Alderspensjon
Annet

2,4

4,2

3,6

1,9

Merknad: Fordi seriene er sesongjustert uavhengig av hverandre,
kan den vertikale summen avvike fra 100.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 1 Avviket fra trend i yrkesdeltagelsen for kvinner og
menn, og Norges Banks produksjonsgap. Prosent. 1983 – 2007
6

6

Produksjonsgap
Arbeidsstyrkegap - kvinner

4

4

Arbeidsstyrkegap - menn

2

2

0

0

-2

-2

-4
4

-4
4
1983

1987

1991

1995

1999

2003

2007

Yrkesdeltagelsen måles som andel av befolkningen i samme alder.
Trend i yrkesdeltagelse beregnet med Hoderick-Prescott filter (Ȝ=100).
Korrelasjonskoeffisienter:
Produksjonsgap – arbeidsstyrkegap kvinner: 0,74
Produksjonsgap – arbeidsstyrkegap menn: 0,76
Arbeidsstyrkegap kvinner – arbeidsstyrkegap menn: 0,93
Kilder: Statistisk sentralbyrå
y og
g Norges
g Bank

3

Gjelder aldersgruppen 15–74 år.

4

AFP er en tariffbestemt avtale forbeholdt utvalgte grupper over 62 år. Gjennom avtaler med arbeidsgiver kan man imidlertid gå av med pensjon også
før fylte 62 år.

5

Definisjonen av alder på respondentene i undersøkelsen ble også endret, fra alder ved utgangen av kalenderåret til alder ved gjennomføring av
undersøkelsen. Omleggingen har særlig betydning for tidsfastsettingen av overgang til pensjonsalder. For 2006 er det publisert tall etter både ny og
gammel metode.
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Figur 2 BNP for Fastlands-Norge, kvartalstall, sesongjustert.
Faste 2006
2006-priser.
priser 1
1. kvartal 1996 – 4.
4 kvartal 2008
2008. Nivå
(mrd. kr, venstre akse) og endring (prosent, høyre akse)
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Kilde: Statistisk sentralbyrå

De tilgjengelige tallene fra AKU viser nettostrømmer
i arbeidsmarkedet. Næsheim, Rønningen og Sletten
(2008) har sett på bruttostrømmene som ligger bak de
publiserte nettotallene. De finner at bruttostrømmer inn
og ut av arbeidsstyrken er langt større enn strømmene
mellom sysselsetting og ledighet.
For volumveksten i BNP Fastlands-Norge har jeg brukt
sesongjusterte kvartalsdata fra nasjonalregnskapet publisert i oktober 20086, målt i markedsverdi, sesongjustert
og i faste 2006-priser. Som vi ser av figur 2, var veksten
høy i 1996–97 og fra 2004 til 2007. Snittveksten for BNP
i perioden 1996–2008 er 0,7 prosent fra kvartal til kvartal,
mens standardavviket er 0,8 prosent. På årsdata fra 1985
til 2008 er snittveksten 2,9 prosent, mens standardavviket er 1,9 prosent.

Metode
Fra et konjunkturanalyseperspektiv er det interessant å
forstå hvordan en uventet endring i etterspørselen, ofte
betegnet som forstyrrelse eller «sjokk», påvirker arbeidstilbudet.
Det er forskjellige måter å analysere hvordan sjokk i
en variabel påvirker nivået for andre variable. En metode
er å bruke vektor autoregressive (VAR) systemer, hvor
man analyser effekten av flere variable samtidig.
VAR er en metode for å fange utvikling og sammenheng mellom ulike variable uten å pålegge a priori
restriksjoner. I en VAR-analyse estimeres hver enkelt
variabel i et system som funksjon av tilbakedaterte verdier
av seg selv og de øvrige variablene. En uventet endring
er definert som en endring som ikke er forklart av modellen vi estimerer.
I denne analysen ser jeg på effekten av en endring i

BNP Fastlands-Norge for sysselsetting og arbeidstilbud
i ulike aldersgrupper og på tvers av kjønn, og deretter
effekten på ulike kategorier av tilknytning til arbeidsmarkedet. Jeg estimerer separate VAR-systemer for hver
aldersgruppe. I estimering med kategorier av hovedaktiviteter istedenfor arbeidstilbud har jeg ikke dataene
fordelt etter kjønn. Variablene inngår på endringsform.
Jeg evaluerer effektene gjennom å se på impuls-responsfunksjoner. En impuls-respons-funksjon viser hvordan
en variabel reagerer på en uventet endring i en annen
variabel, samtidig som man tar hensyn til at de andre
variablene også reagerer på det initiale sjokket.
Jeg er opptatt av konjunkturelle effekter. Den norske
arbeidsstyrken har i analyseperioden også blitt påvirket
av strukturelle faktorer som kan tenkes å påvirke resultatene. De viktigste av disse er demografiske endringer,
høyere yrkesfrekvens hos kvinner og økt innvandring.
I denne analysen ser jeg på separate aldersgrupper, hvor
hver gruppe må antas å være forholdsvis homogen.
Demografiske effekter skulle derfor ha forholdsvis liten
betydning for resultatene.
Økt kvinnelig arbeidsdeltagelse har vært en underliggende trend gjennom hele analyseperioden. Forskjellen
i arbeidsdeltagelsen mellom menn og kvinner har falt fra
35,0 prosentenheter i 1972 til 10,6 prosentenheter i 1996
og 7,0 prosentenheter i 2007. Sysselsettingsveksten for
kvinner i forhold til menn har dermed flatet noe ut de
siste årene. Det er i tråd erfaringene fra andre land med
høy arbeidsdeltagelse blant kvinner, herunder USA, se
DiCescio et al. (2008).
I estimeringene forsøker jeg å ta hensyn til denne og
andre trender ved å inkludere etterdaterte variable. Ulike
tester av hvor mange etterdaterte variable som skal inkluderes, spriker. Likelihood ratio testen indikerer at to lag
er den beste spesifikasjonen for kvartalsseriene, og at ett
lag er best på årsdata. Denne strukturen er valgt i alle
estimeringene. Det vil likevel kunne være en risiko for
at dette ikke er tilstrekkelig til å fange opp alle underliggende trender. Jeg finner noe større usikkerhet i resultatene for kvinner enn for menn.
Arbeidsinnvandring til Norge har økt markert etter 2004.
Økt innvandring betyr at populasjonen øker. Hvis innvandrere har annen yrkesfrekvens enn befolkningen som
helhet, kan dette bidra til spuriøse resultater. Statistikk
over yrkesfrekvens for bosatte fra Polen og Baltikum viser
imidlertid at denne er om lag på linje med populasjonen
sett under ett.7 Innvandring vil ha betydning for samlet
arbeidsdeltagelse fordi aldersammensetningen i innvandrergruppene er forskjellig fra gjennomsnittet i populasjonen, men det skal i liten grad påvirke min analyse.

6

I analysen på årsdata bruker jeg nasjonalregnskapstall publisert i februar 2009.

7

Se http://www.ssb.no/emner/06/01/innvregsys/. I fjerde kvartal 2007 var sysselsettingsandelen totalt på 70 prosent, mot 70,7 prosent for borgere fra nye
EU-land.
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Effekter på sysselsetting og
arbeidstilbud

talsdata ved en BNP-økning på 0,8 prosent det første
kvartalet.
Figur 3 viser den akkumulerte effekten av økt BNP på
sysselsetting og arbeidsstyrke for menn i 11 aldersgrupper mellom 16 og 74 år, etter henholdsvis ett og åtte
kvartaler.8 Gruppene med stort utslag i første periode har
også størst utslag etter åtte kvartaler.

Tabell 3 viser effektene på sysselsetting og arbeidstilbud
av en permanent økning i BNP for Fastlands-Norge på om
lag to prosent. Den største effekten kommer fra år én til
to. Deretter avtar den, og dør ut etter år fire. Tabellen viser
de akkumulerte effektene etter henholdsvis år to og fire.
Effektene er klart sterkest for de unge. Dette er i tråd
med en hypotese om at valget mellom utdanning og
arbeidsmarkedet er den viktigste faktoren for å forklare
fleksibilitet i arbeidsstyrken. Effekten avtar opp til aldersgruppen 40–54 år, før den igjen stiger noe for menn i
aldersgruppen over 55 år. Det kan indikere at menn i
denne gruppen gjør en avveining mellom å være i arbeidsstyrken eller å gå over på trygd eller pensjon. For kvinner
gir analysen ingen slik effekt.
Forskjellen mellom effekten på arbeidstilbudet og effekten på sysselsettingen gir oss effekten på arbeidsledigheten.
Tabell 4 viser at økt BNP gir redusert ledighet for alle
aldersgrupper. Mest faller ledigheten for menn, og for
gruppene mellom 20 og 40 år. For kvinner blir en større
andel av veksten i sysselsettingen rekruttert utenfor
arbeidsstyrken, og ledigheten reduseres derfor mindre.
Figur 3–7 viser resultatene av estimeringer på kvar-

Tabell 4 Effekter på arbeidsledigheten etter 2 og
4 år av en økning i BNP Fastlands-Norge.
Prosentpoeng endring i andel av respektive
aldersgrupper
Menn

Kvinner

År 2

År 4

År 2

År 4

16–19 år

–0,8

–0,7

–0,4

–0,3

20–24 år

–1,2

–1,7

–0,8

–1,2

25–39 år

–0,8

–1,1

–0,4

–0,6

40–54 år

–0,5

–0,8

–0,3

–0,6

55–74 år

–0,2

–0,3

–0,1

–0,3

Merknad: Effekter er beregnet på grunnlag av tallene gjengitt i
tabell 3. Effekten på ledigheten fremkommer som den akkumulerte
effekten på arbeidstilbudet fratrukket den akkumulerte effekten på
sysselsettingen.

Tabell 3 Akkumulerte effekter etter 2 og 4 år på sysselsetting og arbeidsstyrke av en økning i BNP
Fastlands-Norge. Prosentpoeng endring i andel av respektive aldersgrupper
År 2

Sysselsetting
Menn

St.feil

Kvinner

Arbeidsstyrke
St.feil

Menn

St.feil

Kvinner

St.feil

16–19 år

2,2*

0,7

1,6*

0,8

1,4

0,8

1,2

0,8

20–24 år

1,9*

0,5

1,2*

0,5

0,7

0,4

0,4

0,5

25–39 år

1,3*

0,3

0,9*

0,2

0,5*

0,2

0,5*

0,2

40–54 år

0,8*

0,2

0,6*

0,2

0,3*

0,1

0,3

0,2

55–74 år

0,7

0,4

0,1

0,3

0,5

0,4

0,0

0,3

Menn

St.feil

Menn

St.feil

År 4

Sysselsetting
Kvinner

Arbeidsstyrke
St.feil

Kvinner

St.feil

16–19 år

4,2*

1,4

3,7*

1,4

3,5*

1,2

3,5*

1,2

20–24 år

3,3*

1,4

2,5*

0,8

1,6*

0,7

1,2

0,7

25–39 år

1,9*

0,7

1,4*

0,5

0,8*

0,3

0,8*

0,3

40–54 år

1,3*

0,5

1,3*

0,5

0,5*

0,2

0,7

0,4

55–74 år

1,5

1,0

0,9

0,6

1,2

0,8

0,6

0,5

Merknad: Impuls-respons-effekten for hver aldersgruppe er estimert separat, og viser effekten av en permanent endring i BNP på ett
standardavvik i første periode. Det tilsvarer en årsvekst på om lag 2 prosent. Effekter på sysselsetting og arbeidsstyrke er målt som
prosentpoeng endring i andel av befolkningen i respektive aldersgrupper. Estimert på årsdata fra 1985 til 2008. Sjokket i BNP for FastlandsNorge er basert på volumendring fra det årlige nasjonalregnskap, mens arbeidsledighet og sysselsetting er hentet fra AKU.
* indikerer at størrelsen på koeffisienten er minst to standardfeil≈
8

Alle resultater som er presentert i figurene 3–7 er utledet på grunnlag av tabell 8 og 9 (se appendikset). I tabellene gjengis også standardfeil for de
ulike koeffisientene.

36

NORGES BANK penger og kreditt 1/2009

Figur 3 Akkumulerte effekter etter 1 og 8 kvartaler på
sysselsetting og arbeidsstyrke for menn i 11 aldersgrupper
fra 16 til 74 år ved en økning i BNP Fastlands-Norge.
Prosentpoeng
p
g endring
g i andel av respektive
p
aldersgrupper
g pp

Figur 4 Akkumulerte effekter etter 1 og 8 kvartaler på
sysselsetting og arbeidsstyrke for kvinner i 11 aldersgrupper
fra 16 til 74 år ved en økning i BNP Fastlands-Norge.
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p
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g i andel av respektive
p
aldersgruppe
g pp
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Impuls-respons-effekten for hver aldersgruppe er estimert separat,
og
g viser effekten av en p
permanent endring
g i BNP p
på ett standardavvik i første periode. Det tilsvarer en sesongjustert økning i BNP
på 0,8 prosent. Effekter på sysselsettingen er målt som
prosentpoeng endring i andel av befolkningen i respektive
aldersgrupper. Estimert på kvartalsdata fra 1. kv.1996 til 3. kv.
2008. Sjokk
j
i BNP for Fastlands-Norge
g er basert p
på sesongjustert
gj
volumendring fra kvartalsvise nasjonalregnskap, mens
arbeidsledighet og syssel-setting er hentet fra AKU. Tall og
standardfeil i estimeringene er gjengitt i tabellene 8 og 9.

Som i resultatene med årsdata finner jeg at fleksibiliteten i arbeidstilbudet er størst for menn under 25 år og
menn mellom 50 og 60 år. Arbeidsdeltagelsen for aldersgruppene mellom 35 og 50 år endres nesten ikke, hvilket
indikerer at i disse aldersgruppene er de fleste som ønsker
sysselsetting, allerede en del av arbeidsstyrken. For menn
over 60 år er det liten effekt på både sysselsetting og
arbeidsstyrke. Aldersmønsteret er mer markert når vi ser
på arbeidstilbudet enn når vi ser på sysselsettingen.
Figur 4 viser de tilsvarende resultatene for kvinner.
Som vi så i tabell 1, har de yngste kvinnene om lag
samme arbeidsdeltagelse som menn i samme aldersgruppe, mens i alderen mellom 25 og 40 år er det større
forskjeller mellom kjønnene. Kvinner har en høyere tilbøyelighet til å bli hjemmeværende etter at de har fått
barn. Dermed står flere kvinner utenfor arbeidsstyrken.
Motstykket er at flere kvinner har mulighet til å gå inn i
37
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Se merknad til figur 3

arbeidsstyrken hvis etterspørselen etter arbeidskraft
endres. I mine resultater reflekteres dette ved at fleksibiliteten i arbeidstilbudet er mindre påvirket av alder for
kvinner enn for menn.
Jeg finner en noe kontraintuitiv negativ effekt i første
kvartal på både sysselsetting og arbeidstilbud for kvinner
i aldersgruppene 16–19 år og 50–54 år. Dette kan skyldes
noe støy i dataseriene knyttet til effektene på kort sikt.
For å ta hensyn til dette, viser jeg i figur 5 de akkumulerte
effektene på sysselsetting og arbeidstilbud i åttende
kvartal fratrukket effekten etter første kvartal. Da blir
den rapporterte forskjellen mellom resultatene for menn
og kvinner mindre. Både for sysselsetting og arbeidsstyrke er effekten større for dem under 25 år og dem
mellom 45 og 60 år enn for andre grupper. Inntrykket av
at det er en positiv elastisitet for gruppen mellom 50 og
60 år, forsterkes.
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Figur 5 Endring i akkumulerte effekter på sysselsetting og
arbeidstilbud fra 1. til 8. kvartal ved en økning i BNP
Fastlands-Norge. Menn og kvinner mellom 16 og 74 år.
p
g endring
g i andel av respektive
p
aldersgruppe
g pp
Prosentpoeng

Figur 6 Akkumulerte effekter på ledigheten for menn og
kvinner mellom 16 og 74 år ved en økning i BNP FastlandsNorge. Effekter etter hhv. 1 og 8 kvartaler. Prosentpoeng
g i andel av respektive
p
aldersgruppe
g pp
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Effekter er beregnet på grunnlag av tallene gjengitt i tabell 8 og
9. Figurene viser de akkumulerte effektene på sysselsetting og
arbeidstilbud i åttende kvartal fratrukket den akkumulerte
effekten etter første periode.

Effekter er beregnet på grunnlag av tallene gjengitt i tabell 8 og
9. Effekten på ledigheten fremkommer som den akkumulerte
effekten på arbeidstilbudet fratrukket den akkumulerte effekten
på sysselsettingen.

Figur 6 viser effekten på ledigheten for menn og kvinner.
På kort sikt gir en økning i BNP bare liten effekt på ledigheten. Det betyr at økt etterspørsel etter arbeidskraft tiltrekker om lag like mange nye arbeidssøkere som det øker
sysselsettingen. Etter åtte kvartaler er det derimot en
markert effekt på ledigheten, og da særlig for aldersgruppene mellom 20 og 45 år. Det er i samsvar med resultatene
i tabell 4. For disse gruppene er fallet i ledigheten om lag
1/3 av økningen i BNP, hvilket er på linje med forholdstallet i Okuns lov9. For eldre arbeidstakere har økningen i
BNP liten eller ingen effekt på arbeidsledigheten.
Figur 7 oppsummer resultatene ved å vise andelen av
økningen i sysselsetting som kommer fra redusert ledighet
for de ulike aldersgruppene, fordelt på kjønn. For menn
mellom 30 og 45 år kommer om lag 80 prosent av økt sysselsetting fra en reduksjon i ledigheten. For andre grupper
er tilgangen fra ledighetskøen lavere. Totalt kommer nær
60 prosent av økt sysselsetting fra redusert ledighet.
9
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Figur 7 Relativ andel av økningen i sysselsetting som
kommer fra redusert ledighet etter åtte kvartaler
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kvinner mellom 16 og 74 år
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Effekter er beregnet på grunnlag av tallene gjengitt i tabell 8 og
9. Figuren viser den akkumulerte effekten på ledigheten som
andel av den akkumulerte effekten på sysselsettingen etter åtte
kvartaler.

Okuns lov (Arthur Okun 1970) sier at hvis faktisk produksjon øker med tre prosent i forhold til potensiell produksjon, faller arbeidsledigheten med én
prosent. Ved et produksjonsfall vil man få en tilsvarende økning i ledigheten. Okuns lov er basert på observasjon av amerikanske data for 1950 og
60-tallet.
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Tabell 5 Estimeringer av effekt på arbeidsstyrken etter åtte kvartaler med ulike konstruerte serier for
BNP-vekst. Menn 50–54 år og 55–59 år. Prosentpoeng endring
Samlet

>snitt

<snitt

Effekt

St.feil

Effekt

St.feil

50–54

0,37*

0,11

0,28*

0,11

0,35*

0,14

55–59

0,44*

0,20

0,39*

0,18

0,27

0,21

Samlet
Effekt

Effekt

>0
St.feil

Effekt

50–54

*

0,37

0,11

0,32*

55–59

0,44*

0,20

0,43*

St.feil

<0
St.feil

Effekt

St.feil

0,13

0,21

0,12

0,20

0,03

0,17

Merknad: Impuls-respons-effekten for hver aldersgruppe er estimert separat.
• «Samlet» viser effekten når jeg bruker den opprinnelige serien med endringer i BNP for Fastlands-Norge.
• I «>snitt» har jeg konstruert en serie med endringer i BNP som er lik gjennomsnittlig endring i perioden 1996–2008, men lik faktisk
endring dersom denne er større enn gjennomsnittlig endring.
• I «<snitt» har jeg konstruert en serie med endringer i BNP som er lik gjennomsnittlig endring i perioden 1996–2008, men lik faktisk
endring dersom denne er mindre enn gjennomsnittlig endring.
• I «>0» har jeg konstruert en serie med endringer i BNP som er lik 0 i alle perioder, men lik faktisk endring dersom denne er større enn 0.
• I «<0» har jeg konstruert en serie med endringer i BNP som er lik 0 i alle perioder, men lik faktisk endring dersom denne er mindre enn 0.
* indikerer at størrelsen på koeffisienten er minst to standardfeil.

Asymmetriske effekter?
Hvis de som går ut av arbeidsstyrken ikke lar seg rekruttere tilbake til den, vil endringer i ledighet kunne ha
langsiktige konsekvenser. Røed (2008) og Lien (2007)
konstaterer at antall personer på uføretrygd øker i nedgangskonjunkturer. Salvanes, Møen og Huttunen (2008)
finner at 12,3 prosent av dem som mister jobb under en
omstilling, er ute av arbeidsstyrken etter fem år. Hvis det
er slik at personer mellom 50 og 60 år går over til trygd
når etterspørselen etter arbeidskraft faller, men ikke
vender tilbake dersom etterspørselen stiger, vil mine
resultater overvurdere fleksibiliteten for denne aldersgruppen.
Min empiriske metode skiller i utgangspunktet ikke
mellom positive og negative etterspørselssjokk. For å
teste for asymmetriske effekter, har jeg estimert ytterligere fire systemer for aldersgruppene mellom 50 og 60
år. Her erstatter jeg seriene for endringer i BNP med to
serier der BNP-endring settes lik faktisk endring når den
er hhv. større/mindre enn gjennomsnittlig endring (og
lik gjennomsnittet ellers) og to serier der BNP-endring
settes lik faktisk endring når den er hhv. større/mindre
enn null (og lik null ellers).
De to BNP-seriene som viser vekst hhv. over og under

snittet, har forskjellig gjennomsnittlig vekstrate, men om
lag samme standardavvik. Hvis effektene jeg har rapportert over, er symmetriske, skulle jeg vente å finne om
lag samme utslag på sysselsetting og arbeidstilbud med
hver av disse seriene. Seriene hvor jeg deler inn i positive
og negative vekstrater har forskjellig standardavvik, siden
det bare er noen få observasjoner med negativ BNP-vekst.
Sterke effekter for serien med negativ BNP-vekst vil
indikere at det er disse utslagene som driver resultatene
i den opprinnelige analysen.
I tabell 5 rapporterer jeg resultatene sammen med tilsvarende effekter når jeg bruker den originale BNPvekstserien. Som vi ser, holder antagelsen om symmetri
når jeg splitter BNP-serien rundt snittet. Det er bare små
forskjeller i resultatene i estimeringen med de to seriene.
Når jeg splitter mellom BNP-vekst større eller mindre
enn null, finner jeg større effekt av positive enn av negative sjokk.10
Disse resultatene kan oppfattes som en indikasjon på
at arbeidstilbudet for menn mellom 50 og 60 år reagerer
symmetrisk på opp- og nedgangskonjunkturer. Det kan
tolkes som at hysterese11 er et begrenset problem ved
overgang til trygd. Man skal være forsiktig med en slik
tolkning. I det minste må man skille mellom hysterese
på individnivå, og hysterese for en gruppe. Hysterese på

10

Utover dette har jeg også estimert en VAR med hele BNP, men hvor jeg bruker en dummy for nedgangskonjunkturen fra 2001 til 2003. Dette gir heller
ikke signifikante utslag på resultatene.

11

Hysterese: Tendens til ikke å vende tilbake til opprinnelig tilstand etter å ha vært endret av en ytre påvirkning som så forsvinner.
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Tabell 6 Akkumulerte effekter på ulike aldersgrupper og kategorier for hovedaktivitet etter en økning i
BNP Fastlands-Norge. Prosentpoeng endring i andel av befolkningen i respektive aldersgruppe
16–19

St.feil

20–24

St.feil

25–54

St.feil

55–66

St.feil

67–74

St.feil

Sysselsetting

0,11

0,17

0,09

0,16

0,07

0,04

0,02

0,11

0,06

0,12

Annet

0,07

0,06

0,10

0,10

0,03

0,03

0,02

0,04

–0,16

0,17

0,05

1. kv.

Under utdanning
Hjemmeværende

–0,19

0,14

–0,04*

0,02

–0,04

0,04

–0,02*

0,01

0,07

–0,05*

0,02

–0,21

Trygd/AFP
Alderspensjon

0,12*

0,12

0,07

0,13

0,04

–0,03

0,18

–0,13

0,18

8. kv.
Sysselsetting

0,53

0,35

0,19

0,01

0,16

Annet

0,03

0,08

–0,36

0,19

–0,20

0,16

–0,04

0,05

–0,61

0,34

–0,44

0,29

–0,04

0,04

–0,02

0,07

–0,05*

0,02

–0,02

0,06

–0,10

0,06

–0,07

0,15

–0,05

0,23

0,06

0,34

0,31

Under utdanning
Hjemmeværende

0,84*

0,42

Trygd/AFP
Alderspensjon

0,39*

0,12*

Merknad: Endring i BNP er på ett standardavvik i første periode. Det tilsvarer en sesongjustert kvartalsvekst på 0,8 prosent. Effekter på
sysselsetting og andrekategorier for hovedaktivitet er målt som prosentpoeng endring i andel av befolkningen i respektive aldersgruppe.
Tabellen gjengir akkumulerte effekter etter 1 og 8 kvartaler. Estimert på kvartalstall for perioden fra første kvartal 1996 til tredje kvartal
2008. BNP for Fastlands-Norge er sesongjustert volumendring fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet, andre tall er hentet fra AKU.
* indikerer at størrelsen på koeffisienten er minst to standardfeil.

individnivå betyr at en person som har gått over på trygd,
blir på trygd. Mine data er ikke egnet til å teste en slik
antagelse. Hysterese på gruppenivå vil bety at dersom
andelen på trygd i en aldersgruppe går opp, forblir denne
andelen høy over tid, selv om et årskull går ut og et nytt
årskull kommer inn i gruppen hvert år. Mine resultater
antyder at andelen som går over på trygd i gruppen mellom
50 og 60 år vil kunne påvirkes av konjunkturutviklingen
i økonomien, og ikke bare være en funksjon av hvor
mange som allerede går på trygd i eldre kohorter. Jeg må
tillegge at den underliggende trenden peker i retning av
at andelen på trygd øker i disse gruppene. Positiv konjunkturutvikling vil bare dempe denne tendensen.

Effekter på kategorier utenfor
arbeidsstyrken
Er man heltidsstudent, hjemmeværende eller går på trygd,
står man utenfor arbeidsstyrken. Som vi så over, forklarer endring i arbeidsstyrken 40–50 prosent av økningen
i sysselsettingen ved en økning i BNP. Tabell 6 oppsummerer resultatene for hvordan et sjokk i BNP for Fastlands-Norge påvirker tilhørighet til kategoriene utenfor
arbeidsstyrken.12
For gruppen 16–19 år kommer hele den positive effek-

12

ten på arbeidsstyrken gjennom reduksjon i antall personer under heltidsutdanning, mens for dem mellom 20 og
24 år kommer effekten fra både personer under utdanning
og personer som er hjemmeværende. For begge aldersgrupper er det en økning i kategorien «annet» i første
kvartal, mens den akkumulerte effekten er negativ hvis
man ser noen kvartaler fram. I de første periodene etter
sjokket vil altså flere aktivt søke arbeid, mens sysselsettingen over tid øker fordi flere arbeidsledige får jobb.
For aldersgruppen 25–54 år er effekten på arbeidsstyrken mindre, siden over halvparten av veksten i sysselsettingen etter åtte kvartaler kommer som reduksjon
i antall arbeidsledige. Dette er i samsvar med resultatene
presentert i figurene 6 og 7. Økningen i arbeidsstyrken
fordeles relativt jevnt mellom færre under utdanning,
færre hjemmeværende og færre på trygd.
Ifølge AKU (AKUs grunntabeller, tredje kvartal 2008)
var 94 prosent av de hjemmeværende i tredje kvartal 2008
kvinner. Effekten fra hjemmeværende kan forklare at
kvinner mellom 40 og 50 år har en noe mer fleksibel
arbeidsmarkedstilpasning enn menn, se figur 3 og 4.
Figur 3 viste at det er stor forskjell i tilpasning før og
etter fylte 50 år. Effekten på dem som går på trygd,
kommer nok i hovedsak fra aldersgruppen over 50 år.
Røed (2007) spør om Norge ikke kunne bruke høykon-

Merk at i dette avsnittet defineres arbeidsstyrken som sysselsatte pluss «annet», hvor «annet» inkluderer både arbeidsledige og personer som ikke
oppgir fast tilknytning til noen kategori av hovedvirksomhet i AKU.
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junkturer til å redusere andelen av befolkningen som er
på trygd. Resultatene i tabell 6 indikerer at andelen på
trygd er følsom for svingninger i etterspørselen målt ved
BNP. Motstykket er at denne effekten motsvares av flere
på trygd dersom BNP faller.
Et annet resultat over var at forskjellen var stor når jeg
sammenliknet gruppene 55–59 år og 60–64 år. Som vi
ser av tabell 6, finner jeg nesten ingen effekter for gruppen
55–66 år sett under ett. Det eneste er en økning i antall
alderspensjonister.
At en BNP-økning bidrar til å øke andelen alderspensjonister, finner jeg også for aldersgruppen 67–74 år. Det
er vel grunn til å tro at her er det krefter som trekker i
ulike retninger. På den ene siden vil økt etterspørsel gjøre
det mulig å stå lenger i jobb. På den annen side kan det
være utstøtingseffekter i gode tider. Høyere inntjening
gjør det enklere å utbetale sluttpakker til eldre ansatte.
Det kan også være at flere nyansettelser gjør det mindre
attraktivt å bli værende på arbeidsplassen. I tillegg kan
det fremstå som mindre risikabelt å pensjonere seg i gode
tider. Da har man muligheten til å komme tilbake i jobb,
skulle man ønske det.

Effekter på heltid og deltid
Ifølge AKU arbeidet 18,7 prosent av den norske befolkningen deltid i tredje kvartal 2008. Av disse var 73,6
prosent kvinner. Man kunne tenke seg at deltidsstillinger
er mer utsatte ved endringer i etterspørselen enn heltidsstillinger. Buddelmeyer m.fl. (2008) finner at bruk av
deltid faller i oppgangstider i landene i EU-15. De mener
at arbeidsgiverne bruker deltid som et virkemiddel til å
tilpasse timeverkene etter konjunkturene. De finner at
bruk av deltid også påvirkes av strukturelle faktorer, som
offentlig regulering.
Når jeg deler opp sysselsettingen i heltids- og deltidssysselsetting, finner jeg at hele sysselsettingseffekten
kommer som endringer i antall heltidsansatte, se tabell
7. Ytterligere beregninger gir dette resultatet også for
begge kjønn, og det endres heller ikke om jeg skiller
mellom «kort» (under 19 timer) og «lang» (20–37 timer)
deltidsbrøk, eller deler inn etter alder. Unntaket er
gruppen over 55 år, hvor det er en liten positiv effekt på
bruk av deltid ved en økning i BNP.
En mulig forklaring er at deltidsarbeid i Norge er konsentrert om kvinner i offentlig sektor, og derfor i liten
grad er konjunkturutsatt. En annen mulighet er vi observerer summen av to motgående effekter. I oppgangskonjunkturer er det naturlig å rekruttere personer fra deltidsstillinger over i heltidsarbeid. Samtidig rekrutteres nye
personer inn i arbeidsstyrken gjennom deltidsarbeid.
Nettoeffekten på bruk av deltid ved økt etterspørsel etter
arbeidskraft blir dermed liten.
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Tabell 7 Akkumulerte effekter på bruk av heltid
og deltid etter en økning i BNP for FastlandsNorge. Prosentpoeng endring
Heltid

St. feil

Deltid

St. feil

Kv. 1

0,04

0,04

0,01

0,04

Kv. 8

0,41*

0,18

0,01

0,07

Merknad: Endring i BNP er på ett standardavvik i første periode. Det
tilsvarer en sesongjustert kvartalsvekst på 0,8 prosent. Effekter på
sysselsetting er målt som endring i andel av befolkningen i
arbeidsfør alder. Tabellen gjengir akkumulerte effekter etter 1 og 8
perioder. Estimert på kvartalstall for perioden fra første kvartal 1996
til tredje kvartal 2008. BNP for Fastlands-Norge er sesongjustert
volumendring fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet, mens tall for
bruk av heltid og deltid er hentet fra AKU.
* indikerer at koeffisienten er minst to standardfeil.

Oppsummering
Det norske arbeidstilbudet har vist evne til å tilpasse seg
konjunkturutviklingen i økonomien. I denne analysen
har vi sett at fleksibiliteten er størst for dem under 25 år
og dem mellom 50 og 60 år. For de unge er det særlig
valget mellom utdanning og arbeid som er følsomt for
svingninger i etterspørselen etter arbeidskraft. For dem
over 50 år finner jeg tegn til en avveining mellom sysselsetting og trygdeordninger utenfor arbeidsstyrken.
Dessuten gir konjunkturendringer en effekt på kvinnelig
arbeidsdeltagelse, knyttet til fleksibilitet hos hjemme
værende mellom 40 og 50 år. I motsatt retning trekker at
økt etterspørsel etter arbeidskraft synes å fremskynde
overgang til alderspensjon. Hele nettoeffekten på sysselsettingen kommer som en endring i bruk av heltid – for
bruk av deltid finner jeg ingen effekt.
Analysen reflekterer det noe tosidige bildet av det
norske arbeidsmarkedet som blant annet blir påpekt av
Røed (2007). På den ene siden er arbeidsdeltagelsen høy
i internasjonal målestokk, spesielt fordi kvinnelig arbeidsdeltagelse er så høy. Videre har norsk ungdom lav terskel
for å gå mellom arbeid og utdannelse. Økonomiske svingninger låser dermed ikke fast grupper som arbeidsledige
i ung alder. På den annen side er det hos eldre arbeidstakere en avveining mellom arbeid og trygdeordninger
utenfor arbeidsstyrken. Istedenfor å melde seg ledig, kan
man gå over på trygd. Norge er et av landene i Europa
med høyest andel av befolkningen i arbeidsfør alder på
permanente trygdeordninger.
Det er normalt grunn til å tro at det er vanskelig å
rekruttere personer som har gått over på trygd tilbake til
arbeidsstyrken igjen. Slik kan nedgangskonjunkturer
bidra til å redusere arbeidsstyrken på permanent basis.
Samtidig holdes arbeidsledigheten kunstig nede ved at
personer i praksis overføres til slike alternativer utenfor
NORGES BANK penger og kreditt 1/2009

arbeidsstyrken. Mine resultater viser at dette ikke er helt
entydig. Riktignok er det mulig at den personen som gikk
over på trygd, blir værende på trygd. Men andelen som
går over på trygd i hver periode, er følsom for konjunkturene. Ved høykonjunktur vil andelen reduseres, ved
lav konjunktur vil andelen gå opp.
En annen «dualitet» er knyttet til forskjellen mellom
menn og kvinner. Ser jeg på yrkesdeltagelsen for alle
aldersgrupper under ett, synes mannlig og kvinnelig
adferd i arbeidsmarkedet å være nesten lik. Men når jeg
disaggregerer på tvers av alder, finner jeg at det fremdeles
er tegn til kjønnsspesifikke forskjeller.

Gitt at så mange norske kvinner arbeider deltid, hadde
jeg i utgangspunktet ventet at deres fleksibilitet i arbeidstilbudet skulle reflekteres i at deltidsandelen reagerte på
endringer i aggregert etterspørsel. Det blir ikke bekreftet
av data. Deltid synes ikke å være en buffer for svingninger i aggregert etterspørsel – tilpasningen kommer i
andelen heltidsansatte.
I sum bekrefter analysen at det er store forskjeller i
tilpasning på tvers av både kjønn og alder. Det understreker verdien av å bruke disaggregerte data i analyse
av arbeidsmarkedet.

Appendiks
Tabell 8 og 9 viser resultatene som ligger til grunn for figurene 3–7. Her gjengis også standardfeil for de ulike
koeffisientene.
Tabell 8 BNP-sjokk – effekt på sysselsettingen. Prosentpoeng endring
Kvinner

Menn

Tid fra sjokk

Effekt

St.feil

Effekt

St.feil

Totalt

1. kv.

0,03

0,04

0,06

0,04

16–19 år

1. kv.

–0,49

0,33

0,20

0,41

20–24 år

1. kv.

0,33

0,24

0,33*

0,19

25–29 år

1. kv.

–0,01

0,16

0,29

0,15

30–34 år

1. kv.

0,04

0,13

0,20

0,14

35–39 år

1. kv.

0,15

0,10

0,02

0,11

40–44 år

1. kv.

0,31*

0,11

0,09

0,09

45–49 år

1. kv.

0,18

0,11

–0,04

0,09

50–54 år

1. kv.

–0,17

0,12

0,21

0,11

55–59 år

1. kv.

0,24

0,15

0,06

0,12

60–64 år

1. kv.

–0,29

0,18

0,05

0,23

65–74 år

1. kv.

–0,10

0,08

0,03

0,17

Totalt

8. kv.

0,34*

0,17

0,40*

0,18

16–19 år

8. kv.

0,34

0,55

0,68

0,59

20–24 år

8. kv.

0,87*

0,42

0,62*

0,31

25–29 år

8. kv.

0,56

0,34

0,57

0,43

30–34 år

8. kv.

0,44

0,24

0,45

0,25

35–39 år

8. kv.

0,30

0,19

0,26

0,24

40–44 år

8. kv.

0,36*

0,18

0,35

0,19

45–49 år

8. kv.

0,49*

0,23

0,25

0,20

50–54 år

8. kv.

0,12

0,12

0,53*

0,21

55–59 år

8. kv.

0,52*

0,26

0,41*

0,20

60–64 år

8. kv.

–0,16

0,18

0,03

0,28

65–74 år

8. kv.

–0,30*

0,14

0,06

0,24

Merknad: Endring i BNP er standardisert til ett standardavvik i første periode. Det tilsvarer en sesongjustert kvartalsvekst på 0,8 prosent.
Effekter på sysselsetting er målt som endring i andel av befolkningen i respektive aldersgruppe. Tabellen gjengir akkumulerte effekter etter
hhv. ett og åtte kvartaler samt standardfeil i estimeringen. BNP for Fastlands-Norge er sesongjustert volumendring fra det kvartalsvise
nasjonalregnskapet, mens sysselsetting er hentet fra AKU.
* indikerer at koeffisienten er minst to standardfeil.
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Tabell 9 BNP-sjokk – effekt på arbeidsstyrken. Prosentpoeng endring
Kvinner
Totalt

Menn

Tid fra sjokk

Effekt

St.feil

Effekt

St.feil

1. kv.

–0,01

0,05

0,05

0,04

16–19 år

1. kv.

–0,32

0,32

0,27

0,44

20–24 år

1. kv.

0,26

0,25

0,29

0,17

25–29 år

1. kv.

0,00

0,17

0,26

0,14

30–34 år

1. kv.

0,02

0,16

0,05

0,12

35–39 år

1. kv.

0,11

0,11

0,02

0,10

40–44 år

1. kv.

0,22*

0,10

0,04

0,07

45–49 år

1. kv.

0,21

0,12

0,04

0,09

50–54 år

1. kv.

–0,09

0,13

0,10

0,09

55–59 år

1. kv.

0,18

0,15

0,07

0,12

60–64 år

1. kv.

–0,35*

0,17

0,01

0,23

65–74 år

1. kv.

–0,07

0,08

0,05

0,17

Totalt

8. kv.

0,14

0,10

0,17

0,10

16–19 år

8. kv.

0,20

0,55

0,61

0,57

20–24 år

8. kv.

0,49

0,36

0,31

0,24

25–29 år

8. kv.

0,24

0,24

0,22

0,22

30–34 år

8. kv.

0,29

0,19

0,09

0,13

35–39 år

8. kv.

0,05

0,14

0,07

0,15

40–44 år

8. kv.

0,28*

0,12

0,08

0,09

45–49 år

8. kv.

0,40

0,23

0,17

0,18

50–54 år

8. kv.

0,11

0,16

0,37*

0,11

55–59 år

8. kv.

0,44

0,23

0,44*

0,20

60–64 år

8. kv.

–0,18

0,19

0,03

0,29

65–74 år

8. kv.

–0,29*

0,13

0,07

0,24

Merknad: Endring i BNP er standardisert til ett standardavvik i første periode. Det tilsvarer en sesongjustert kvartalsvekst på 0,8 prosent.
Effekter på arbeidsstyrken er målt som endring i andel av befolkningen i respektive aldersgruppe. Tabellen gjengir akkumulerte effekter
etter hhv. ett og åtte kvartaler samt standardfeil i estimeringen. BNP for Fastlands-Norge er sesongjustert volumendring fra det kvartalsvise
nasjonalregnskapet, mens arbeidsstyrken er hentet fra AKU.
* indikerer at koeffisienten er minst to standardfeil.
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Økonomiske perspektiver
Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 12. februar
2009

Innledning
Lyrikeren Øyvind Rimbereid fra Stavanger – med verk
som er løftet opp i norsk litterær kanon1 – er i år nominert
til Nordisk Råds litteraturpris for samlingen «Herbarium». Diktet «Tulipan» starter med bølgen av spekulasjon i handelen med blomsterløker på 1600-tallet. Det ble
utviklet et fremtidsmarked for løker i Holland etter at
gartnere fant ut at virus ga tulipaner striper og vakre
farger. På kort tid økte verdien av løkene 25 ganger, før
markedet brøt sammen. Hundre år senere kostet en løk
under en prosent av nivået før kollapsen.2
Rimbereid sier:
“Året 1635
og på pollengult papir
flagrer tulipanløker de fleste knapt
		 vet hvor gror.
Eller de gror kun i vekselsignaturen
til en selger som selv har kjøpt
en signatur av en selger
med penger som selv finnes
kun som signatur.” 3

Nedgangstider i verdensøkonomien
I september i fjor slo uroen i finansmarkedene ut i full
krise verden over. Like før hadde det sett ut til at markedene lot seg roe da amerikanske myndigheter reddet de
to boligbankene Fannie Mae og Freddie Mac. Men 15.
september gikk den store investeringsbanken Lehman
Brothers konkurs. Banken hadde stor aktivitet også i
Europa og Asia, i tillegg til i USA. Dagen etter brøt
pengemarkedene sammen. All tillit mellom bankene var
borte. Likviditeten tørket ut, rentene steg kraftig og
aksjekursene falt. De daglige svingningene – volatiliteten
– i valutakursene tiltok markert. 25. september ble den
store amerikanske banken Washington Mutual satt under
administrasjon, og långiverne til banken gikk på tap. Da
stoppet også obligasjonsmarkedene helt opp.

Figur 1 Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.
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1

Kilde: Stig Sæterbakken og Janike Kampevold Larsen (red.) (2008): «Norsk Litterær Kanon», Cappelen DAMM.

2

For nærmere redegjørelse av tulipanboblen i Holland, se NOU 1999: 29 «Varederivater», s.53

3

Kilde: Øyvind Rimbereid (2008): «Herbarium», Gyldendal Norsk Forlag A/S, s.38
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I dagene og ukene etter strammet bankene inn på nye
utlån til husholdninger og bedrifter.
Veksten i verdensøkonomien var allerede på vei ned,
men alt ble verre i de siste månedene i fjor. Omslaget var
kraftig og traff synkront nær sagt alle finans- og vare- og
tjenestemarkeder, ikke bare i USA, men også i Europa,
Asia, Latin-Amerika og Oseania (figur 1).
Island var mer utsatt enn de fleste (figur 2). Inflasjonen
svingte mye, og forventningene til fremtidig prisstigning
var ikke godt forankret. Derfor ble også utslagene i den
islandske kronen svært store. Mange med lån i utenlandsk
valuta fikk økt sin gjeld da kronen stupte. En tid var det
ikke mulig å veksle islandske kroner om til annen valuta.
Det var likevel sammenbruddet i de forvokste bankene
som var utslagsgivende. Den islandske staten overtok
dem, men det var ikke tillit til at staten kunne bære den
høye gjelden som fulgte med. Island måtte søke hjelp hos
andre land og Det internasjonale valutafondet. Det ligger
nå an til at produksjonen på Island faller med 10 prosent,
i år og at det private forbruket blir redusert med 35 prosent
Figur 2 Island. Inflasjon og kronekurs. 1. jan. 2003 – 4. feb. 2009
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i løpet av tre år. Samtidig skal staten bære en gjeld som
utgjør over en million norske kroner per familie.
Krisen ute fikk raskt virkning her hjemme. Våre banker
og flyten av lån og penger er tett vevd sammen med
markedene ute. Bankenes finansiering i andre land ble
dyr og stoppet nesten opp. De reagerte med å øke rentene
til bedrifter og husholdninger, og de skrudde til lånekranen. Stadig større deler av næringslivet fikk merke
nedgangen utover høsten. I august i fjor fortalte industri
bedriftene i vårt regionale nettverk at veksten ville holde
seg oppe. I november beskrev de omslaget som «et
infarkt». Produsentene av bildeler i Farsund, Høyanger,
Raufoss, Kongsvinger, Kongsberg, Hvittingfoss og Rollag
fikk merke at kjøpet av biler var stoppet opp. Verkstedindustrien begynte å tvile på kvaliteten på sine ordre
bøker. Prisene falt på olje, gass, aluminium og ferro
legeringer, samt frakt.
Den norske kronen er en skjør plante. Det så vi da
investorer flyktet fra valutaene til små land, og kronen
svekket seg kraftig (figur 3). Da spekulantene trakk seg
Figur 3 Norske kroner per euro. Kurs og svingninger.
1. jan. 2008 – 10. feb. 2009
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Norges Banks noteringskurs er brukt fram til og med 9.desember
2008. Etter 9. desember noterte ikke Norges Bank kursen på
islandske kroner, og utenlandsmarkedet er da brukt for å uttrykke
islandske mot norske kroner.
Stigende kurve betyr svakere islandsk krone
Kilder: Norges Bank og Thomson Reuters

45

0,30

10

0
2003
1)

b. Daglige svingninger i kronekursen2)

0,00
jan.08
2)

0,00
mai.08

sep.08

jan.09

Forskjell mellom høyeste og laveste omsetningskurs i løpet
av dagen. 10 dagers glidende gjennomsnitt
Kilde: Thomson Reuters
NORGES BANK penger og kreditt 1/2009

ut, økte de daglige utslagene, og det ble dyrere å sikre
seg mot kurssvingninger. Kronen nådde sitt svakeste nivå
på 10 år på julaften.
Vi er nå inne i den største nedgangskonjunkturen i
etterkrigstiden i OECD-landene. Amerikansk økonomi
kan allerede ha krympet med i størrelse 2½ prosent siden
krisedagene i september. Produksjonen faller like mye i
mange europeiske land, og kanskje det dobbelte i Japan
og Korea. Det var lenge et håp om at veksten i Kina og
andre fremvoksende økonomier skulle holde seg oppe.
Men også de er hardt rammet.
Produksjonen går også tilbake i Norge, men så langt
trolig noe mindre enn ute.
Det som nå skjer, er noe mer enn en vanlig konjunktur
bølge. Det er tillitskrise med svikt i tro på framtiden, svikt
i tillit til banker, motparter og kontraktspartnere. Myndig
hetene har gått langt, som i en unntakstilstand, i å bruke
etablerte og nye virkemidler.
Det er satt i verk fem ulike sett av tiltak:
For det første: Sentralbankene tilfører bankene mye
mer likviditet enn vanlig, og de yter dem lån med lengre
løpetid. De skaffer også til veie internasjonal valuta til
sine banker.
For det andre: Styringsrentene er blitt redusert kraftig
(figur 4). USA kom først inn i nedgangskonjunkturen
og satte renten ned allerede fra høsten 2007. Men under
krisen har de gått videre. Her i Europa økte rentene
fram mot sist sommer før de ble satt kraftig ned fra
oktober.
For det tredje: Det er tatt i bruk kredittpolitiske virkemidler. Flere land garanterer for lån til bankene. Den
amerikanske sentralbanken kjøper boliglånsobligasjoner,
papirer med sikkerhet i studielån, forbrukslån og lån til
små virksomheter, samt sertifikater utstedt direkte av større
bedrifter. Det siste vil sentralbankene i Japan og Storbritan-

Figur 4 Styringsrenter ute.
ute Prosent
Prosent. 1.
1 jan.
jan 2003 – 10.
10 feb
feb. 2009
7

USA

6

Euroområdet

7

Storbritannia

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0
2003

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Kilde: Thomson Reuters

nia også gjøre. Den britiske staten har varslet at den vil
garantere for utlån til små og mellomstore bedrifter.
For det fjerde: Myndighetene i flere land har sett seg
tvunget til å tilføre risikokapital til bankene (figur 5).
Enkelte stater overtar eierskap i finanshus. I Storbritannia har staten nå majoritet i storbanken Royal Bank of
Scotland, og den eier over 40 prosent av Lloyds.
I Tyskland kjøper staten seg opp i Commerzbank, som
tar over Dresdner Bank. I USA har staten tilført kapital
i andre former enn ordinær aksjekapital, men slik at
store banker langt på vei drives på statens regning og
risiko.
For det femte: For å dempe fallet i produksjonen og
sysselsettingen øker statene sine bevilgninger og setter
ned skatte- og avgiftssatser. I USA blir det arbeidet med
tiltak som tilsvarer nesten 5 prosent av bruttonasjonalproduktet. De aktive tiltakene er ikke like omfattende i
Europa. Men her virker skattene og det offentlige sikkerhetsnettet som en støtdemper.

Figur 5 Statlig tilførsel av kapital 2008 og 2009. (Planlagt og
overført kapital ). Prosent
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Også i Norge blir et helt sett av virkemidler brukt.
Bankene har fått tilført både korte og mer langsiktige lån
fra Norges Bank. De får dessuten tilgang til likvide
statspapirer mot sikkerhet i boliglån. Styringsrenten er
blitt satt kraftig ned (figur 6).
Som i andre land når ikke pengene fram til bedriftene,
men hoper seg opp i bankene (figur 7). Staten har derfor
gitt økte lån og garantier for norsk eksport, økte rammer
for statsbankene og lar Folketrygdfondet øke sine kjøp
av obligasjoner. Staten tilfører nå også risikokapital til
norske banker. For å dempe fallet i aktiviteten i norsk
økonomi øker statens utgifter med over 10 prosent i år.

Hva var det som brast?
Nedgangstidene vi er inne i, avløser en periode med svært
god økonomisk vekst både ute og her hjemme, støttet av
gode vilkår for handel. De fremvoksende økonomiene i
Asia, Europa og Latin-Amerika har stått for en stadig
større del av produksjonen. Flere hundre millioner mennesker har tatt steget ut av fattigdom.
Men hva gikk så galt?

Figur 6 Norges Banks styringsrente. Prosent.
1 jan.
1.
jan 2003 – 10.
10 feb.
feb 2009
7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0
2003

Det bygde seg opp store ubalanser i betalingene mellom
industrilandene, særlig USA, på den ene siden, og de
fremvoksende økonomiene, særlig Kina, på den andre
siden (figur 8). Det har dels opphav i underskudd på
statsbudsjettet og lav privat sparing i USA helt fra
1990-tallet, og dels i at veksten i Kina, særlig de siste
årene, har vært eksportledet med sterk konkurranseevne
og styrt valutakurs. Et særtrekk har altså vært at rike land
har lånt, og land i utvikling har spart. Ubalansene ble
større da olje- og andre råvarepriser økte markert. Oppgaven med å formidle kapital ble for krevende for aktørene i kapitalmarkedene. De langsiktige rentene ble for
lave, jakten på avkastning for hissig og betalingen for
risiko for snau.
Rik tilgang på langsiktige lån ga for stor etterspørsel
etter boliger og annen fast eiendom i nesten hele den
vestlige verden. De første klare tegnene til at utviklingen
ikke var bærekraftig, kom til syne i 2007 – i bolig
markedet i USA, i pengemarkedet og i banker.
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Figur 7 Likviditet.1), 2) Tolvmånedersvekst. Tremåneders
glidende gjennomsnitt.
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Figur 8 Utenriksøkonomi. Milliarder USD. Driftsbalanser.
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Figur 9 Nasjonalinntekt.
Nasjonalinntekt 1) Prosent.
Prosent Samlet vekst fra 2002 til 2007
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Figur 10 Inflasjon1) og underliggende inflasjon2).
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Få land tjente bedre på den økonomiske oppgangen enn
Norge (figur 9). Prisene på olje, gass og andre varer vi
eksporterer, ble drevet opp. Samtidig kjøpte vi stadig
flere av våre forbruksvarer billig fra nye EU-land og fra
Asia.
Etter at EØS-området ble utvidet, kunne vi dessuten
nyte godt av flyt av arbeidskraft, særlig fra Polen. I
tillegg var norske bedrifter flinke til å ta i bruk ny teknologi og organisere virksomheten. Norges disponible
inntekt økte mer enn i noe annet vestlig land, og med
over 50 prosent fra 2002 til 2007. Det var ikke til å
unngå at aktørene i det økonomiske livet her hjemme
så lyst på fremtiden. Folk sparte mindre, og i boligmarkedet ble det euforiske tilstander. Gjelden este både i
husholdninger og bedrifter.
Lenge avtok prisstigningen (figur 10). Vi satte renten
lavt da inflasjonen falt og nærmet seg null i 2003 og 2004.
Virksomhetenes evne til å produsere var økt markert.
Det ga rom for sterk vekst i etterspørselen etter varer og
tjenester. Den lave renten støttet opp under den gode
vekstevnen i økonomien. Godt i forkant av at prisveksten
tiltok, begynte vi i 2005 å heve renten. Takten i rente
økningene ble gradvis økt.
Konjunkturen i Norge snudde for litt over et år siden.
Veksten i forbruket stoppet, og boligprisene begynte å
falle (figur 11). Fram mot høsten i fjor så det ut til at
kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi mest trolig ville
avta mot et normalt nivå, inflasjonen ville stabilisere
seg rundt 2½ prosent, og styringsrenten fremover kunne
holdes på det vi regner som et normalt nivå – mellom 5
og 6 prosent. Men, utsiktene ble vurdert å være usikre.
4

Råvareprisene steg og trakk inflasjonen opp i mange
land. Samtidig var veksten i lønningene blitt høy her
hjemme, og stigningen i produktiviteten avtok. På den
andre siden kunne uroen i finansmarkedene, hvis den
tiltok, ramme verdensøkonomien og vår eksport
hardt.
Høsten 2008 gikk så uroen over i en finansiell og
realøkonomisk krise som synkront traff nær sagt alle
land. Det gir nå fall i produksjon og sysselsetting også i
Norge.

Figur 11 Varekonsum og boligpriser. Indeks.
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forening, FINN.no, ECON Pöyry og Statistisk sentralbyrå

Kilde: Øyvind Rimbereid (2008): «Herbarium», Gyldendal Norsk Forlag A/S, s.56
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Veien framover
Myndighetene i mange land har siden da vist at de er
beredt til å bruke sterke virkemidler, men likevel er
finansmarkedene fortsatt ute av lage. Tillitssvikten og
rasjoneringen av kreditt gir nedgang i produksjonen. Da
faller inntjeningen i små og store bedrifter, og flere blir
arbeidsledige. Det legger til rette for flere runder med tap
på verdipapirer og i bankenes bøker. Hver uke kommer
nyheter som skaper inntrykk av at tiltakene som blir
gjennomført, ikke er nok til å stagge nedgangen.
Men tiltakene har virkning.
Likviditeten flyter litt bedre, og renten på lån mellom
bankene har falt (figur 12). Denne renten var i USA og
Europa mer enn 2 prosentenheter over styringsrenten i
oktober i fjor, men forskjellen er nå halvert. De lave
rentene sentralbankene setter, når i større grad fram.
I USA har boliglån og lån til bedrifter blitt billigere etter
at sentralbanken begynte å kjøpe opp obligasjoner og
sertifikater som boligbanker og bedrifter utsteder.
I Tyskland, Sverige og Danmark har renten på boliglån
falt markert. Også i Norge har lånerentene gått ned, og
flyten av lån til kjøp av bolig har løsnet. Aksjekursene
og råvareprisene svinger fortsatt mye, men faller ikke
bratt lenger.
Lavere styringsrenter, høyere offentlige utgifter og
reduserte skatter vil øke etterspørselen etter varer og tjenester. Det vil etter hvert stabilisere produksjonen og
sysselsettingen og motvirke at prisstigningen blir for lav.
Det er også sterke selvregulerende mekanismer i markedsøkonomier som det kan være lett å undervurdere når
det ser som mørkest ut.

Figur 12 Internasjonale rentepåslag i pengemarkedet.1)
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Figur 13 Norges bytteforhold mot utlandet. Pris på
eksport/pris på import
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Lønnsomheten i bedriftene er presset, men økningen
i arbeidsledigheten vil føre til lavere lønnsvekst som
demper utslagene i inntjeningen. Investeringene faller
mye, men etter hvert blir det behov for nye boliger og
bygg og for å erstatte utrangerte maskiner. Husholdningene verden over øker nå sin sparing og reduserer sin
gjeld. Men gjelden når etter hvert et nivå de kan leve
med. Da vil forbruket ta seg opp.
Lave renter demper nedgangen i investeringene og gjør
det lettere for husholdningene å betale ned gjeld. Tilpasningen kan likevel ta tid, og vi kan ikke vente at forbrukere i USA og Europa skal drive en ny oppgang. Der vil
også offentlig sektor etter hvert måtte stramme til sin
pengebruk og øke skatteinntektene for å hindre at gjelden
øker. Skal veksten i verdensøkonomien etter hvert få godt
feste, må trolig offentlige og private investeringer og
forbruk i Kina og andre asiatiske land legge beslag på en
større del av det som kan produseres der.
Mange industriland får nå bedre priser for sin eksport
i forhold til prisene på sin import. Reduserte olje- og
råvarepriser letter byrden.
Men vårt bytteforhold blir svekket (figur 13). En del av
gevinsten de siste årene er nå borte, og disponibel inntekt
for landet vil kunne falle med nesten 10 prosent i år. Det
fører Norge nedover listen over de rikeste landene i
verden (som vi jo kanskje ikke bare har vondt av).
Norske bedrifter blir rammet når husholdninger verden
over kjøper færre biler og møbler og når det blir bygd
færre skip. Med lavere oljepris vil trolig også investeringene på sokkelen falle i årene fremover. Men la oss ikke
glemme at prisen på petroleum fortsatt er høyere enn
næringen for bare få år siden turde håpe på.
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Figur 14 Relative lønnskostnader.1) Avvik fra gjennomsnittet.
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Relativt til våre handelspartnere. Målt i felles valuta. Et uttrykk for
Norges konkurranseevne. Gjennomsnittet er beregnet 1970 – 2008.
Kilder: Statistisk sentralbyrå
sentralbyrå, Det tekniske beregningsutvalget for
inntektsoppgjørene (TBU), Finansdepartementet og Norges Bank

Konkurranseevnen til norsk næringsliv svekket seg i
oppgangskonjunkturen (figur 14). Men fallet i kronen
siden i september i fjor retter det noe opp. Vi må likevel
vente at arbeidsplasser i industrien vil forsvinne. Veksten
her de senere årene var da også et brudd på de lange
linjene.
Norske husholdninger har bygd opp sin gjeld over
mange år. På midten av 1990-tallet var gjelden 1,2 ganger
inntekten. I 2008 hadde den økt til to-gangeren (figur
15)
Vi har ikke klare holdepunkter for hva som er en bærekraftig gjeld. Folk bruker en mindre del av sin inntekt til
rent livsopphold i dag og har mer til bolig og renter.
Endringene i kredittmarkedene har dessuten gitt folk
større mulighet til å tilpasse sitt forbruk over livsløpet.
Det offentlige sikkerhetsnettet utvides også gradvis og
kan gi lavere sparing.
Erfaringene fra de siste årene tyder likevel på at nivået
på gjelden er i høyeste laget. Veksten i det private forbruket bremset raskt da rentene gjennom 2007 steg til
mer normale nivåer.
Husholdningenes gjeld er for det meste sikret med pant
i boliger. Når boligen faller i verdi – og her er vi trolig ikke
ved veis ende – får folk mindre handlefrihet. Flere vil
ønske å redusere sin gjeld, og bankene vil gi mindre lån.
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Figur 15 Gjeld som andel av inntekt.
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Samlet må vi vente at husholdningene vil nedbelåne og
være mer forsiktige i forbruk og investeringer i årene
fremover.
Det er lett å grave seg ned når konjunkturene svikter.
Men hvem så i 1990 at vi sto ved starten til et gyllent
tiår med sterk vekst i IT og kommunikasjon? Og hvem
kunne ane i 2002 at det skulle komme en ny vekstbølge
i norsk industri?
Heldigvis har vi også mange eksempler på nyskaping,
særlig i dårlige tider. Nokia klarte omstillingen fra gummistøvler til ny teknologi da finsk økonomi lå brakk på
begynnelsen av 1990-tallet. I Norge fikk Televerket fra
samme tid friere tøyler, og Telenor utviklet seg til et stort
internasjonalt selskap. Under nedgangen på slutten av
1980-tallet startet Tandberg utviklingen av systemer for
videokonferanser.
På industristedene Mo i Rana, Raufoss og Kongsberg
vokste det fram rike teknologiske miljøer etter stats
bedrifters fall på 1980-tallet.
Handelsmennene bak matvarekjedene Rimi og Rema
startet i det små i nedgangen på slutten av 1970-tallet.
Midt i den økonomiske krisen på 1930-tallet startet
møbelprodusenten Stokke – de med tripp-trapp-stolen
– sin virksomhet på Sunnmøre.
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Den økonomiske politikken
De tiltakene som nå settes i verk, skal bygge bro fram til
markedsøkonomien gir ny vekst av egen kraft.
Myndighetene tester nå grensene for aktiv økonomisk
politikk. Og noen har overskredet dem.
Flere land er ikke lenger kredittverdige og har tapt sin
økonomiske handlefrihet. De må søke støtte hos naboland
og Det internasjonale valutafondet. I euroområdet må
flere stater med høy gjeld eller store underskudd betale
dyrt for sin kreditt (figur 16).
I pengepolitikken brukes rentevåpenet for alt det er
verdt. I USA, Japan og Sveits er renten nær null.
Men de virkemidlene som tjener økonomien nå, vil
kunne svekke evnen til vekst noe lenger fram i tid.
Etter hvert må store underskudd i budsjettene bli redusert, og statsgjelden helst bli bygd ned.
Husholdninger kan begynne å spare mer for å være
beredt på høyere skatter eller lavere ytelser fra staten i
fremtiden. Det svekker virkningene, også i dag, av de
tiltakene som nå blir brukt.
Stater som har skutt inn penger eller gitt lån til banker
og bedrifter, avlaster eierne for risiko. Det kan skape en
forestilling om at staten også vil plukke opp regningen i
neste runde. Risiko kan da igjen bli priset for lavt og
senere gi en ny runde med oppbygging av gjeld.
Norge er heldigere enn de fleste. Statsfinansene er gode,
med stor nettoformue, og vi har overskudd i handelen
med utlandet. Våre banker har ikke vokst som bankene
i mange andre land (figur 17). Aktivitetsnivået i norsk
økonomi var høyt uten at folk ventet stigende inflasjon
da nedgangen traff oss. Prisstigningen var lav og stabil.
Vår økonomiske stilling viser at det finanspolitiske
rammeverket er godt.
Fra 2008 til 2009 – i lavkonjunkturen – vil statsbudsjettet tilføre fastlandsøkonomien fem prosent av verdiskapingen, eller 90 milliarder kroner. Halvparten følger
automatisk av at dagpenger holder oppe kjøpekraften til
de som mister sitt arbeid, og at husholdninger og bedrifter betaler mindre i skatter og avgifter uten at staten
reduserer sine utgifter. Resten er aktive tiltak og den
gradvis økte bruken av oljepenger (figur 18).
Det gir en ekstra troverdighet at den samme linjen i
finanspolitikken er fulgt over flere år, og at de automatiske
stabilisatorene får virke også når skatteinngangen er god.
Den norske staten kan derfor bruke penger i nedgangskonjunkturen uten at folk sparer mer for å dekke fremtidige skatteutgifter og uten at rentene på statspapirer stiger
av den grunn. Staten har fortsatt handlefrihet.
Det operative målet for pengepolitikken er lav og
stabil inflasjon med en årsvekst i konsumprisene som
over tid er nær 2,5 prosent. De siste ti årene har prisstigningen i gjennomsnitt vært 2 prosent, det vil si nær,
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Figur 16 Rentepåslag på statsgjeld1). Forskjell til Tyskland.
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Figur 17 Banksektorens størrelse. Forvaltningskapital som
andel av BNP.
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Figur 18 Bruk av oljepenger over statsbudsjettet.
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Figur 19 Inflasjon. Glidende tiårs gjennomsnitt1) og variasjon2)
i KPI3). Prosent.
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men noe lavere enn målet, og den varierer mye mindre
enn før (figur 19). I oppgangstidene vi nå har bak oss,
nådde prisstigningen 3 prosent i fjor, men ble bremset
uten at renten ble satt høyt.5
Vi ser nå klart fordelene av at aktørene i det økonomiske
livet venter lav og stabil inflasjon. Folk kan være rimelig
trygge på at inflasjonen over tid vil ligge nær 2,5 prosent.
Det gjør rentesettingen mer effektiv. Når vi reduserer den
nominelle renten, faller samtidig realrenten like mye, og det
er den som påvirker valgene i foretak og husholdninger.
Også i rentesettingen har vi fortsatt rom for å stimulere.
Når inflasjonen er forankret, tror ikke aktørene at prisstigningen varig vil skyte fart i Norge selv om kronen er
blitt svakere. Norges Bank kan da la kronen falle i verdi
uten å måtte stramme til. Det demper nedgangen i vår
eksportproduksjon. I dårlige tider kan vi til og med trenge
et markert fall i kronen for å holde prisstigningen oppe
og nær 2,5 prosent. I lavkonjunkturene i 1990 og 1998
gjorde vi det motsatte: Vi måtte øke renten for å stabilisere kronen og for å holde inflasjonen i sjakk.
Selv om finanspolitikken og pengepolitikken har virket
etter intensjonen, har vi svingninger i produksjon og
sysselsetting. Vi har hatt en periode bak oss med sterk
vekst i kreditt. I oppturen ble boligmarkedet mer og mer
preget av en tro på at prisene bare kunne øke. Nå blir
konjunkturen påvirket av at boligprisene faller og at
husholdninger og bedrifter må nedbelåne.
Utviklingen her hjemme, og i enda større grad i andre
land, viser at virkemidlene i den økonomiske politikken
5

ikke er fullgode. Det er særlig samspillet mellom kreditt
og bolig- og eiendomspriser som skaper utfordringer.
Rentesettingen påvirker dette samspillet bare indirekte.
Renten går opp i gode tider når vi venter at inflasjonen
vil tilta og ned når vekst og inflasjon avtar. Renten er et
grovt virkemiddel, som vi kan bruke til å holde inflasjonen i sjakk over tid og slik bidra noe til å jevne ut svingninger i produksjon og sysselsetting. Virkemiddelet må
ikke bli lesset over med oppgaver.
Forsøk på en klart strammere linje i pengepolitikken i
vekstperioden fra 2003 ville for eksempel gitt høyere
kapitalinngang, klart sterkere krone og mindre industri,
enda lavere inflasjon, større vekst i reallønn og flere lån
til husholdninger og bedrifter i utenlandsk valuta. Veksten
i kreditt og boligpriser ville trolig blitt lite påvirket, og
vi ville fått sterkere omslag nå i innenlandsk økonomi
og enda større svingninger for vår skjøre krone.
Vi kan ikke drøfte samspillet mellom boligmarkedet
og husholdningenes gjeld uten å trekke inn beskatningen
av bolig. Folk har mye av sin formue i boligkapital.
Beskatning av fordel av egen bolig, som uansett bygde
på at verdien av bolig ble satt lavt, ble tatt bort i 2005.
Samtidig ble fradraget i alminnelig inntekt for gjelds
renter ført videre. Boligeiere får altså fradrag for utgifter
til inntekts ervervelse, men skatter ikke av fordelen.
Skattekilene fører til at det rentenivået som er riktig for
husholdningene, blir for høyt for bedriftene. Den skjermer
låntakere for økt rente i oppgangstider og fører til sterkere
utslag i prisene på boliger.
Det vil ikke være riktig å skjerpe boligbeskatningen nå,
men en reform vil være å anbefale når konjunkturen snur.
Aktørene i det økonomiske livet kan være myopiske.
Det er kortsynt å ta utgangspunkt i dagens flytende renter
når det blir vurdert hvor stor gjeld folk kan bære over tid.
Langsiktige, faste renter gir her en vesentlig bedre veiledning. De som kjøper bolig, og bankene som yter lån, må
ta høyde for at den flytende renten over tid i gjennomsnitt
vil være i størrelse kanskje 6 prosent og tidvis høyere.
Det er også andre kilder til svingningene i kreditt og
eiendomspriser.
Bankvirksomhet er medsyklisk. I oppgangstider er
tapene på utlån lave. Det øker bankenes fortjeneste.
Tilgangen på egenkapital er da god og gir grobunn for
sterk vekst i utlån.
I nedgangstider øker tapene, og tilgangen på egenkapital
kan svikte, slik at bankene må stramme inn på sine utlån.
Utslagene blir sterkere fordi verdiene av bolig og eiendom,
som brukes som pant, svinger med konjunkturene. Samtidig kan motparter og ratingbyråer stille krav til økt
soliditet. Når banker med store markedsandeler – nasjonalt eller regionalt – rasjonerer sin kreditt, blir også gode

Ulike indikatorer for underliggende inflasjon var nær 3 prosent i 2008, mens veksten i de samlede konsumprisene var 3,8 prosent.
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Figur 20 Bankenes egenkapital.1) Prosent av
forvaltningskapital 1875 – 2008 (t.o.m.
forvaltningskapital.
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Figur 21 Finansieringskilder til banker i Norge.1) Prosent av
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Tallene for Bankenes egenkapital før 1918 er basert på: Jan Tore
Klovland (2007): «A reconstruction of the balance sheets of
savings banks in Norway 1822-1875» og «A reconstruction of the
balance sheets of commercial banks in Norway1848 – 1900» i
Øyvind Eitrheim, Jan Tore Klovland og Jan F. Qvigstad (Red.)
(2007): «Historical Monetary Statistics for Norway – Part II»
Norges Banks skriftserie, No. 38, Oslo. Statistisk sentralbyrå er
kilden for tallene fra 1919 til 1995. Norges Bank er kilden for
tallene fra 1996.

investeringsprosjekter utsatt. Det rammer i neste runde
bankene selv med høyere tap på utlån og svakere resultater – fordi aktiviteten i økonomien svikter.
Banker utøver sin virksomhet med svært lav egen
kapital. En industribedrift eller bedrift i tjenesteytende
sektor skal gjerne ha en egenkapitalandel mellom 30 og
70 prosent, avhengig av hvor risikoutsatt virksomheten
er. Banker kan drive med langt lavere egenkapital fordi
de skal spre risiko, de har gode styringssystemer og de
skal være godt regulerte og under tilsyn.
I Norge utgjør bankenes egenkapital seks prosent av
deres balanse. Før andre verdenskrig var andelen over 10
prosent. I etterkrigstida falt den ned mot fem prosent.
Statlig tilførsel ga økt egenkapital på begynnelsen av
1990-tallet, men andelen har på ny falt de senere årene
(figur 20).
Investeringsbankene i USA og Europa hadde svært lav
egenkapital, helt nede i 2-3 prosent av forvaltningskapitalen. De ligger i dag med brukket rygg.
Myndighetene i mange land arbeider nå for at finansmarkedene skal bli mer robuste. For Norge er det ikke
riktig å gå tilbake til reguleringene fra etterkrigstida.
Renteregulering, kredittbudsjett, omfattende statsbanker,
regulering av kapital over landegrensene og fast valutakurs er ikke svaret.
Det må i stedet stilles nye og større krav til egenkapitalen i bankene.
Banker beregner hvor mye kapital de trenger med egne
risikomodeller. Modellene fanger opp hvilke tap og
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Tallene har samme kilder som «Bankenes egenkapital», og i
tillegg Hege Imset Matre (1992): Norske forretningsbanker 1848
– 1990: En tilbakeføring av forretningsbankstatistikken. Rapport
nr 41, Det nye pengesamfunnet.

gevinster utlån tidligere har gitt. Kravene til egenkapital
følger av hvor risikoutsatte plasseringene er ut fra disse
erfaringene. Det har vært en svakhet at modellene, og
dermed risikovurderingene, bygger på for kort historie.
Når tapene nå stiger, som følge av det brå og sterke
omslaget, må bankene øke egenkapitalen. Slik forsterker
reglene konjunkturen.
Tre endringer peker seg ut.
For det første: For en gitt risikovurdering må det bli
stilt krav om høyere egenkapital.
For det andre: Bankene må ikke kunne redusere egenkapitalen under et minimumsnivå, selv om de yter lån
som etter modellene tilsynelatende gir lav risiko.
For det tredje: Bankene må bygge opp gode støtdempere
over minstekravet i normale tider. Da trenger ikke
bankene å øke sin egenkapital når konjunkturene snur.
De kan tvert imot tåle å ta tap. Det vil motvirke at
bankene må rasjonere kreditt i dårlige tider.
Norske banker har ikke store nok støtdempere i dag
verken for sitt eget, sine aksjonærers eller økonomiens
beste. Derfor tilfører staten nå risikokapital. Det må ikke
være tvil om at bankene har den kapitalen de trenger
I tillegg, bankenes måte å finansiere seg på gjør dem
sårbare (figur 21). Tidligere skaffet de norske bankene seg
midler i det vesentlige ved innskudd fra personer og bedrifter. De senere årene har bankene lånt mye i markedene ute
og hjemme. Det har vist seg under krisen å gi bankene en
stor likviditetsrisiko. De langsiktige lånemarkedene har
nå tørket inn. Staten og Norges Bank har derfor trådt inn
NORGES BANK penger og kreditt 1/2009

som långivere. I fremtiden må regelverket og praksis igjen
bygge på at innskudd blir den klart største kilden til finansiering av bankene. Obligasjonslån med sikkerhet i de
tryggeste boliglånene vil trolig også bli viktig.
Større krav til egenkapital og nye vilkår for finansiering
vil gi økte kostnader i bankene. Det må innskytere og
låntakere betale for, og rentemarginene vil trolig bli større.
Bankenes evne til å konkurrere med andre aktører vil
samtidig bli dårligere. Obligasjonsmarkedet og andre
markeder hvor det er direkte kontakt mellom låntaker og
långiver vil få et konkurransefortrinn. Nye krav til bankene
må bli fulgt opp med bedre regulering også her.
Gruppen av de 20 største økonomiene i verden8 drøfter
nå hvordan de skal takle krisen og hindre nye. Det blir
viktig å unngå proteksjonisme og handelskrig.
Ambisjonen er dessuten å etablere en ny og mer bærekraftig finansiell arkitektur.
Markedene er sammenvevde og bankene globale, mens
de myndighetene som fører tilsyn er nasjonale, og regelverkene praktiseres ulikt. Tilsynsmyndighetene må bli
sterkere – og kunne opptre samlet overfor bankene – og
regelverket må bli bedre. Det har vært en tendens til at
nasjonale tilsynsmyndigheter vegrer seg mot å stille
strenge krav til sine banker i frykt for at deres evne til å
konkurrere skal bli dårligere. Slik glidning i regelverket
mot et – for lite – felles minstenivå er viktig å unngå. For
Norge er det vesentlig at reglene blir praktisert både
stramt og likt i de nordiske landene, siden banker med
sete i Sverige og Danmark har store markedsandeler hos
oss, og norske banker har ambisjoner i Skandinavia.
Det har vært lite samarbeid mellom land om makro
økonomisk politikk de senere årene. Synet har vært at
det går godt dersom hvert enkelt land holder orden i eget
hus. Det er et viktig startpunkt, men vi har vel nå lært
på nytt at ubalanser og risiko oppstår når store land ikke
tar nok hensyn til at egne valg også påvirker andres.
Det internasjonale valutafondet må få en viktigere rolle.
Fondet må styrke sin overvåking og bli gitt større gjennomslagskraft for sine råd. Men det krever nok endringer
i styringen av valutafondet. De landene som nå vokser
seg økonomisk sterke, ber om større innflytelse. Fondet
må også bedre sitt ry i disse landene.

Statens formue og sparing
Norge har hatt god nytte av de internasjonale kapitalmarkedene. Vi trakk på lånemulighetene ute da petroleumsindustrien ble bygd opp. Vi gjorde det samme for
å utvide velferdsordningene og finansiere motkonjunkturpolitikk midt i 1970-årene og tidlig på 1990-tallet.

Nå flytter vi verdier i olje og gass til aksjer og obligasjoner ute.
Også andre mindre industriland bruker kapitalmarkedene aktivt. Vårt naboland Sverige har hatt store overskudd i utenriksøkonomien. Sveits sparer mye og har
permanent overskudd. Australia derimot har kunnet føre
et underskudd siden 1975.
Vi markerer Knut Hamsun sin diktning i år. I det lille
samfunnet Polden, i August-trilogien, langt fra det store
kapitalmarkedet, lever folk i små kår med litt fiske og
jordbruk. Men samfunnet endrer seg da rikdommen
kommer med gode sildesteng.
August sa: «….dokker skal ikke plante noget ætendes
ved dørene dokkers. Det tar sig ikke ut. Jeg har det som
bedre er å sætte ned der – trær, prydbusker.» 9
Jordbruket blir lagt ned. Men, etter få år, forsvinner
silden.
Den norske staten har ikke fulgt rådet til August, men
har spredt sin formue. Den er dels plassert i eie i norske
virksomheter, dels i infrastruktur, dels i olje- og gass og
dels i aksjer og lån i utlandet. Når det som nå, er utsikter
til markert svakere vekst, faller verdien av alle offentlige
aktiva. Det gjelder også for bygg, veier, kraft og annen
infrastruktur der staten ikke tar seg bryet med løpende
verdsetting.
Investeringene ute i Statens pensjonsfond er i seg selv
spredt på aksjer og obligasjoner fra hele verden. Aksje
andelen øker nå fra 40 til 60 prosent.
En langsiktig investor får ekstra betalt fordi verdien av
aksjer svinger mye. Det er mange som taper på aksjer nå.
Den erfaringen vil bidra til at det fremover blir stilt større
krav til avkastning.
Strategien for fondet fører til at det blir kjøpt mer aksjer
når aksjekursene faller, og mindre når de stiger (figur 22).

Figur 22 Kjøp av aksjer. Indeks, 4. kv.1997 = 0.
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8

G20: Gruppe bestående av 19 land og EU. Medlemslandene tilhører verdens største økonomier og utgjør blant annet medlemmene i G7.

9

Kilde: Knut Hamsun (1976): «August». Fra samlede verker 11, Gyldendal Norsk Forlag, s. 120
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Figur 23 Eierandel i aksjemarkedene. Prosent.
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Pensjonsfondet kjøpte derfor mye aksjer i årene fra 2001
til 2003, og fondet kjøper mye aksjer nå. Av de aksjene
vi nå eier, er 40 prosent kjøpt i fjor, mens kursene var på
vei ned.
Det gir en økning i eiet i næringslivet i Amerika,
Europa og Asia (figur 23) – i virksomhetenes menneskelige kapital, i deres maskiner og utstyr, teknologi,
merkevarer og organisasjon. I det lange løp, og selv om
mange bedrifter nå må gi tapt, kan det kanskje være vel
så trygt som å gi lån.

Avslutning
La meg avslutte.
Akkurat nå avtar aktiviteten også i norsk økonomi.
Nedgangen har sitt opphav ute. Vi kan ikke skjerme oss,
men vi rår selv over hvordan vi møter omslaget. Det
globale finansielle veinettet blir nå rustet opp og overhalt.
Vi er avhengig av at trafikken igjen kan flyte godt.
Rimbereid spør:
“Til hvilket landskap
vil et lønnsomt spor nå bli lagt?” 10
Norge har en troverdig og robust økonomisk politikk og
et næringsliv som er flinke til å omstille. Det er et godt
utgangspunkt.

10

Kilde: Øyvind Rimbereid, 2008: ”Herbarium”, Gyldendal Norsk Forlag A/S, s.54
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