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1 Innledning
Det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken er renten. 
Renten kan settes slik at pengepolitikken er ekspansiv, 
kontraktiv eller nøytral. Litt løst assosieres den nøytrale 
realrenten med det nivået på realrenten som gjør at 
pengepolitikken verken er ekspansiv eller kontraktiv. 
Dersom sentralbanken ønsker å stimulere den økono-
miske aktiviteten, må renten settes slik at realrenten er 
lavere enn det nøytrale nivået. Dersom sentralbanken 
ønsker å dempe aktiviteten, må renten settes slik at 
realrenten er høyere enn det nøytrale nivået.2

Begrepet «nøytral realrente» stammer fra den svenske 
økonomen Wicksell3, som for rundt hundre år siden 
mente at det generelle prisnivået ville stige eller synke 
uten stans så lenge realrenten avvek fra den nøytrale.4 
Den nøytrale realrenten er imidlertid uobserverbar, og 
beregninger av den er usikre. Blinder (1998) sier at: «...	
the	neutral	 real	 rate	of	 interest	 is	 difficult	 to	 estimate	
and	 impossible	 to	 know	 with	 precision.	 It	 is	 therefore	
most	 usefully	 thought	 of	 as	 a	 concept	 rather	 than	 as	
a	number,	as	a	way	of	thinking	about	monetary	policy	
rather	than	as	the	basis	for	a	mechanical	rule	...».

Likevel er den nøytrale realrenten et viktig begrep når en 
vurderer innretningen av pengepolitikken. Sentralbanker 
må nødvendigvis ha en oppfatning av hvor ekspansiv 
eller kontraktiv pengepolitikken er. Det krever en vur-
dering av nivået på den nøytrale realrenten.

Det finnes flere realrentebegreper. Det er særlig 
viktig å skille mellom den langsiktige likevektsreal-
renten, den nøytrale realrenten og den faktiske real-
renten. Den langsiktige likevektsrealrenten bestemmes 

av grunnleggende forhold i økonomien, som potensiell 
vekst og befolkningens spareadferd. Den nøytrale real-
renten bestemmes i tillegg av ulike forstyrrelser som 
påvirker tilbuds- og etterspørselssiden i økonomien på 
mellomlang sikt. Den nøytrale realrenten kan avvike fra 
den langsiktige likevektsrealrenten, men vil bevege seg 
rundt og gå mot denne over tid. Den faktiske realrenten 
bestemmes i stor grad av nivået på sentralbankens sty-
ringsrente og avhenger dermed av de mål som er satt for 
pengepolitikken og de forstyrrelser økonomien utsettes 
for. Den faktiske realrenten kan derfor avvike fra den 
nøytrale i kortere eller lengre perioder.5

I neste avsnitt drøftes den langsiktige likevektsreal-
renten. Deretter ser vi nærmere på den nøytrale realrent-
en og forholdet mellom de ulike realrentebegrepene. Vi 
drøfter først begrepene for en lukket økonomi, mens 
vi i avsnitt 4 ser nærmere på den nøytrale realrenten i 
en liten åpen økonomi. Frie kapitalbevegelser mellom 
land innebærer at renter – også den nøytrale realrenten 
– påvirkes av globale forhold. I avsnitt 5 ser vi nærmere 
på hvordan den nøytrale realrenten kan anslås empirisk 
og hva som kan være rimelige anslag på den nøytrale 
realrenten globalt og i Norge. Avsnitt 6 oppsummerer.

2 Den langsiktige likevekts-
realrenten
Teori for økonomisk vekst kan belyse hva som 
bestemmer realrenten på lang sikt. I Ramsey-model-
len bestemmes langsiktig realrente av grunnleggende 
forhold i økonomien, som produktivitets- og befolk-

Den nøytra le  rea l renten
Tom Bernhardsen, spesialrådgiver, og Karsten Gerdrup, seniorrådgiver, begge i Pengepolitisk avdeling, Norges Bank1

1 Synspunktene i artikkelen står for forfatternes egen regning og er ikke nødvendigvis uttrykk for Norges Banks syn. For diskusjon og kommentarer takker vi Kari Due-
Andresen, Bjarne Gulbrandsen, Kjersti Haare Morka, Roger Hammersland, Kjersti Haugland, Amund Holmsen, Morten Jonassen, Nina Langbraaten, Kjersti Lyngtun 
Hansen, Junior Maih, Kjetil Olsen, Øistein Røisland, Marianne Sturød, Ingvild Svendsen og Tørres Trovik.
2 En mer presis definisjon av den nøytrale realrenten gis i avsnitt 3.
3 Wicksell (1907) skrev følgende: «If, other things remaining the same, the leading banks of the world were to lower their rate of interest; say 1 per cent below its ordi-
nary level, and keep it so for some years, then the prices of all commodities would rise and rise and rise without any limit whatever; on the contrary, if the leading banks 
were to raise their rate of interest, say 1 per cent above its normal level, and keep it so for some years, then all prices would fall and fall and fall without any limit except 
Zero».
4 Begrepene «nøytral realrente», «naturlig realrente» og «normal realrente» brukes om hverandre i litteraturen. I denne artikkelen brukes uttrykket «nøytral realrente».
5 Forventet realrente er definert som re = i – πe, der re er forventet realrente, i er nominell rente og πe er inflasjonsforventningene (vi ser her bort fra eventuelle risiko-
premier). Endringer i kortsiktig realrente bestemmes i stor grad av endringer i kortsiktig nominell rente, som igjen bestemmes av sentralbankens styringsrente. Nominell 
rente deflateres med forventet inflasjon over den nominelle rentens løpetid. I noen sammenhenger deflateres den nominelle renten med faktisk inflasjon over perioden. 
Disse to deflateringsmetodene gir opphav til de to begrepene ex ante og ex post realrente. Videre kan inflasjonen måles på flere måter, for eksempel ved konsumprisene 
eller ved et uttrykk for underliggende inflasjon. Disse forholdene kan være av særlig betydning når det gjelder empiriske beregning av realrenten, men av mindre betyd-
ning for å forstå de teoretiske sidene ved de ulike realrentebegrepene.

Begrepet «nøytral realrente» assosieres gjerne med det nivået på realrenten som innebærer at pengepoli-
tikken verken er ekspansiv eller kontraktiv . Vi definerer den nøytrale realrenten som det nivået på real-
renten som på mellomlang sikt er konsistent med et lukket produksjonsgap . Vi ser nærmere på hvordan den 
nøytrale realrenten i en liten åpen økonomi påvirkes av globale forhold . Den nøytrale realrenten er uob-
serverbar, og beregninger av den er usikre . Vi presenterer ulike måter for å beregne den nøytrale realrenten . 
En samlet vurdering kan tilsi at den normalt vil ligge i et område rundt 21/2–31/2 prosent i Norge . I den siste 
tiden med lave realrenter internasjonalt kan vi ikke utelukke at den nøytrale realrenten i Norge også kan 
ligge noe under dette . Den nøytrale realrenten har trolig falt siden 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, 
blant annet som følge av lavere inflasjonsrisikopremier .
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ningsvekst og husholdningenes preferanser knyttet til 
sparing. Det forutsettes at prisene er fleksible og at 
innsatsfaktorene er mobile. Alle markeder er derfor i 
likevekt. Under noen forenklede forutsetninger kan det 
vises at:

(1)  r** = g + n + ρ

Den langsiktige likevektsrealrenten (r**) bestemmes av 
potensiell vekst, det vil si summen av produktivitets-
veksten (g) og befolkningsveksten (n), og husholdnin-
genes tidspreferanserate (ρ). Jo mer husholdningene 
vektlegger konsum i dag relativt til fremtidig konsum, 
desto større er tidspreferanseraten.6

Ifølge Ramsey-modellen skal realrenten og potensiell 
vekst bevege seg noenlunde i takt. Det antas at hushold-
ningene ønsker å glatte ut konsumet over tid. Høyere 
potensiell vekst og dermed høyere forventet inntekt 
fører da til et ønske om å konsumere mer og spare min-
dre. Det trekker i retning av høyere realrente. Jo mer 
husholdningene foretrekker å konsumere i dag relativt 
til framtiden, det vil si jo mer utålmodige de er, desto 
lavere er ønsket sparing og desto høyere er realrenten.

Høyere potensiell vekst kan også føre til høyere 
langsiktig likevektsrealrente via høyere investerings-        
etterspørsel. Når for eksempel produktivitetsveksten 
øker, bidrar dette til å øke marginalavkastningen av 
kapital. Når marginalavkastningen er større enn real-
renten, fører det til et ønske om å investere mer. Dermed 
stiger investeringsetterspørselen og likevektsrealren-
ten.7 Dette er i tråd med Wicksell (1907), som mente 
at: «…	the	upward	movement	of	prices,	whether	great	
or	small	 in	 the	 first	 instance,	can	never	cease	so	 long	
as	the	rate	of	interest	is	kept	lower	than	its	normal	rate,	
i.e.	 the	rate	consistent	with	 the	 then	existing	marginal	
productivity	of	real	capital.»

Vi har illustrert sammenhengen mellom investering 
og sparing i figur 1. Investeringsetterspørselen (I0) 
avhenger negativt av realrenten fordi lavere realrente 
gjør realinvesteringer mer lønnsomme. Sparekurven 
(S0) er stigende. Det skyldes at husholdningene antas å 
redusere konsumet nå relativt til framtidig konsum når 
realrenten øker. Det er viktig å skille mellom ønskede 
størrelser ex ante og faktiske størrelser ex post. Ex ante 
kan ønsket sparing være forskjellig fra ønsket invester-
ing. Det er da realrentens oppgave å sørge for balanse 
slik at disse blir like ex post (punkt A i figuren). Globalt 
– eller i en lukket økonomi – er sparing alltid lik inves-
tering ex post.

Endringer i potensiell vekst og husholdningenes tids-
preferanserate fører til permanente endringer i spare- og 
investeringsadferden og dermed til endringer i den lang-

siktige likevektsrealrenten. Ønske om høyere invester-
ing skifter etterspørselskurven utover i figur 1 (fra I0 til 
I1). Det nye og høyere nivået på realrenten genererer 
mer sparing, slik at økningen i investeringsetter-        
spørselen dekkes. Ny tilpasning skjer i punkt B. En måte 
å se dette på er at når investeringsetterspørselen øker, 
trenger økonomien høyere realrente for at den ikke skal 
overopphetes, og den tåler høyere realrente uten at 
aktivitetsnivået dempes. Et ønske om høyere sparing 
skifter sparetilbudet utover (fra S0 til S1). Lavere real-
rente fører til høyere investering, som dermed absor-
berer økningen i sparetilbudet. Ny tilpasning skjer i 
punkt C. Når sparetilbudet øker, tåler økonomien lavere 
realrente uten at den overopphetes, og den trenger lavere 
realrente for at aktivitetsnivået ikke skal dempes.

Ramsey-modellen er stilisert og mest nyttig som en 
«knagg» for å vurdere utviklingen i realrenten på lang 
sikt. Modellen indikerer en langsiktig sammenheng 
mellom potensiell vekst i økonomien og realrenten.

3 Nærmere om den nøytrale 
realrenten
Definisjon

Begrepet «nøytral realrente» assosieres gjerne med det 
nivået på realrenten som innebærer at pengepolitikken 
verken er ekspansiv eller kontraktiv. Det eksisterer 
ingen entydig definisjon av den nøytrale realrenten, og 
i litteraturen finnes flere innfallsvinkler til den.

Yellen (2005), president i Federal Reserve San 
Francisco, uttaler: «Conceptually,	policy	can	be	deemed	
‘neutral’	 when	 the	 federal	 funds	 rate	 reaches	 a	 level	
consistent	 with	 full	 employment	 of	 labor	 and	 capital	
resources	over	the	medium	run.»

6 I Ramsey-modellen bestemmes spareraten ved at konsumentene maksimerer sin nytte. Uttrykket i ligning (1) er basert på en forenklet forutsetning om at nyttefunk-
sjonen er logaritmisk. Denne forenklingen gjør drøftingen noe enklere uten at modellens sentrale poenger går tapt. For nærmere drøfting av dette og Ramsey-modellen 
generelt vises til Blanchard og Fisher (1989) og Romer (2001). Den drøftes også noe mer detaljert av Hammerstrøm og Lønning (2000).
7 Under forutsetningene gjort rede for i fotnote 6 kan det vises at MK – v = r** = g + n + ρ, der MK er marginalproduktiviteten av kapital (brutto) og v er kapitalens 
depresieringsrate (Romer, 2001). Dersom vi for enkelhets skyld antar at husholdningenes tidspreferanserate er lik null, skal kapitalens netto marginalavkastning (MK – v) 
være lik realrenten, som igjen skal være lik potensiell vekst i økonomien. Uttrykket kan tolkes som en likevektsbetingelse. Anta for eksempel at marginalavkastningen av 
kapital øker på grunn av teknologiske fremskritt. Da er marginalavkastningen av kapital større enn realrenten. Det gir et incentiv til å øke investeringene. Dermed øker 
investeringsetterspørselen og realrenten.

Figur 1 Sparing, investering og langsiktig realrente
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I tråd med dette definerer vi den nøytrale real-
renten som det	 nivået	 på	 realrenten	 som	 på	 mellom-
lang	 sikt	 er	 konsistent	 med	 et	 lukket	 produksjonsgap.	
Produksjonsgapet defineres som forskjellen mellom 
faktisk og potensiell produksjon, som er det nivået på 
produksjonen som er forenlig med stabil inflasjon over 
tid. Figur 2 illustrerer en tenkt bane for realrenten og 
produksjonsgapet. Sentralbanken setter renten slik at de 
pengepolitiske mål forventes å nås. På mellomlang sikt 
forventes produksjonsgapet å stabiliseres rundt null.8

Den nøytrale realrenten kan endres over tid. Yellen 
beskriver dette på følgende måte: «The	 value	 of	 [the	
neutral	rate]	depends	on	the	strength	of	spending	–	that	
is,	 the	 aggregate	 demand	 for	 U.	 S.	 produced	 goods	
and	services.	Aggregate	demand,	in	turn,	depends	on	a	
number	of	factors.	These	include	fiscal	policy;	the	pace	
of	growth	in	our	main	trading	partners;	movements	in	
assets	prices,	such	as	stocks	and	housing,	that	influence	
the	 propensity	 of	 households	 to	 save	 and	 spend;	 the	
slope	of	 the	yield	curve,	which	determines	 the	level	of	
long-term	interest	rates	associated	with	any	given	value	
of	the	federal	funds	rate;	and	the	pace	of	technological	
change,	which	influences	spending...»

Yellen viser her til ulike forstyrrelser i økonomien 
som kan føre til endringer i den nøytrale realrenten. 
Forstyrrelser i økonomien kan påvirke utsiktene for å 
lukke produksjonsgapet på mellomlang sikt. Positive 
etterspørselssjokk av en viss varighet trekker i ret-
ning av økt produksjonsgap. For å motvirke dette og 
sørge for at produksjonsgapet stabiliseres rundt null på 
mellomlang sikt, må realrenten øke. Det betyr at den 
nøytrale realrenten har økt. Tilsvarende vil negative 
etterspørselssjokk av en viss varighet trekke i retning 
av lavere produksjonsgap. For å motvirke dette og 
stabilisere produksjonsgapet rundt null på mellomlang 
sikt, må realrenten reduseres. Det betyr at den nøytrale 
realrenten har falt.

Sammenhengen	mellom	den	langsiktige	
likevektsrealrenten	og	den	nøytrale								
realrenten
Mens den langsiktige likevektsrealrenten bestemmes av 
forhold som produktivitet, befolkningsvekst og langsik-
tige preferanser knyttet til sparing, påvirkes den nøyt-
rale realrenten i tillegg av ulike forstyrrelser som 
påvirker økonomien på mellomlang sikt. Eksempler kan 
være midlertidige endringer i finanspolitikken og 
midlertidige endringer i konsum- og investeringsetter-
spørselen. Forholdet mellom den langsiktige likevekts-
realrenten og den nøytrale realrenten er illustrert i figur 
3. En kan tenke seg at den nøytrale realrenten beveger 
seg rundt og går mot den langsiktige likevektsrealrenten 
over tid (i fravær av nye sjokk).9

Sammenhengen	mellom	den	nøytrale	og	
den	faktiske	realrenten
Med tregheter i lønns- og prisdannelsen kan sentral-
banken påvirke realrenten og den økonomiske utviklin-
gen gjennom å endre styringsrenten. Realrenten kan der-
for avvike fra det nøytrale nivået avhengig av hvordan 
sentralbanken ønsker å innrette pengepolitikken. Dette 
avhenger igjen av hvordan sentralbanken avveier ulike 
mål, som stabilitet i inflasjonen på den ene siden og 
stabilitet i produksjon og sysselsetting på den annen.

Oppsummerer vi dette, står de tre realrentebegrepene 
i følgende forhold til hverandre:

• Langsiktig	likevektsrealrente: Bestemmes av grun-
leggende forhold i økonomien som spareadferd, 
produktivitets- og befolkningsvekst.

• Nøytral	 realrente: Bestemmes av alle forstyrrelser 
i økonomien som påvirker utsiktene til å lukke 

8 «Mellomlang sikt» er i utgangspunktet ikke klart definert. For å få en viss ide om tidsperspektivet kan mellomlang sikt antakelig tenkes på som en horisont fra 1–2 år 
og opp til 5–6 år. «Mellomlang sikt» kan derfor være forskjellig fra den horisonten sentralbanken har for å oppnå de pengepolitiske mål, som for eksempel at inflasjonen 
skal være på et visst nivå.
9 Denne sammenhengen kan belyses nærmere med utgangspunkt i ny-keynesiansk teori. Den nøytrale realrenten tolkes i slike modeller som den realrenten som ville 
ha fremkommet dersom lønninger og priser hadde vært fleksible også på kort til mellomlang sikt. Generelt vil den nøytrale realrenten avhenge av alle forstyrrelser som 
påvirker tilbuds- og etterspørselssiden i økonomien, se appendiks 1 for nærmere gjennomgang.

Figur 2 Produksjonsgap og realrente
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produksjonsgapet på mellomlang sikt. Dette inklu-
derer de grunnleggende forhold som bestemmer 
den langsiktige likevektsrealrenten, men i tillegg 
kommer forstyrrelser av mer midlertidig karakter.

• Faktiske	 realrente: Bestemmes av sentralbankens 
ønske om å føre en ekspansiv eller kontraktiv 
pengepolitikk. Når forstyrrelser i økonomien inntref-
fer, setter sentralbanken realrenten lavere eller 
høyere enn det nøytrale nivået med sikte på å stabi-
lisere økonomien slik at de pengepolitiske mål nås.

4 Den nøytrale realrenten i en liten 
åpen økonomi
Definisjonen av den nøytrale realrenten – «det nivået på 
realrenten som på mellomlang sikt er konsistent med et 
lukket produksjonsgap» – kan også benyttes for en liten 
åpen økonomi. Det spesielle med en liten åpen økonomi 
er at den er sterkt påvirket av globale forhold. Et mulig 
utgangspunkt for å drøfte rentene i en liten åpen økono-
mi er risikojustert udekket renteparitet:

(2)  iH = iG + (ee – e) + rp

I denne ligningen er iH renten hjemme, iG er renten 
globalt, e er valutakursen, ee er forventet fremtidig valu-
takurs og rp er en risikopremie. Valutakursen er definert 
som antall enheter av hjemlandets valuta en må betale 
for en enhet av den utenlandske valutaen. Når prisen på 
utenlandsk valuta forventes å stige, forventes hjemlan-
dets valuta å depresiere, det vil si at (ee – e) > 0.10

Udekket renteparitet er definert ved at risikopre-
mien er null. Da er forventet avkastning av å investere 
globalt (målt i innenlandsk valuta) lik avkastningen 
av å plassere hjemme. Dersom forventet avkastning 
av å investere globalt avviker fra avkastningen ved å 
investere hjemme, vil investorene ønske å investere mer 
der avkastningen er størst. Anta for eksempel at den 
globale renten faller. Da blir innenlandske rentepapirer 
mer attraktive både blant innenlandske og utenlandske 
investorer. Etterspørselen etter disse øker, noe som bi-
drar til både lavere renter hjemme og en appresiering av 
den innenlandske valutaen.

Risikopremien trenger ikke være null.11 Forhold 
knyttet til risikopremien, valutakursen og forventet 
valutakurs gjør at globale renter og renter hjemme 
ikke nødvendigvis beveger seg helt i takt. Likevel gir 
renteparitet en rimelig forklaring på hvorfor rentene 
hjemme påvirkes av rentene globalt: Dersom aktørene 
i finansmarkedet ser for seg store forskjeller i forven-
tet avkastning mellom ulike land, vil det ofte være en 
tendens til at de foretar porteføljeskift som reduserer 
forskjellen i forventet avkastning.

Normalt vil sammenhengen mellom globale renter og 
renter hjemme være sterkere for langsiktige renter enn 
for kortsiktige renter, se figur 4 og 5. Langsiktige renter 

bestemmes i stor grad av forventet økonomisk vekst og 
av inflasjonsforventninger, noe som ikke nødvendigvis 
er så forskjellig mellom ulike land. Kortsiktige renter 
bestemmes i større grad av landenes pengepolitikk, som 
kan være forskjellig avhengig av hvilken konjunktur-
fase landene befinner seg i.

Som globale nominelle renter kan påvirke nominelle 
renter hjemme, kan global spare- og investeringsadferd 
og den globale nøytrale realrenten påvirke den nøytrale 
realrenten i en liten åpen økonomi. Det er ingen enkel 
sammenheng mellom den globale nøytrale realrenten og 
den nøytrale realrenten i en liten åpen økonomi. 
Sammenhengen vil avhenge av hvordan økonomiene 
fungerer og hvordan de utsettes for forstyrrelser. Globale 
forstyrrelser kan få ringvirkninger for etterspørsels- og 
tilbudssiden i en liten åpen økonomi, og dermed bidra 
til at produksjonen avviker fra potensiell produksjon. 
Forstyrrelser som har sitt utspring i en liten åpen økono-
mi, vil normalt ikke påvirke den økonomiske utviklin-
gen i resten av verden. En detaljert analyse av disse 
sammenhengene ville kreve en modell for den globale 
økonomien og økonomien hjemme. Vi vil her nøye oss 
med å peke på noen mekanismer som kan bidra til å 

10 I ligning (2) er valutakursen på logaritmisk form.
11 Dersom risikopremien er forskjellig fra null, betyr det at investorene er villige til å sitte på både innenlandske og utenlandske rentepapirer selv om forventet 
avkastning på de to investeringsobjektene er forskjellig.

Figur 4 Tremåneders pengemarkedsrente. Månedstall.
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Figur 5 10-årsrente. Statsobligasjoner. Månedstall. 
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forstå hvordan den nøytrale realrenten i en liten åpen 
økonomi kan påvirkes av globale forhold.

Vi tar først utgangspunkt i en stilisert sammenheng 
mellom etterspørselen etter realinvestering og tilbudet av 
realsparing globalt og hjemme der vi forutsetter fri og 
kosnadsfri handel med varer og tjenester. Vi ser her bort 
fra kapitalbevegelser mellom land for å fremheve noen 
sentrale poenger som også vil gjelde i en ren bytte-
økonomi. Deretter utvider vi analysen til å inkludere 
kapitalbevegelser mellom land (en porteføljeteorisk 
tilnærming).

Figur 6 viser etterspørselen etter realinvestering og 
tilbudet av realsparing globalt og hjemme. Det lille lan-
det kan ikke påvirke den globale realrenten (r*), og må 
ta denne som gitt. Det betyr at all investering og sparing 
i det lille landet skjer til den globale realrenten. Initialt 
antar vi at sparing er lik investering både globalt og 
hjemme (punkt A). Det betyr at handelsbalansen er null 
for begge «land».12 Videre antar vi at realrenten er lik det 
nøytrale nivået både ute og hjemme.

Ønske om høyere global sparing skifter den glo-
bale sparetilbudskurven utover (fra S*0 til S*1). Dette 
driver ned globale realrenter (fra r*0 til r*1) og øker den 
globale investeringsetterspørselen, som dermed absor-

berer økningen i det globale sparetilbudet. Hjemme 
faller realrenten tilsvarende. Dette motiverer til redusert 
sparing (punkt B’) og økte realinvesteringer (punkt 
B’’). Differansen mellom investering og sparing er lik 
underskuddet på handelsbalansen. Produksjonen er lik 
potensiell produksjon i det lille landet fordi den økte 
investeringsetterspørselen dekkes ved økt import.13

For bedre å forstå dynamikken i en liten åpen økono-
mi når det oppstår et ønske om økt global sparing, 
utvider vi analysen til også å omfatte kapitalbevegelser, 
se figur 7. Initialt er den nøytrale realrenten ute lik den 
nøytrale realrenten hjemme (r1). Vi antar at den nøytrale 
realrenten ute faller til r2.

• Dersom renten hjemme holdes uendret lik r1, øker 
rentedifferansen til utlandet. Dette vil bidra til en 
appresiering av den innenlandske valutaen. 
Appresieringen demper etterspørselen og reduserer 
produksjonsgapet på mellomlang sikt hjemme. 
Uendret realrente kan derfor ikke være en likevekt: 
Den nøytrale realrenten må ha falt. Spørsmålet er 
hvor mye.

• Dersom realrenten hjemme reduseres like mye 
som realrenten ute (r2), forblir rentedifferansen til 
utlandet uendret. Da er det rimelig å anta at også 
den nominelle og den reelle valutakursen forblir 
uendret. Lavere realrente hjemme virker imidlertid 
ekspansivt. Med mindre all økt etterspørsel dekkes 
av økt import, vil produksjonsgapet øke på mel-
lomlang sikt. Eksport- og importmønsteret endres 
langsomt over tid, mens renter og valutakurser 
tilpasses raskt til en ny likevekt i en verden med 
velutviklede kapitalmarkeder. Det synes derfor mer 
realistisk at en kombinasjon av lavere realrente og 
sterkere realkurs er det som skal til for å stabilisere 
produksjonsgapet på mellomlang sikt i en verden 
med frie kapitalbevegelser.

• Av dette synes det rimelig at det nye nivået på den 
nøytrale realrenten hjemme ligger et sted mellom 
det gamle nivået ute (r1) og det nye nivået ute (r2), 
for eksempel r3. Det at realrenten hjemme faller fra 
r1 til r3 virker ekspansivt og bidrar til høyere produk-
sjonsgap. Det at rentedifferansen er positiv (r3 > r2) 
bidrar til å styrke realvalutakursen og redusere 
produksjonsgapet. En kan tenke seg at disse effek-
tene balanserer slik at den samlede innretningen av 
pengepolitikken er uendret og konsistent med et 
lukket produksjonsgap på mellomlang sikt.

12 Fra økonomisk teori og nasjonalregnskapet vet vi at R=C+I+(A–B), der bokstavene i rekkefølge står for produksjon, konsum, investering, eksport og import. Videre er 
S=R–C, der S er sparing. Av dette følger at S=I+(A–B), det vil si at et land kan spare ved realinvestering eller ved å ha et overskudd på handelsbalansen. Når sparing er 
lik investering, er handelsbalansen null (for enkelhets skyld skiller vi ikke her mellom handels- og driftsbalansen).
13 I praksis oppstår det imidlertid en rekke friksjoner som tilsier at realrenten hjemme vil være forskjellig fra den ute. For eksempel kan trolig ikke en liten åpen økonomi 
akkumulere underskudd på handelsbalansen uten å måtte betale en ekstra risikopremie. Et vanlig antagelse er at risikopremien – og dermed realrenten – vokser med et 
lands gjeld.

Figur 6 Virkningen av lavere global nøytral realrente. Realøkonomisk tilnærming

Globalt Liten åpen økonomi

Realrente

I

S

r*0

I

S*0

Sparing (S), Investering (I)

S*1

Import-
overskudd

r*1
B’’B’

A

Figur 7 Virkningen av lavere global nøytral realrente. Porteføljetilnærming

r1

r2

Appresiering av den innenlandske valutaen

Negativt produksjonsgap på sikt 
r > r*

r = r*r3

Realrente

Etterspørselsvekst

Positivt produksjonsgap på sikt 
r < r*

212



P e n g e r  o g  K r e d i t t  4 / 2 0 0 6

5 Beregning av langsiktig likevekts-
realrente og nøytral realrente

Potensiell	vekst	og	langsiktig	likevekts-
realrente
Potensiell vekst kan ha betydning for både den lang-
siktige likevektsrealrenten og den nøytrale realrenten. 
Tabell 1 viser gjennomsnittlig vekst og gjennomsnittlig 
realrente fra henholdsvis 1986 og 1994 for G7-landene 
og Norge. Det generelle bildet er at gjennomsnittlig 
vekst ligger i et området fra i underkant av 2,5 prosent 
til i overkant av 3,0 prosent. For realrenten er intervallet 
noe større.

Den europeiske sentralbanken, ESB, anslår potensiell 
vekst i euroområdet til å være i nedre del av området 
2–21/2 prosent14, mens det er en utbredt oppfatning at 
vekstpotensialet i USA er noe høyere, rundt 3 prosent.15 
I Norge anslås potensiell vekst til å være om lag 21/2 
prosent.16 Det er stor usikkerhet knyttet til anslag på 
potensiell vekst og langsiktig likevektsrealrente. Det 
samlede inntrykket er at både for Norge og G7-landene 
kan den langsiktige likevektsrealrenten normalt se ut til 
å befinne seg i et område rundt 21/2–31/2 prosent. Et mer 
presist anslag ville være å overvurdere de metoder og 
muligheter en har til å anslå den langsiktige likevekts-
realrenten.

Metoder	for	beregning	av	den	nøytrale	
realrenten
Det finnes flere metoder for å beregne den nøytrale 
realrenten, se Giammarioli og Valla (2004) for en over-
sikt. Et mulig anslag på den nøytrale realrenten er gjen-
nomsnittet av historiske realrenter. Dersom den nøytrale 
realrenten er konstant over tid, vil et gjennomsnitt av 
historiske realrenter over en hel konjunktursykel gi ut-
trykk for nivået på den nøytrale realrenten. Problemet 
med metoden er at den nøytrale realrenten ikke kan antas 
å være konstant over tid. Dessuten kan det være vanske-
lig å avgjøre når en konjunktursykel starter og slutter.

Andre metoder prøver å måle markedsaktørenes for-
ventninger til fremtidig kortsiktig realrente. Dette gjøres 
via realrentepapirer, ved spørreundersøkelser i marke-
det (som for eksempel Consensus Forecasts) og ved å 
anslå markedsaktørenes fremtidige renteforventninger 
via markedsrenter (implisitte renter17). Problemet med 
disse metodene er for det første at de ikke nødvendigvis 
fanger opp markedsaktørenes faktiske renteforventnin-
ger, og for det andre at markedsaktørenes fremtidige 
renteforventninger kan avvike fra den nøytrale renten.

En mye brukt metode til å beregne den nøytrale 
realrenten er å spesifisere en økonometrisk modell, 
kombinere faktiske data og a priori antagelser om 
utviklingen i de uobserverbare størrelsene (ofte inngår 
også andre uobserverbare størrelser, som potensiell 
produksjon og likevektsledighet), og benytte Kalman-
filteret til å beregne den nøytrale realrenten. Problemet 
med metoden er at modellen som ligger til grunn for 
beregningene, ofte er svært forenklet i forhold til virke-
ligheten. Estimatene er gjerne følsomme overfor en del 
tekniske valg i estimeringsprosessen og derfor forbun-
det med stor usikkerhet.

Den nøytrale realrenten kan også beregnes med 
utgangspunkt i DSGE-modeller (Dynamic Stochastic 
General Equilibrium), som ofte er basert på ny-key-
nesiansk teori. I slike modeller er aktørene fremover-
skuende, samtidig som sentralbanken setter renten 
for å stabilisere inflasjonen og produksjonen over tid. 
Lønninger og priser er stive på kort sikt, men fleksible 
på lang sikt. Dersom antagelsen om stive nominelle 
lønninger og priser løses opp, fremkommer «fleksibel-
pris»-løsningen av modellen, det vil si den utviklingen 
en ville hatt i de økonomiske størrelsene dersom alle 
priser hadde vært fleksible. Den nøytrale realrenten 
tolkes i slike modeller som den realrenten som gjelder 
i «fleksibel-pris»-løsningen (se appendiks 1). Denne 
metoden til å estimere den nøytrale realrenten er på den 
ene siden teoretisk appellerende, da det er en teorikon-
sistent sammenheng mellom den nøytrale realrenten 
og andre størrelser, som produksjonsgapet. Det er ikke 
nødvendigvis tilfellet med de andre mer «tradisjonelle» 
metodene omtalt over. På den annen side kreves 
en modell der koeffisientene må tallfestes. Modellen 
trenger ikke nødvendigvis representere virkeligheten 
på en god måte. Anslaget på den nøytrale realrenten er 
derfor følsomt overfor valg av modell og estimering og 
kalibrering av modellens parametere. Nærmere detaljer 
drøftes av Gali (2002) og Giammarioli og Valla (2004). 
Amato (2005) drøfter noen forskjeller på «fleksibel-
pris»-løsningen for den nøytrale realrenten og mer 
tradisjonelle empiriske metoder.

Det fremgår av dette at det ikke finnes en enkel 
metode til å beregne den nøytrale realrenten. Flere 
metoder eksisterer, og alle er beheftet med betydelig 

14 Se ESB (2005) og Trichet (2005). 
15 Se for eksempel Financial Times (2006a, 2006b) og IMF (2006).
16 Dette er Norges Banks anslag på potensiell vekst for Fastlands-Norge i Inflasjonsrapport 3/2006.
17 For beregning og tolkning av implisitte renter, se Kloster (2000) og Myklebust (2005).

Table 1 Vekst og kortsiktig realrente for G7-landene og Norge*
  G7 Norge

 Vekst Realrente Vekst Realrente

1986–2006 2,6  2,5  2,4  4,6
1994–2006 2,5  1,6   3,1  3,0

* Veksten måles som gjennomsnittlig firekvartalersvekst over            
den aktuelle perioden. Realrenten er kortsiktig nominell rente 
fratrukket inflasjonen målt ved konsumprisen. G7-landene omfatter 
Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA.

Kilde: EcoWin og Norges Bank
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usikkerhet. Likevel kan litteraturen generelt, der et vidt 
spekter av ulike metoder benyttes, bidra til å gi et samlet 
bilde av størrelsen på den nøytrale realrenten.

Anslag	på	global	nøytral	realrente
ESB (2004) peker på at mange anslag på den nøytrale 
realrenten i euroområdet befinner seg i intervallet 2–3 
prosent, men viser også til den store usikkerheten knyt-
tet til størrelsen på anslagene. ESB argumenterer for at 
den nøytrale realrenten i euroområdet kan ha falt de siste 
10–15 årene og viser til lavere produktivitets- og befolk-
ningsvekst i euroområdet, bortfall av valutakursrisiko 
internt i euroområdet etter innføringen av felles valuta, 
bedrede offentlige finanser i forkant av implementerin-
gen av den felles valutaen og et fall i inflasjonsrisiko-
premien som følge av at inflasjonsforventningene har 
falt og befestet seg på et lavt nivå.18

Giammarioli og Valla (2003) argumenterer for at den 
nøytrale realrenten i euroområdet har falt gradvis, fra 
om lag 4 prosent på midten av 1990-tallet til rundt 3 pro-
sent i 2000. Cuaresma, Gnan og Ritzberger-Gruenwald 
(2003) indikerer at den nøytrale realrenten i euroom-
rådet har falt noe etter 2000 og foreslår et nivå rundt 
2 prosent for slutten av 2002. Garnier og Wilhelmsen 
(2004) finner også at den nøytrale realrenten har falt de 
siste årene, både i euroområdet og i Tyskland. Goldman 
Sachs (2004) argumenterer for at den nøytrale real-
renten i euroområdet har falt de siste 15 årene og anslår 
den til å være rundt 2 prosent i oktober 2004.

Laubach og Williams (2003) estimerer den nøytrale 
realrenten i USA fra begynnelsen av 1960-tallet og fram 
til 2002. De finner at den nøytrale realrenten har falt 
gradvis over tid. En mulig forklaring på denne trenden 
kan være et fall i inflasjonsrisikopremien. Utover det 
generelle fallet i den langsiktige trenden finner Laubach 
og Williams at den nøytrale realrenten var forbigående 
lav på midten av 1990-tallet, mens den steg siste halvdel 
av dette tiåret. En utbredt forklaring på det siste er den 
høye produktivitetsveksten («New-Economy»-bølgen) 
på siste halvdel av 1990-tallet. I de første årene etter 
tusenårsskiftet falt den nøytrale realrenten i USA, noe 
som kan forklares av det kraftige fallet i aksjekursene 
og lavere vekst disse årene. Laubach og Williams 
estimerer den nøytrale realrenten i USA til om lag 3 
prosent i midten av 2002. OECD (2004) oppdaterer 
Laubach og Williams-studien og finner at den nøytrale 
realrenten i USA kan være i overkant av 2 prosent mot 
slutten av 2004.19

I en tale holdt i oktober 2004 viser Roger W. Ferguson 
til fallet i amerikanske renter fra 2001 til 2004 og peker 

på at selv om kortsiktige realrenter falt betydelig, så var 
det samtidig også et fall i den nøytrale realrenten. Det 
som bidro til fallet i den nøytrale realrenten var blant 
annet at: «...	an	unusual	hesitancy	on	the	part	of	busi-
nesses	to	hire	and	spend	emerged	in	2001	after	the	col-
lapse	of	equity	prices	...	and	...	the	restraint	imposed	on	
domestic	 consumers	 from	 an	 increase	 in	 the	 cost	 of	
energy.»20

Manrique og Manuel Marques (2004) estimerer den 
nøytrale realrenten i USA og Tyskland fra midten av 
1960-tallet til slutten av 2001. For USA er deres 
resultater sammenlignbare med resultatene til Laubach 
og Williams. Mens den nøytrale realrenten steg noe 
siste halvdel av 1990-tallet, falt den i årene etter 
tusenårsskiftet. Mot slutten av 2001 ble den anslått til 
om lag 21/2 prosent. Amato (2005) argumenterer for at 
den nøytrale realrenten i både USA og euroområdet kan 
være i området 21/2–23/4 prosent, som også er konsistent 
med anslagene til BIS (2005). Goldman Sachs (2005) 
anslår den nøytrale realrenten i USA til å være om lag 
2,5 prosent. Wu (2005) argumenterer for at den nøytrale 
realrenten i USA har variert mellom 4 og 2 prosent fra 
1960-tallet og at den var rundt 21/2 prosent i begyn-
nelsen av 2005.

Den nøytrale realrenten omtales også fra tid til annen 
i pressen. Financial Times (2005) refererer til en nøytral 
nominell styringsrente («Federal funds rate»):	«...	gen-
erally	seen	as	a	range	centred	around	41/4	per	cent	...,	
and	...	the	central	bank’s	presumed	1–2	per	cent	comfort	
range	based	on	the	core	personal	consumption	expend-
iture	measure	...». Dette impliserer en nøytral realrente 
rundt 2,75 prosent. I en artikkel 12. juli 2004 viser 
samme avis til Robert Parry, tidligere president i San 
Francisco Federal Reserve, som mener et anslag på den 
nøytrale realrenten kan være: «...	 the	 average	 for	 the	
real	federal	funds	since	the	1960s	of	2.5–3.5	percent.»	
Tar vi hensyn til den utbredte oppfatningen at den nøy-
trale realrenten har falt gradvis over denne perioden, 
kan Parrys nedre grense være et rimelig anslag.

Det finnes også studier for andre land. Björksten og 
Karagedikli (2003) og Lam og Tkacz (2004) argumen-
terer for at den nøytrale realrenten har falt i henholdsvis 
New Zealand og Canada. Brzoza-Brzezina (2006) 
finner at den nøytrale realrenten i Polen er noe høyere 
enn i USA og euroområdet. Riksbanken (2006) finner at 
et område på 31/2–5 prosent kan være et rimelig område 
for den nøytrale nominelle styringsrenten i Sverige.

18 Usikker fremtidig inflasjon kan føre til en inflasjonsrisikopremie og høyere realrente. Nominell rente kan skrives som i = re + πe + rpπ + rpløpetid, der i er nominell 
rente, re er forventet realrente, πe er forventet inflasjon, rpπ er en inflasjonsrisikopremie og rpløpetid er en løpetidspremie. Mens løpetidspremien reflekterer den ekstra 
forventede avkastningen investorene krever for å investere i rentepapirer med lang løpetid, reflekterer inflasjonsrisikopremien den ekstra forventede avkastningen de 
krever fordi fremtidig inflasjon er usikker. Usikker fremtidig inflasjon gjør realverdien av investeringer usikre. Investorer kan forlange en ekstra kompensasjon – en 
risikopremie – for dette. Etter hvert som inflasjonen falt på 1980- og 1990-tallet, slik at inflasjonsforventningene befestet seg på et lavt og stabilt nivå, er det rimelig å tro 
at inflasjonsrisikopremien også falt, noe som bidrar til lavere realrente. 
19 Laubach og Williams (2003) er de første til å bruke det såkalte Kalman-filteret til å anslå den nøytrale realrenten, og artikkelen er et av de mest siterte arbeidene i den 
empiriske litteraturen om den nøytrale realrenten. En rekke senere studier både for USA og andre land baserer seg på «Laubach og Williams-metoden». Estimatene er 
meget usikre og sensitive overfor en del valg knyttet til metoden. Ferguson (2004) hevder derfor, med referanse til Laubach og Williams’ estimater, at «...	clearly,	this	
estimate	is	not	measured	sufficiently	precisely	to	be	a	useful	guide	to	policy	...»
20 Se Ferguson (2004). Ferguson var nestleder i styret i sentralbanken i USA 1999–2006. 
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Anslag	på	den	nøytrale	realrenten	i	
Norge

Vi skal nå se nærmere på den nøytrale realrenten i 
Norge. Figur 8 viser utviklingen i inflasjonen, målt 
ved veksten i konsumprisene, og kortsiktig realrente 
fra 1987. I tillegg viser figuren et anslag på langsiktige 
inflasjonsforventninger fra begynnelsen av 1990-tallet. 
Etter hvert som inflasjonen på begynnelsen av 1990-
tallet befestet seg på et lavt nivå, er det rimelig å tro at 
også langsiktige inflasjonsforventninger ble forankret. 
De langsiktige inflasjonsforventningene er målt ved 
gjennomsnittlig inflasjon fram til inflasjonsmålet ble 
innført i mars 2001 (om lag 2 prosent), deretter ved 
inflasjonsmålet på 2,5 prosent. Lav og stabil inflasjon 
har trolig bidratt til et permanent fall i inflasjonsrisiko-
premien og dermed den nøytrale realrenten. De siste 
10–12 årene har realrenten stort sett beveget seg fra i 
underkant av 1 prosent til noe over 6 prosent. Høye ver-
dier på realrenten tyder på at realrenten har vært større 
enn den nøytrale realrenten, mens lave verdier indikerer 
at den har vært lavere enn det nøytrale nivået.

Figur 9 viser implisitte langsiktige terminrenter 
fratrukket anslaget på langsiktige inflasjonsforvent-
ninger. Utgangspunktet for beregningen er nominelle 
implisitte femårsrenter om fem år, som er et anslag på 
markedsaktørenes forventninger til fremtidig nominell 
rente. I den grad implisitte renter er upåvirket av kon-
junkturelle forhold, vil de kunne reflektere forventet 
nivå på renten når produksjonsgapet i fremtiden er 
lukket. Dette målet på markedsaktørenes forventede 
realrente fem år fram i tid har beveget seg i et område 
fra i overkant av 1 prosent til rundt 4 prosent de siste 
7–8 årene. De siste årene har det falt, og det er nå på 
om lag 2 prosent. Som drøftet over, gir ikke implisitte 
renter nødvendigvis et godt anslag på markedsaktørenes 
renteforventninger, og markedsaktørenes forventninger 
om fremtidig realrente kan avvike fra den nøytrale 
realrenten. Spesielt kan implisitte renter til en viss grad 
reflektere konjunkturene og dermed ikke nødvendigvis 
tilsvare det nivået på renten som er konsistent med et 
lukket produksjonsgap på mellomlang sikt.21

Den nøytrale realrenten kan videre beregnes med 
utgangspunkt i en Taylor-regel. En slik regel sier noe 
om hvordan renten skal settes avhengig av størrelsen 
på inflasjonsgapet (inflasjon minus inflasjonsmålet) og 
produksjonsgapet. Når begge gapene er null, skal renten 
settes til det nøytrale nivået. Konstantleddet i Taylor-
regelen kan derfor tolkes som den nøytrale nominelle 
renten. Vi har estimert en Taylor-regel for Norge for 
perioden 1997–2006, der estimatet på nøytral nominell 

tremånedersrente er i underkant av 6 prosent. Fratrukket 
inflasjonsmålet på 2,5 prosent impliserer dette et anslag 
på den nøytrale realrenten på i overkant av 3 prosent 
som et gjennomsnitt over hele perioden. Alternativt 
kan Taylor-regelen løses med hensyn på konstantleddet 
for gitte verdier på koeffisientene foran inflasjons- og 
produksjonsgapet.22 Målt på denne måten har den 
nøytrale realrenten de siste par årene beveget seg i et 
område fra i underkant av 2 prosent til i overkant av 3 
prosent, se figur 10.23 Disse metodene er svært usikre. 
Sentralbanker setter aldri renten ut fra en Taylor-regel 
alene. Mekanisk beregning av konstantleddet vil derfor 
ikke nødvendigvis gi et godt anslag på den nøytrale 

21 Dette påpekes også av First Securities (2006). 
22 Denne metoden brukes av Riksbanken (2006).
23 Den estimerte Taylor-regelen er gitt ved i3M = 5,7 + 2,2 (π – π*) + 0,3 (Y–Y*), der i3M, (π – π*) og (Y–Y*) er henholdsvis tremåneders nominell pengemarkedsrente, 
inflasjonsgapet og produksjonsgapet. For å få en tilstrekkelig lang periode til å estimere ligningen har vi brukt data (kvartalsvise) fra 1997, altså før inflasjonsstyring ble 
innført i mars 2001. Starttidspunktet er valgt delvis fordi det var «fra da av [januar 1997] at de daglige noteringene og utviklingen fra måned til måned viser at kronen 
flyter» (Gjedrem, 2000). Koeffisienten til produksjonsgapet er ikke signifikant forskjellig fra null og sensitiv til valg av estimeringsperiode. De andre koeffisientene er 
signifikant forskjellige fra null. Størrelsen på koeffisientene virker rimelig og er i tråd med estimater for andre land. I beregningene som ligger til grunn for figur 10, er 
koeffisienten foran inflasjonsgapet lik 1,5, mens koeffisienten foran produksjonsgapet er lik 0,5. Dette er de samme koeffisientene som er brukt av Taylor (1993). 

Kilde: Ecowin og Norges Bank

Figur 9 Inflasjon (KPI), langsiktige inflasjonsforventninger og implisitte 
femårsrenter om fem år fratrukket langsiktige inflasjonsforventninger 
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Figur 8 Inflasjon målt ved konsumprisindeksen, langsiktige inflasjons-
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realrenten. For eksempel, i figur 10 er anslaget på den 
nøytrale realrenten rundt toppen i 2002/2003 åpenbart 
for høyt, og reflekterer den faktiske rentesettingen mer 
enn nivået på den nøytrale realrenten.

Figur 11 viser et anslag på den nøytrale realrenten i 
Norge som er fremkommet ved å spesifisere en svært 
enkel økonometrisk modell og estimere den nøytrale 
realrenten ved å bruke Kalman-filteret. Figuren indiker-
er at den nøytrale realrenten nå kan være i underkant av 
21/2 prosent. Metoden drøftes nærmere i appendiks 2.

Metodene brukt over gir ikke et eksakt anslag på 
den nøytrale realrenten i Norge. Vi anslår at den nøy-
trale realrenten i Norge normalt vil ligge i intervallet 
21/2–31/2 prosent. I den siste tiden med lave realrenter 
internasjonalt kan vi ikke utelukke at den også kan ligge 
noe under dette. Historiske realrenter har de siste årene 
beveget seg rundt dette området. Videre er metodene 
basert på implisitte renter, Taylor-regelen og Kalman-
filteret konsistent med dette nivået.

Anslagene for den nøytrale realrenten i Norge har 

blitt redusert over tid. Hammerstrøm og Lønning (2000) 
finner med utgangspunkt i historiske data at 3–4 prosent 
kan være et rimelig område for den nøytrale realrenten 
i Norge. I tråd med utviklingen i anslag på den globale 
nøytrale realrenten og ulike anslag på den nøytrale real-
renten i Norge, virker det rimelig å nedjustere dette noe. 
Ikke minst lavere inflasjonsrisikopremie kan ha bidratt 
til dette (se fotnote 18). Etter en periode med fallende 
inflasjon på 1980-tallet tok det noen år før inflasjonen 
befestet seg på et lavt og stabilt nivå (se figur 8). Fra 
midten av 1990-tallet er det rimelig å tro at infla-
sjonsrisikopremien har vært betydelig lavere enn på 
1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet. Det trekker i 
retning av lavere nøytral realrente.

6 Oppsummering

Mens den langsiktige likevektsrealrenten bestemmes 
av grunnleggende forhold i økonomien, som potensiell 
vekst og befolkningens spareadferd, avhenger den 
nøytrale realrenten i tillegg av forstyrrelser av mer 
midlertidig karakter som påvirker tilbuds- og etterspør-
selssiden i økonomien.

Den nøytrale realrenten kan defineres som «det nivået 
på realrenten som på mellomlang sikt er konsistent med 
et lukket produksjonsgap». Forstyrrelser i økonomien 
av en viss varighet kan påvirke utsiktene for å lukke 
produksjonsgapet på mellomlang sikt. For eksempel 
vil ekspansive sjokk trekke i retning av større produk-
sjonsgap. Det betyr at den nøytrale realrenten har økt. 
Den nøytrale realrenten kan avvike fra den langsiktige 
likevektsrealrenten, men vil bevege seg rundt og gå mot 
den langsiktige likevektsrealrenten over tid i fravær av 
nye sjokk.

På grunn av frie kapitalbevegelser mellom land er 
rentene i en liten åpen økonomi, også den nøytrale, 
avhengig av globale renter. Det er imidlertid ingen enkel 
sammenheng mellom den globale nøytrale realrenten 
og den nøytrale realrenten i en liten åpen økonomi. 
Sammenhengen vil avhenge av hvordan økonomiene 
fungerer og hvordan de utsettes for sjokk. Globale sjokk 
kan få ringvirkninger for etterspørsels- og tilbudssiden i 
en liten åpen økonomi – noe som kan påvirke utsiktene 
for å lukke produksjonsgapet på mellomlang sikt.

I en liten åpen økonomi kan forhold knyttet til valu-
takursen være av betydning for den nøytrale realrenten. 
Det er den samlede innretningen av pengepolitikken 
– kombinasjonen av realrenten og realvalutakursen 
– som er avgjørende for den økonomiske aktiviteten 
og dermed for utsiktene til å lukke produksjonsgapet 
på mellomlang sikt. Sterkere valutakurs vil isolert sett 
dempe den økonomiske aktiviteten. Utsiktene til å 
lukke produksjonsgapet på mellomlang sikt må derfor 
vurderes i lys av hvilken effekt den antatte renteut-
viklingen ute og hjemme har på valutakursen.

Det finnes flere metoder til å beregne den nøytrale 
realrenten, men alle er beheftet med stor usikkerhet. 

Figur 10 Kortsiktig realrente* og anslag på nøytral realrente med 
utgangspunkt i konstantleddet i en Taylor-regel. Norge. Kvartalstall 
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Figur 11 Kortsiktig realrente* og anslag på nøytral realrente med 
utgangspunkt i et Kalman-filter
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Likevel kan et bredt spekter av metoder gi et bilde 
av hvilket område den nøytrale realrenten befinner 
seg i. En samlet vurdering kan tilsi at et område rundt 
21/2–31/2 prosent normalt kan se ut til å være dekkende 
for både den langsiktige likevektsrealrenten og den 
nøytrale realrenten i Norge. I den siste tiden med lave 
realrenter internasjonalt kan vi ikke utelukke at den 
nøytrale realrenten i Norge også kan ligge noe under 
dette. Den nøytrale realrenten både globalt og i Norge 
har antakelig falt sammenlignet med 1980-tallet og 
første halvdel av 1990-tallet. En årsak til det er trolig 
lavere inflasjonsrisikopremier i takt med at inflasjonen 
og inflasjonsforventningene har befestet seg på et lavt 
og stabilt nivå.

Appendiks 1. Ny-keynesiansk teori 
om den nøytrale realrenten
I ny-keynesianske modeller tolkes produksjonsgapet 
som forskjellen mellom samlet produksjon og det nivået 
på produksjonen som til enhver tid er forenlig med 
fleksible lønninger og priser (heretter kalt potensiell 
produksjon).24 Den nøytrale realrenten kan dermed 
tolkes som den realrenten som gjelder når lønninger og 
priser er fleksible. En styrke ved denne definisjonen er 
at det er en teorikonsistent sammenheng mellom den 
nøytrale realrenten og andre størrelser i økonomien, 
som for eksempel produksjonsgapet. En svakhet er at 
den nøytrale realrenten i slike modeller er sensitiv til 
modellspesifikasjonen. Woodford (2003) har pekt på at 
det kan være velferdsmessig optimalt å bruke penge-
politikken til å styre økonomien mot likevekten med 
fleksible priser.25

Utviklingen i økonomien kan med utgangspunkt i en 
ny-keynesiansk modell uttrykkes ved to ligninger, en 
for produksjonsgapet, xt (den såkalte «IS-kurven»), og 
en for inflasjonen («Philips-kurven»), πt, se henholdsvis 
ligning (1) og (2):

(1)  xt = Etxt+1 – σ (it – Et πt+1 – rt*)

(2)  πt = β Etπt+1 + k xt

IS-kurven er basert på euler-ligningen for optimal 
tilpasning av privat forbruk over tid, der it er kortsiktig 
nominell rente og Et πt+1 er forventet inflasjon i neste 
periode. Koeffisienten (σ) uttrykker den intertemporale 
substitusjonselastisiteten, det vil si den sier hvor mye 
konsumentene er villige til å utsette forbruket dersom 
realrenten øker med ett prosentpoeng. Differansen           
(it – Et πt+1) uttrykker den kortsiktige realrenten (ex 
ante), mens rt* er den nøytrale realrenten. Produksjonen 
avhenger en-til-en av forventet produksjon fordi hus-
holdningene ønsker å jevne ut konsumet over tid. Når 
realrenten er høyere enn den nøytrale eller forventes å 
være det i framtiden, bidrar dette til redusert konsum og 
produksjonsgap. Philips-kurven baserer seg på optimal 

lønns- og prissetting. Koeffisienten β kan tolkes som 
bedriftenes diskonteringsfaktor, som normalt antas å 
ligge nær 1. Når produksjonsgapet øker, bidrar dette til 
et lønns- og prispress fordi lønntakerne krever høyere 
reallønn for å arbeide mer (fordi k > 0), og bedriftene 
vil øke prisene fordi produksjonskostnadene antas å øke 
på marginen.

På kort og mellomlang sikt kan pengepolitikken 
brukes til å stabilisere utviklingen i produksjon og pris-
er. Implisitte og eksplisitte kostnader forbundet ved å 
endre priser og lønninger gjør at det kan ta tid før økon-
omiske forstyrrelser slår fullt ut i priser og lønninger. 
Ved å justere den nominelle renten (it) og ha en regel 
for hvordan renten skal justeres i framtiden, kan sentral-
banken påvirke realrenten og aktørenes forventninger. 
Dersom lønninger og priser i stedet er fullt ut fleksible, 
har sentralbanken ingen rolle i stabiliseringspolitikken. 
Grunnen er at når sentralbanken endrer den nominelle 
renten, vil det føre til at forventet inflasjon endres like 
mye, slik at realrenten ikke påvirkes. Realrenten vil 
dermed alltid være lik den nøytrale realrenten når priser 
og lønninger er fleksible.

Forstyrrelser på tilbuds- og etterspørselssiden i       
økonomien fører i denne modellen til endringer i den 
nøytrale realrenten. Forstyrrelser som fører til at den 
nøytrale realrenten øker, innebærer dermed at penge-
politikken kan oppfattes som ekspansiv. Det kan derfor 
være nødvendig å øke styringsrenten for å unngå lønns- 
og prispress. Den nøytrale realrenten kan skrives som 
(se Gali, 2002):26

(3)  rt* = ρ + ρaΔat + (1 – ψg)(1 – ρg)gt

Den nøytrale realrenten kan her deles i tre komponenter:

• Husholdningenes etterspørsel/diskonteringsfaktor 
(ρ): Dersom husholdningene verdsetter forbruk 
nå høyt, relativt til forbruk i framtiden, vil denne 
diskonteringsfaktoren være høyere. Det er da nød-
vendig med en høyere realrente for å sikre at samlet 
etterspørsel ikke blir høyere enn potensiell produk-
sjon.

• Produktivitetsvekst (Δat): Når produktivitetsveksten 
øker, øker også den nøytrale realrenten. Varigheten 
av et sjokk i produktivitetsveksten avhenger av 
ρa (0<ρa<1). Økt produktivitet innebærer over tid 
økt produksjon og inntekt. Siden husholdningene 
i denne modellen ønsker å jevne ut forbruket over 
tid, vil de øke forbruket umiddelbart når livsløps-
inntekten øker. Realrenten vil derfor måtte stige for 
å sikre at etterspørselen ikke øker mer enn poten-
siell produksjon. Jo mer varig sjokket i produk-
tivitetsveksten er (ρa er høyere), desto mer øker 
den nøytrale realrenten. Det følger av dette at en 
engangsendring i produktivitetsnivået (ρa = 0) ikke 
vil endre den nøytrale realrenten.

24 For en nærmere omtale av ny-keynesianske modeller, se Gali (2002) og Holmsen og Røisland (2006).
25 Justert for såkalte «ineffisiente» sjokk.
26 For enkelhets skyld antar vi her at σ = 1 i ligning (1), noe som er i tråd med empiriske beregninger. Det er sett bort fra befolkningsvekst.
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Empirisk er det imidlertid lite som tyder på at 
konsumet endres brått som følge av for eksempel 
en endring i produktivitetsveksten. Modellen over 
kan utvides med en forutsetning om vanedannelse i 
konsumet («habit persistence»).27 Det betyr at kon-
sumet og den nøytrale realrenten vil øke mindre ved 
økt livsløpsinntekt enn uten en slik forutsetning. 
Dersom produktivitetsveksten øker samtidig som 
vanedannelsen i konsumet er sterk, kan den nøyt-
rale realrenten falle for å motivere husholdningene 
til å øke sin etterspørsel like mye som potensiell 
produksjon. Ellers vil det bli ledige ressurser i 
økonomien.

• Etterspørselssjokk (gt): Når offentlige myndigheter 
øker sin etterspørsel, bidrar dette til at også den 
nøytrale realrenten øker. Dersom etterspørsels-
sjokket er varig (ρg nærmer seg 1), øker realrenten 
mindre. Grunnen er en forutsetning i denne model-
len om balanserte offentlige budsjetter. Varig økt 
etterspørsel fra offentlige myndigheter innebærer 
økt skattlegging, lavere livsløpsinntekt hos hus-
holdningene og dermed lavere privat forbruk. 

Dersom arbeidsmarkedet er lite fleksibelt (ψg 
er lav), vil arbeidstilbudet og dermed potensiell 
produksjon øke i liten grad når etterspørselen fra 
offentlig sektor øker. Dermed må realrenten øke 
mer for å unngå at samlet etterspørsel blir høyere 
enn potensiell produksjon.

Den nøytrale realrenten vil derfor avhenge av forstyr-
relser, både av kort og lang varighet, som påvirker 
tilbuds- og etterspørselssiden i økonomien. Modellen 
over kan utvides til å omfatte realinvesteringer og kapi-
tal, men dette vil ikke endre de kvalitative resultatene i 
særlig grad.

Appendiks 2. Beregning av den nøy-
trale realrenten med Kalman-filter

Den nøytrale realrenten er uobserverbar. En hyppig brukt 
metode for å beregne uobserverbare størrelser er Kalman-
filteret. Ved å kombinere faktiske data og a priori 
antagelser om utviklingen i uobserverbare størrelser gir 
Kalman-filteret anslag på disse. Den nøytrale realrenten 
defineres som det nivået på realrenten som på mellom-
lang sikt er konsistent med et lukket produksjonsgap. 
Ifølge økonomisk teori vil den nøytrale realrenten av-
henge av uobserverbare størrelser som tidspreferanser og 
veksten i potensiell produksjon. Empiriske studier søker 
å utnytte slike sammenhenger til å estimere den nøytrale 
realrenten simultant med andre uobserverbare størrelser, 
se for eksempel Laubach og Williams (2003), Garnier og 
Wilhelmsen (2004) og Larsen og McKeown (2004).

I denne artikkelen benytter vi Kalman-filteret til å 
beregne den nøytrale realrenten med utgangspunkt i en 
svært forenklet økonomisk modell. For det første antar 
vi at realrenten (rt) kan deles i en trendkomponent (rt*) 
og en syklisk del (et), se ligning (1):

(1)  rt = rt* + et  der et ~ N(0, σe2)

Trendkomponenten defineres her som den nøytrale 
realrenten. Vi antar videre at den nøytrale realrenten 
avhenger av en konstant (μ), som kan tolkes som en 
langsiktig likevektsrealrente, og forstyrrelser (zt) som 
gjør at den nøytrale realrenten kan avvike fra den lang-
siktige likevektsrealrenten. Forstyrrelsene antas å følge 
en såkalt AR1-prosess, det vil si at de avhenger av for-
styrrelsene i forrige periode og eventuelle nye sjokk i 
inneværende periode (εt).

(2)  rt* = μ + zt 
(3)  zt = ρzt–1 + εt  der εt ~ N(0, σε2)

Disse tre ligningene kan alene brukes til å estimere den 
nøytrale realrenten og kan i så fall ses på som et ensi-
dig Hodrick-Prescott-filter, fordi filteret ikke benytter 
informasjon om realrenten framover i tid til å beregne 
realrenten i dag. Vi ønsker imidlertid i tillegg å utnytte 
informasjon om en mulig økonomisk sammenheng for 
å beregne den nøytrale realrenten og legger til grunn 
at produksjonsgapet (xt) avhenger av realrentegapet         
(rt – rt*) på følgende måte:

(4) xt = αxt–1 – β(rt–1 – rt–1*) + ηt  der ηt ~ N(0, ση2)

Denne ligningen er en forenklet versjon av IS-kurven 
i Norges Banks makroøkonomiske modell, se Husebø 
med flere (2004). Ved å sette opp disse tre ligningene 
i såkalt «state-space»-format, kan vi estimere para-
meterne (ρ, α og β), standardavviket til sjokkene et, 
εt og ηt samt beregne den nøytrale realrenten.28 Vi tar 
produksjonsgapet fra Inflasjonsrapport 3/06 for gitt og 
beregner derfor ikke dette. Vi legger restriksjoner på 
variansen til sjokkene (ση2=2,5, σe2=0,02 og σε2=0,02) 
for å sikre at vi får en forholdsvis glatt utvikling i den 
nøytrale realrenten. Disse restriksjonene bidrar også 
til at den nøytrale realrenten blir påvirket både av den 
faktiske utviklingen i realrenten og den økonomiske 
sammenhengen (4). Uten disse restriksjonene har den 
nøytrale realrenten en tendens til å bli beregnet lik den 
faktiske realrenten eller den langsiktige likevektsreal-
renten. Dette skyldes at modellen (1)–(4) er svært enkel. 
Den langsiktige likevekstrealrenten (μ) er her antatt å 
være konstant over tid og satt lik 2,5 prosent og kan 
ses på som et mål på veksten i potensiell produksjon i 
norsk økonomi.

27 Se blant annet Fuhrer (2000) for en kort oversikt over empiriske og teoretisk studier av vanedannelse i konsumet, og for en presentasjon av konsekvensen for euler-
ligningen av at husholdningenes nyttefunksjon utvides med slik vanedannelse. 
28 Beregningene er gjort i programmet Eviews.
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Parameterestimatene for perioden 1. kvartal 1981 – 3. 
kvartal 2006 er vist i tabell 1. Disse viser at produksjons-
gapet er sterkt avhengig av produksjonsgapet i forrige 
periode og at realrentegapet virker negativt på produk-
sjonsgapet. Koeffisienten ρ er tilnærmet lik 1, noe som 
betyr at utviklingen i den nøytrale realrenten kan ses på 
som en «random walk», dvs. at endringer i den nøytrale 
realrenten er varige. Dette kan imidlertid skyldes at 
modellen som er brukt, er for enkel. Estimatene på den 
nøytrale realrenten er vist i figur 11.
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Treng  v i  e in  norsk  børs?
Gunnvald Grønvik, spesialrådgjevar, Noregs Bank Finansiell stabilitet#

1 Innleiing

I dei seinare åra har det internasjonalt vore ei rad opp-
kjøp og alliansedanningar innan handel med verdipapir 
og oppgjer av handlane. I EU vert det arbeidd aktivt 
for å redusere prisane på handel med verdipapir over 
landegrensene. Nasjonane i EØS-området må ha lover 
som opnar for konkurranse mellom marknadsplassar for 
og oppgjer av verdipapirhandel. Det er likevel naturlege 
monopol i dei fleste landa i området. I debatten om 
mogelege internasjonale konsolideringar vert det ofte 
brukt argument med nasjonale overtonar. Til dømes skal 
den franske presidenten, Jacques Chirac, vere skeptisk 
til at den europeiske børsen Euronext1 skal samarbeide 
med New York Stock Exchange. Han ønskjer heller 
eit samarbeid med den tyske Deutsche Börse.2 Andre 
løysingar er òg tenkjelege. Ei gruppe store internasjo-
nale bankar har kunngjort at dei vil freiste å etablere ein 
internasjonal marknadsplass for aksjar som dei meiner 
vil kunne levere tenestene med lågare kostnader.3

Frå tid til anna vert det sagt at vi treng ein norsk 
børs, og at det vil vere eit tap for Noreg om Oslo Børs 
vart overteken av andre. Must (2006) hevdar dette, og 
han resonnerar som om det er opplagt at eit utanlandsk 
kjøp av Oslo Børs vil føre til at marknadsplassen i Oslo 
vert nedlagd og verksemda flytt til kjøparens heimlege 
marknadsplass. Det er ikkje klart at det vil skje ved eit 
oppkjøp. I fleire internasjonale konsolideringar har dei 
nasjonale marknadsplassane halde fram som selskap 
eigd av eit holdingselskap. Det er såleis tre ulike løysin-

gar som er tenkjelege: ein børs i Noreg i norsk eige, ein 
børs i Noreg i utanlandsk eige og ingen børs i Noreg slik 
at norske føretak og investorar berre kan nytte tenestene 
frå børsar utafor landet.

Det er gjort nærare greie for situasjonen i Noreg i 
ramme 1. I tillegg er det der vist hovudtal frå rekneska-
pen til Oslo Børs, og han vitnar om aukande aktivitet 
og stort overskott dei siste åra. Skal eit bod føre til at 
Oslo Børs vert teken over frå utlandet, må eigarane verte 
kjøpte ut til ein pris dei er nøgde med. Kjøparen må på 
si side tru at prisen for oppkjøpet kan verte forrenta, og 
må drive verksemd i eller for Noreg med sikte på dette.

Artikkelen her er disponert med ein gjennomgang av 
rollene verdipapirmarknaden og børsane har i dei første 
avsnitta. Etter det vert konsekvensar for dei ulike kost-
nadselementa drøfta, før siste avsnitt summerer opp og 
konkluderer. Det er særskilde rammer om verksemda 
ved Oslo Børs og om kostnader ved handel med verdi-
papir i andre valutasoner.

2 Rolla til verdipapirmarknadene
Verdipapirmarknadene gjev samfunnsøkonomisk vinst 
blant anna gjennom effektiv formidling av finansier-
ing, disiplinering av dei som utferdar verdipapir, og 
medverknad til finansiell stabilitet, jf. Grønvik (2006). 
I denne artikkelen vert det drøfta i kva mon desse vins-
tane er avhengige av ein nasjonal marknadsplass. Det 
vil seie om marknadsplassen og infrastrukturen omkring 
han må vere heilt ut eller delvis nasjonalt eigd for å 

Effektive verdipapirmarknader gir viktige bidrag til verdiskapinga i samfunnet, og her er temaet den sær-
skilde rolla børsen har i denne samanhengen . Eit aktuelt spørsmål i Noreg er om nasjonal eigarskap av 
børsen er naudsynt for å oppnå vinstane, og særleg viktig er det om internasjonal eigarskap vil føre til at 
marknadsplassen i Noreg vert nedlagd .

Marknadsplassen som børsen er, er første lekk i ei kjede der systema for oppgjer av handelen er siste lekk . 
Debatten om organisering av børsane er ofte knytt saman med ein debatt om det er større vinst ved fusjon 
innan verdipapirkjedene i eit land . Desse spørsmåla vert ikkje kommentert systematisk, men det vert peika 
på at det kan vere vinstar om ein endrar på systemet for oppgjer av verdipapirhandelen for investorar som 
handlar i fleire valutaer .

I drøftinga vert det peika på at ein eventuell ny eigar som ikkje er norsk, må drive verksemda slik at ho er 
minst like teneleg for norske utferdarar og investorar som ho var før eigarskiftet . Marknadsplassen i Noreg 
vert difor neppe lagd ned .

# Takk til kollegaer i Noregs Bank Finansiell stabilitet og til redaksjonen for nyttige kommentarar til dette arbeidet. Ansvaret for feila som står att, og for vurderingane er 
mitt. Ein kan ikkje tolke synspunkt som vert fremja i artikkelen som Noregs Bank si vurdering.
1 Euronext eig børsane i Amsterdam, Brussel, Lisboa og Paris. Oppgjeret av handelen på desse børsane skjer med sentral motpart gjennom Clearnet. Verdipapirsentralane 
i Nederland, Belgia, Frankrike, Storbritannia og Irland er saman i konsernet Euroclear Group.
2 Sjå til dømes Le Figaro 6. juni 2006, http://www.lefigaro.fr/eco-entreprises/20060606.WWW000000320_euronext_chirac_espere_encore_une_solution_franco_alle-
mande_.html
3 Sjå http://www.finextra.com/fullstory.asp?id=16156
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oppnå vinstane, eller om det kan vere føremonar ved 
at marknadsplassen er internasjonal eller internasjonalt 
eigd. Spørsmålet er altså om eit utanlandsk oppkjøp 
kan innebere eit samfunnsøkonomisk tap for Noreg, og 
dermed òg om dette er noko styresmaktene bør ha ein 
politikk andsynes.

Den spesifikke rolla til verdipapirmarknadene i sam-
funnsøkonomien er å effektivisere utferdsle og omset-
nad av

• eigardelar i selskap – dvs. aksjar m.v.
• finansielle fordringar – dvs. obligasjonar m.v.

Det er ulike kjelder til samfunnsøkonomiske vinstar  
ved eit organisert finansielt system med verdipapir. I 
denne samanhengen er viktige moment at:

• Konkurransen om å syte for at prosjekta kastar godt 
av seg, fører til at dei beste vert finansierte.

• Standardisering av fordringane knytte til verdipapir 
minkar formidlingskostnadene.

• Verdipapirmarknader gjev grunnlag for diversifiser-
ing og risikoreduksjon, og dermed sikrare sparing 
for dei som i ein periode har overskott på midlar.

Dei fleste verdipapir vert omsette i regulerte marknader, 
og kostnadene ved verdipapirhandel heng saman med 
kostnader i betalings- og oppgjerssystem, børs- og 
meklarapparat. Spørsmålet om børsen må vere nasjonal 
for å maksimere det samfunnsmessige overskottet ved 
børsverksemd, heng blant anna saman med desse kost-
nadene. For å gje eit best mogelig svar på spørsmålet om 
korleis den samfunnsmessige nytten kan gjerast så stor 
som råd, er det nyttig å klarleggje nærare kva funksjonar 
børsen eigentleg har.

3 Børsen si spesifikke rolle som 
møteplass for handel
Børsen er møteplass mellom utferdarar av og investorar 
i verdipapir, og møta finn stad både i første- og 
andrehandsmarknaden. Børsen ønskjer at så mange 
møte som råd finn stad i båe marknadene, og at alle 
partar kjem att. Utferdarane er ønskte tilbake med nye 
investeringsprosjekt, og investorane er ønskte tilbake 
både for å plassere nye sparemidlar og for at dei kan 
revurdera sparinga si og gjennom dette syte for at kapi-
talen vert forvalta effektivt.

I førstehandsmarknaden møter utferdarane opp for å 
presentere investeringsprosjektet sitt, og dei ønskjer å 
syne seg fram som «lekre» for investorane. Utferdarane 
får hjelp frå verdipapirføretak til å lage presentasjonane 
av seg sjølv (prospekta). Investorane møter opp i første-
handsmarknaden for å gjere seg opp ei meining om dei 
mogelege investeringsobjekta og prioritere kor dei skal 
plassera sparemidlane dei har til rådvelde. Dei kan òg få 
hjelp frå verdipapirføretak for å vurdere prospekt og 

marknadsutsikter for den aktuelle utferdaren. Børsen 
freistar å syte for eit akseptabelt grunnlag for investorane 
sitt val gjennom krav til utferdarane, ved å standardisere 
krava til og godkjenne informasjonen frå utferdarane og 
ved å ta opp verdipapiret til notering.

I andrehandsmarknaden kan investorane revurdere 
investeringane sine gjennom å flytte sparemidel over 
i papir som maksimerer den forventa nytta deira betre. 
Dei kan òg avslutte ei investering og gjere ho om til 
kontantar. For å bestemme seg vil investorar bruke 
informasjon frå selskapa og analysar av informasjonen 
som er gjorde av verdipapirføretak (fondsmeklarar eller 
bankar), aviser eller andre kjelder. Informasjon frå utfer-
darar er offentleg tilgjengeleg og lik for alle investorar, 
medan analysar og vurdering av marknadsutsikter for 
utferdarane ofte berre vil vere tilgjengeleg mot betaling.

For ein investor er det av stort verd at marknaden er 
likvid slik at rebalansering av porteføljen kan gjerast 
raskt, og at prisane ved kjøp og sal ligg fast også om det 
skal gjerast ein stor handel. Breidda marknadsplassen 
tilbyr gjennom ulike verdipapir med karakteristika som 
spenner ut eit stort rom med mogelege risikoprofilar for 
porteføljen, er òg verdfull.

Investorane krev samstundes at børsen handhevar reglar 
som sikrar at informasjon frå utferdarar vert gitt ut likt til 
alle investorar. Særleg skal ikkje «innsidarar» ha høve til å 
bruke informasjonsforspranget dei har. Det er òg naudsynt 
med eit system som sikrar at einskilde eller organiserte 
grupper av aktørar ikkje kan villeie marknaden med han-
del i mønster som sender ut falske signal om verdet til 
verdipapira (marknadsmanipulasjon).

For å kunne gjennomføre handel stiller børsen til råd-
velde eit handelssystem der investorar kan leggje inn 
ordrane sine. Handelssystemet må ha klåre reglar om 
rekkjefølgja handlar skal gjennomførast etter osb. Det er 
verdipapirføretaka som er medlemar av børsen og som 
stiller handelssystemet til rådvelde for den einskilde 
investoren. Investorar kan dermed melde interessa si 
for å handle direkte inn i handelssystemet, slik at ønsket 
om ein handel vert kjent for marknaden med ein gong. 
Dei kan òg bruke eit verdipapirføretak til å sondere og 
deretter velje å handle berre om heile den ønskte han-
delen kan gjennomførast. Det siste kan vere viktig ved 
store handlar for å sikre seg at prisen på aksjen ikkje 
vert endra av at marknaden vert kjend med at nokon 
ønskjer å gjere ein stor handel. Det vil òg vere viktig om 
investoren ønskjer å få kontroll for å leggje om drifta 
eller å slå verksemda saman med anna verksemd.

Etter at ein handel er avtald går informasjonen om 
han til et oppgjerssystem der kjøparen av papira byter 
pengane sine med verdipapiret til prisen som er avtald, 
og seljaren gjev frå seg papira sine i byte for pengar. 
I oppgjerssystema er det utstrakt motrekning, slik at 
det er nettoposisjonane til investorane som vert gjorde 
opp. Med handel i fleire valutaer må anten den ein-
skilde investoren ha dekning i alle slag valuta, eller så 
må det vere innebygd eit system for valutaveksling. 
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Oslo Børs vart i 2001 omdanna frå ei stifting til eit 
privat allmennaksjeselskap som er heilt eigd av Oslo 
Børs Holding ASA. Ved utgangen av 2005 var dei 
største aksjonærane i holdingselskapet DnB NOR 
(19,7 prosent), Fidelity Funds Europe (10,0 prosent), 
Orkla ASA (10,0 prosent) og Norsk Hydros pens-
jonskasse (8,9 prosent). Ifølgje Must (2006) er ca 53 
prosent av aksjane eigde av større norske aksjonærar. 
Oslo Børs ASA eig Oslo Børs Informasjon ASA og 
10 prosent av VPS Holding ASA. Oppgjer av hande-
len på Oslo Børs skjer i VPS.

Det må kome endringar anten i eigarskapen eller 
i reglane kring eigarskap av Oslo Børs innan som-
maren 2007. Etter loven er største lovlege eigardel i 
morselskapet 10 prosent. Bankane som fusjonerte til 
DnB NOR, fekk dispensasjon til å halde på aksjane 
sine fram til sommaren 2007. Finansdepartementet 
må snart ta stilling til om denne dispensasjonen skal 
verte forlenga eller om grensa for største lovlege 
eigarskap skal verte endra. Eit argument for å endre 
lova er at overvakingsorganet til EFTA meiner at ei 
grense for største eigarskap på 10 prosent er i strid 
med EØS-avtalen sin generelle regel om fri rørsle av 
kapital. Dei finn at dei norske argumenta om grense 
for eigarskap for å sikre at marknaden er uavhengig 
og har integritet, er gyldige, men meiner at grensa på 
10 prosent er for restriktiv i høve til føremålet.1

Om det skulle kome til utanlandsk overtaking av 
institusjonar for verdipapirhandel i Noreg, er ifølje 
pressa det mest aktuelle at selskapet OMX gjev bod 
på heile eller delar av infrastrukturen for handel 
med finansielle instrument. Holdingselskapet OMX 
AB eig nå marknadsplassen for verdipapirhandel i 
dei andre nordiske og baltiske landa, verdipapirsen-
tralane i Island, Estland og Latvia og 40 prosent 
av sentralen i Litauen.2 OMX står òg for det finan-
sielle oppgjeret av kraftderivat handla på Nordpool. 
Største eigar av det børsnoterte selskapet OMX AB 
er Investor AB med 10,8 prosent. Den svenske staten 
eigde 6,8 prosent ved utgangen av 2005.

Oslo Børs har frå 1999 samarbeidd med OMX i 
NOREX-alliansen, som tek sikte på å utvikle Norden 
til ein sams marknadsplass for verdipapir. OMX 
samarbeider med Oslo Børs om handelsregelverket, 
og Oslo Børs brukar handelssystemet Saxess, som 
OMX har utvikla og eig. Oslo Børs har i oktober 
2006 femti verdipapirføretak som medlemar, om 
lag likt fordelt mellom norske og utanlandske. Dei 
norske selskapa er jamt fordelte mellom bankar og 
ubundne verdipapirføretak.

Oslo Børs’ konsernrekneskap for 2005 synte drifts-
inntekter på 361 millionar kroner. Driftskostnadene 
var 174 millionar kroner medan resultatet etter 
skatt var 144 millionar kroner. Omsetnadsveksten 
i marknadene har auka driftsinntektene frå 2004 til 
2005 med meir enn 25 prosent, medan driftskost-
nadene auka med 3,5 prosent. Avgiftene for handel 
og for prospekt og opptak avheng av aktiviteten og 
syner sterk vekst. Den faste avgifta for medlemar 
syner liten vekst, medan den faste avgifta for utfer-
darar står i ei mellomstilling. Denne avgifta stig 
med aksjekursane, av di ho er knytt til selskapa sitt 
marknadsverde. Dessutan har det kome mange nye 
selskap til notering, og det er nokre avgifter ved 
notering for første gong. Det er òg noko vekst for den 
kommersielle informasjonsverksemda som børsen 
driv. Ein må tru at dei aktivitetsavhengige avgiftene 
vil verte justerte ned om auken i aktivitet vert varig. 
Om det ikkje skjer, må børsen rekne med at konkur-
rerande marknadsplassar vil kunne kome inn.

Aktiviteten ved børsen, og veksten der, gjeld i all 
hovudsak aksjar. Handelen med aksjar er konsentrert 
om nokre få store aksjar. Dei ti aksjane med det 
største talet på transaksjonar, stod for 36,4 prosent av 
handlane og 59,6 prosent av verdet på aksjehandelen 
i 2005.

Inntektene i 2004 og 2005 er i tabellen under delt 
inn etter kategori og type verksemd.

Ramme 1: Om situasjonen i Noreg og om inntektene til Oslo Børs

1 Sjå pressemelding 2004 – 15: http://www.eftasurv.int/information/pressreleases/2004pr/dbaFile5289.html
2 Verdipapirsentralane i Sverige og Finland er saman i eit internasjonalt konsern, medan sentralane i Danmark og Noreg er eigne selskap. Mellom dei større eigarane av 
alle selskapa er store nasjonale bankar. Verdipapirsentralen på Island er eigd av det same holdingselskapet som børsen, og dette holdingselskapet vart teke over av OMX 
hausten 2006.

Inntekter etter kategori,    Inntekter etter type verksemd, 
mill. kr  2005 2004 mill. kr  2005 2004

Fast avgift utferdarar 59,8 50,8 Aksjar 212,8 130,8
Fast avgift medlemar 9,3 9,2 Renteprodukt 26,3 26,0
Handelsavgift 143,6 90,1 Derivat 16,4 12,5
Prospekt- og opptaksavgift 41,4 17,7   
Finansielle marknadsdata 101,4  94,7 Finansielle marknadsdata 101,4  94,7
Kurs og andre inntekter 5,9 6,2 Andre 4,4 4,6

Sum driftsinntekter 361,4 268,7 Sum driftsinntekter 361,4 268,7

Kjelde: Årsrapport 2005, Oslo Børs.
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Når oppgjeret er over, har investorane verdipapira på 
sine konti i verdipapirsentralane i dei ulike landa, og 
seljarane har fått inn pengane på bankkonti i dei ulike 
valutaene. Då er handlane heilt gjennomførde.

4 Om dei ulike kostnadene i       
handelen

Ut frå omtalen av børsen som møteplass og korleis han-
del vert gjennomførd kan ein identifisere desse elementa 
som viktige for nytten av handelen og for kostnadene:

• kostnadene ved og kvaliteten på informasjon ved 
emisjon og rapportering frå utferdarar

• kvaliteten og prisen på verdipapirføretaka sine 
analysar og arbeidet deira med tilrettelegging for 
handel

• likviditeten og breidda i marknaden
• om det er eit effektivt handelssystem på børsen som 

òg spreier informasjonen frå utferdarane effektivt
• om det er godt tilsyn med handelen som hindrar 

innsidehandel og marknadsmanipulasjon
• om det er eit effektivt oppgjerssystem for gjennom-

føring av børshandelen
• om det er eit effektivt offentlegrettsleg tilsyn med 

handelsverksemd, infrastrukturleverandørar, verdi-
papirføretak og utferdarar

Konsekvensar av utanlandsk oppkjøp av børsen på 
effektiviteten og for kostnadene vert under drøfta samla 
for dei fem først punkta. Konsekvensar for oppgjerssys-
tem og offentleg tilsyn vert drøfta i eigne avsnitt.

Effektivitet	i	handelen
Ved vurdering av dei samfunnsmessige kostnadene 
knytte til dei ulike elementa, er det vanleg å lite på at 
konkurranse gjev samfunnsmessig effektivitet når det 
er mange leverandørar. Sjølv om det ikkje er nokon 
nasjonal marknadsplass, vil dette gjelde for kostnadene 
med å lage prospekt og informasjon om utferdar ved 
ein emisjon. Det gjeld òg for kvalitet og pris på ana-
lysane som vert stilte til rådvelde for marknaden, og 
kostnadene for at verdipapirføretaka skal legge til rette 
for handel. Utferdarane er mange og kan velje i kva 
mon dei vil bruke sin eigen organisasjon til dette, eller 
om dei vil kjøpe hjelp frå verdipapirføretak eller infor-
masjonsrådgjevarar for å halde desse kostnadene låge. 
Dette skulle sikre kostnadseffektivitet på dette punktet, 
og det gjeld uansett kven som eig børsen og kor mange 
børsar det er.

I verksemda som er spesifikk for marknadsplassen 
er det element av monopol, i alle høve er det få som 
gjev tilbod. Ettersom børsen er ein møteplass, vert 
nytta størst når det er mange møte. Difor er det viktig 
at det er få som tilbyr møteplass. Dette er særleg viktig 

med omsyn til likviditeten og breidda i marknaden. 
Likviditeten vert betre når mange investorar med ulike 
ønske om sparing treff kvarandre. Breidda marknaden 
kan by på, vert større når mange utferdarar med papir 
med ulik vinst- og risikoprofil har papira noterte på 
same børs. Eit viktig spørsmål for store internasjonale 
investorar er kva verknad store aksjehandlar vil ha på 
prisen. Auka likviditet gjennom auke i investorbasen vil 
redusere dette problemet. Alt anna like er det difor vinst 
å få om børsane er store. Eit sentralt spørsmål er difor 
om det er endringar i andre viktige tilhøve ved eit opp-
kjøp av Oslo Børs. Det vert kommentert seinare. Fram 
til det er synleg at det kan kome tap, må konklusjonen 
vere at det kan vere ein føremon med konsolidering av 
børsane. Om det ikkje vert påvist skadelege verknader, 
må det i alle høve vere eit spørsmål som ein kan overlate 
til aktørane – under fri etablering – å ta stode til.

Spørsmål om handelssystem, informasjon, marknadens 
spreiing av informasjon og tilsyn med handelen kan ein 
sjå på same vis. For informasjonen som vert gjeven ut, 
vil kvaliteten bli styrt av krava frå tilsynsstyresmakter 
og børsane. I Europa krev tilsynsstyresmaktene stort 
sett den same informasjonen, som følgje av ulike EU-
direktiv. Når det gjeld børsane si presisering av krava og 
dei eigne krava børsane stiller, kan det vere ein føremon 
med ein stor børs som syter for informasjon som enkelt 
kan samanliknast. Men om mange børsar samarbeider 
om å handheve dei same informasjonskrava, vil det 
kunne gje same vinst som om det berre er ein stor børs. 
Tilsvarande gjeld spreiing av informasjon og når det 
gjeld krava til handelssystem og handelsregelverk; ein 
stor børs er bra, men dei same vinstane for brukarane 
kan ein få om det vert brukt og praktisert eit sams infor-
masjons- og handelssystem. Konsekvensen for kost-
nadene ved produksjon av slike sams tenester er mellom 
spørsmåla som kan avgjere om det er best med ein sams 
børs eller samarbeid mellom børsar. Denne kostnads-
vurderinga er noko eigarane av børsane må gjere. Desse 
vurderingane bør styresmaktene ikkje blande seg bort i.

Nye	kostnader	ved	utanlandsk	eige?
Det er grunn til å sjå på om det kan verte nye kostnader 
ved handelen om børsen kjem i utanlandsk eige. Det 
kan skje om heile eller delar av verksemda vert flytt 
geografisk. Om til dømes arbeidet med prospekt og ved-
tak om opptak av papir til notering vert sentralisert til 
hovudmarknaden, vil kanskje språkkrav, reisekostnader 
etc. gjere prosessen dyrare, slik at det ikkje vert like 
enkelt å verte notert for norske selskap. Om dette skulle 
skje, vil mindre av den produktive kapitalen i samfun-
net få den daglege karakterboka som børsen gjev. Det 
vil kunne redusere den samfunnsmessige effektiviteten 
i kapitalbruken. Om det er truleg at noko slikt skal skje, 
kan det vere eit argument for at det er meir effektivt 
med nasjonalt eige. Eit liknande problem, som kan vere 
eit argument for ein nasjonal børs, er det om det er fare 
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for at små selskap skal drukne mellom alle selskapa på 
ein stor børs, slik at dei ikkje får høveleg merksemd 
frå investorar og verdipapirføretak. Eit argument mot 
at dette er eit relevant problem, er at det til ei kvar tid 
kjem nye små selskap til notering på dei største børsane 
i verda (New York og London). Tilsiget til Oslo Børs 
av kanadiske energiselskap kan kanskje indikere at det 
er ein fare for «å drukne» på store børsar, men det kan 
like så vel hende at kompetansen på analyse av energi-
selskap i miljøa kring Oslo Børs sikrar «rett» pris, og at 
dette er faktoren som trekkjer dei til Noreg.

Handelen på Oslo Børs kan gå over på utanlandske 
hender om ein konkurrent som tilbyr betre og billegare 
tenester etablerer seg, slik at utferdarar og investorar 
flyttar verksemda si til den konkurrerande marknaden. 
Dette vil ikkje vere eit problem for samfunnet, men av 
di børsen er nettverksverksemd, er noko slikt lite truleg. 
Med stor grad av sannsyn kan ein gå ut frå at eit skifte av 
kontroll med ein marknad som Oslo Børs må skje ved at 
nye eigarar byr så mykje for kontrollen at dei eksisterande 
eigarane ser seg tente med å selje. Kjøparane har i så fall 
gjort ei stor investering som skal forrentast. Det må 
gjerast gjennom billegare produksjon av verksemda som 
alt finst, ved å syte for meir aktivitet og handel utan auka 
kostnader, eller ved ein kombinasjon.

I det tilfellet at OMX tek over Oslo Børs, er mykje av 
stordriftsfordelane ved ein sams børs alt realisert, av di 
børsane har sams handelssystem, handelsregelverk og 
reglar for overvaking av marknaden. Ein kan ikkje sjå 
bort frå at det er økonomisk vinst å hente ved å sentrali-
sere drifta av dei store og kompliserte datasystema som 
er naudsynte.4 Dei har òg sikringsprosedyrar som gir 
tryggleik ved brot i straum- eller telefonisystem. På 
same måte kan det vere vinst ved sentralisering av ruti-
nar og arbeidsplassar knytte til overvaking av marknaden. 
Kjøparen kan òg treffe tiltak for å auke aktiviteten for å 
forrente oppkjøpspremien. Eit tiltak det er klårt at ville 
bli sett i verk, er norsk deltaking i den sams nordiske 
børslista som nyleg er lansert. Effekten dette vil ha på 
handelen er omstridt, og kravet om rapportering på 
fleire språk for papira på denne lista aukar kostnadene 
for utferdarane. Men auka aktivitet må bety å få inn 
fleire investorar og fleire utferdarar, og då er det ikkje 
rimelig å tru at OMX, som ein eventuell ny eigar, skal 
setje i verk tiltak som aukar kostnadene ved å få papir 
fram til notering. Ein kan resonnere på same vis om 
andre tilhøve, og om ein skulle vurdere rasjonell åtferd 
for andre tenkjelege kjøparar. Dette kan vere grunnen til 
at ved oppkjøp av børsar i Europa så langt har verk-
semda i den nasjonale børsen halde fram, medan børsen 
vert eigd av eit utanlandsk holdingselskap. Det er òg eit 
argument for at det neppe vil gi eit samfunnsøkonomisk 
tap for Noreg om eit utanlandsk selskap tek over Oslo 
Børs.

Euronext legg stor vekt på omsynet til juridisk trygg-
leik for kundane (utferdarar og investorar), og brukar 
det som eit argument for å la dei nasjonale marknads-
plassane halde fram som sjølvstendige dotterselskap. 
Euronext har gått lenger enn OMX i samarbeid mellom 
dei nasjonale børsane gjennom ei sams ordrebok, og alle 
papir er noterte i euro. Når ein investor ønskjer å kjøpe 
ein aksje, veit han ikkje nasjonaliteten til dei mogelege 
seljarane. For å gardere seg mot alle former for tenkjelege 
og utenkjelege juridiske problem vil avtaletilhøva og 
pliktene til investoren verte løyste innan rettssystemet til 
børsen der investoren legg inn ordren sin, heilt frå 
ordren vert lagt inn i handelssystemet til handelen er 
fullt ut gjennomførd. Skulle det vise seg at det er skil-
nader i rettssystema til investoren og motparten, er det 
ein risiko Euronext tek på seg. Det er ikkje klårt at 
Euronext ville kunne syte for denne garantien om bør-
sane var organiserte som filialar. Dette viser at det er 
tenester som kan verte leverte betre med nasjonale bør-
sar i samarbeid enn med ein sams børs med filialar. 
Dette vil òg telje med ved vurdering av organisasjons-
modell etter eit eventuelt utanlandsk kjøp av Oslo 
Børs.

Effektivitet	i	oppgjeret
Systemet for oppgjer av handel avtalt på børsane er 
ikkje sams for Norden og Baltikum. Det er i dag nas-
jonale oppgjerssystem som nyttar eigen valuta i alle 
landa. I regionen vil det, sjølv etter at dei tre baltiske 
republikkane om nokre år truleg er tatt inn i eurosona, 
vere fem valutaer i bruk (euro i Finland og Baltikum 
og ulike kroner i fire nordiske land). Registra over 
eigarskap i aksjeselskap vil vere nasjonale, og difor er 
det grunn til å tru at regionen vil ha fleire sentralar for 
oppgjer av verdipapirhandel i drift. Maksimal lønsemd 
i kapitalbruk vert det når midlar som vert frigjorde ved 
sal av verdipapir ein dag i ein valuta, kan verte brukte 
same dag til kjøp av verdipapir i ein annan valuta utan 
at ein må gjere (eller at det løner seg å gjere) valuta-
handel som supplement til verdipapirhandelen. Dette 
er det ikkje råd å gjere i regionen i dag. Investorar må 
ha oppgjerskonto for verdipapirhandel i alle valutaene 
det vert handla i. Flytting av likvide midlar frå den 
eine til den andre marknaden må verte avtalt som ein 
særleg valutahandel.5 Det er to element av kostnader 
ved dette: det direkte vekslingsgebyret (inkl. «spread») 
og kostnadene ved likviditetsbinding av di ein må ha 
konto i mange valutaer. I praksis kan investor få dekt 
ønskja sine gjennom ein multivalutakonto i til dømes 
ein av dei store nordiske bankane. Slike konti vil ha ein 
pris, og valutaveksling er dermed likevel eit kostbart 
mellomledd.

For bankane er det vinstar å hente ved å leggje til 

4 Euronext seier det vil vere store vinstar på dette feltet gjennom samordning med New York Stock Exchange ( http://www.finextra.com/fullstory.asp?id=16151 ). 
Parallellen til dømet her vil vere om OMX går inn i ein større internasjonal allianse der drift og utvikling av ei IKT-plattform kan leggjast ned.
5 Her skil børsalliansen i Norden og Baltikum seg frå samarbeidet i Euronext, av di børsane i Amsterdam, Brussel, Paris og Lisboa noterer papir i euro. Avrekning og 
oppgjer skjer med sentral motpart i oppgjerssentralen Clearnet, som òg er eigd av Euronext. Euronext eig derivatbørsen LIFFE i London, og derivat som er noterte i 
engelske pund vert gjorde opp i den engelske oppgjerssentralen London Clearing House.
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rette for handel med verdipapir noterte i ulike valutaer. 
Vinsten aukar proporsjonalt med handelen og med mar-
ginen i valutahandelen. Eit viktig poeng er at vinstane 
er større jo meir motrekning som kan gjerast mellom 
investorane sin handel, ettersom det gir banken handels-
margin samtidig som banken på eiga hand slepp å gjere 
valutaveksling. Dette er illustrert ved eit enkelt døme i 
ramme 2.

På dette punktet kan ein ikkje vente effektivisering 
som følje av eit eigarskifte på Oslo Børs. Oslo Børs 
er ein av fleire aksjonærar i VPS, som er den norske 
aktøren som eventuelt måtte endre sine system slik 
at likviditet kan verte brukt meir effektivt på tvers av 
valutagrensene. VPS vurderte i 1999 å delta i prosjektet 
S–4. Prosjektet hadde som ambisjon å lage eit sams 
oppgjer for handel ved børsane i Oslo, København, 
Helsingfors og Stockholm. Det kom aldri lenger enn til 
idéstadiet, ettersom det ikkje var semje om korleis det 
skulle betalast for ein forprosjektstudie. Tanken var at 
kostnadene skulle verte dekte gjennom handelsavgifter. 
Då var handelen mykje større i Stockholm enn på dei 
andre tre børsane, og dei andre børsane ville ikkje 
kome til å skyte til vesentleg breidd i investorbasis eller 
papir. Den svenske verdipapirsentralen VPC såg det 
difor slik at deira brukarar ville kome til å betale for eit 
betre tilbod til VPS (Noreg), VP (Danmark) og APK 
(Finland) sine kundar. Utviklinga i aksjehandelen sidan 
1999 har redusert skilnaden i storleik og breidd mellom 
marknadene, men noko framlegg om revitalisering av 
S–4 (eller lansering av eit S–8, der dei baltiske landa og 
Island også er med) er ikkje registrert.

Gjennomføring av eit oppgjerssystem som S–4 eller 
S–8 ville kunne effektivisere investorane sin kapitalbruk. 
Om det samstundes vart laga eit system med ein sentral 
motpart, ville mange store internasjonale investorar 
vere nøgde.6 Truleg vil det vere lettare å vedta eit slikt 
prosjekt om det er sams eige av verdipapirsentralane, 
eller om ein sams eigd børs etterspør effektivisering på 
vegner av kundane sine. Blant aktørane som kan vere 
skeptiske til ei slik effektivisering, er dei store bankane. 
Dei er òg medeigarar av børsar og verdipapirsentralar. 
Bankane tener på valutaverksemda knytt til den inter-
nasjonale handelen med verdipapir. Ei effektivisering 
gjennom mindre valutaveksling kan gå ut over inntek-
tene deira. Det same vil ein reduksjon i valutamarginane 
gjere, og nettopp ein slik reduksjon kan verte nytta som 
verkemiddel for å auke kundebasen. Det finst døme på 
slik konkurranse.7

Offentleg	tilsyn
Det er eit omfattande offentleg tilsyn med aktørane i 
verdipapirmarknadene og verksemda dei driv, for å sikre 
soliditeten til aktørane og korrekt åtferd i marknadene. 

Dersom eit eigarskifte for Oslo Børs eller VPS skulle 
gjere det meir komplisert å føre eit adekvat tilsyn, kan 
det bli brukt som eit argument for tiltak som syter for 
at selskapa held fram som norske. Etter EØS-avtalen 
skal det vere ein sams indre marknad for finansielle 
tenester. Verksemd i verdipapirmarknadene fell inn 
under «finansielle tenester». Det er eit sterkt ønske om 
å få ned kostnadene ved grensekryssande handel med 
finansielle instrument, ikkje minst innan EØS-området. 
Retningslinene for aktiviteten i og tilsynet med handel 
med finansielle instrument vert i høg grad forma ut på 
europeisk nivå, jf. Grønvik (2006). Prinsippet om at 
heimlandet har tilsyn med institusjonane medan verts-
landet har tilsyn med marknadsaktiviteten, fører alt i 
dag til at det må vere samarbeid om tilsyn. Det er om 
lag 25 verdipapirføretak med kontor utafor Noreg som 
er fjernmedlemar på Oslo Børs og tek aktivt del i han-
delen der. Eit mogeleg eigarskifte for Oslo Børs og ei 
eventuell flytting av somme marknadsplassfunksjonar 
frå Noreg til eit anna land, vil føre til at ansvaret for 
tilsyn må verte justert. Kva for tilsynsorganisasjon som 
har ansvar for dei ulike oppgåvene, kan verte endra. 
Etter EØS-avtalen kan ikkje norske styresmakter bruke 
eit ønske om sjølv å ha tilsynet med institusjonar som 
driv verksemd i Noreg som eit argument for å hindre 
eigarskifte for infrastrukturorganisasjonane i den norske 
verdipapirmarknaden.

Om det vert laga eit system som gjer opp handelen 
i fleire valutaer på ein gong, vil sentralbankane ha 
interesser i det knytt til tryggleik for oppgjeret og til 
integriteten til betalingssystema. Dei internasjonale 
organisasjonane for sentralbankar og verdipapirtilsyn 
har laga detaljerte retningsliner for korleis oppgjerssys-
tem for verdipapirhandel skal formast ut, jf. BIS og 
IOSCO (2001). I eit slikt prosjekt vil betalingssystema i 
fleire land verte knytte saman, og det gjer det naudsynt 
med nærare samarbeid mellom dei involverte sentral-
bankane. Dette vil ikkje vere prinsipielt nytt, ettersom 
det alt finst ei norm for slikt samarbeid gjennom arbei-
det med godkjenning av systemet for oppgjer med valu-
tahandel (CLS). Handel som involverer dei nordiske 
kronene vert gjort opp i dette systemet, og dei nordiske 
sentralbankane er med i samarbeidet, jf. Andresen og 
Bakke (2004).

5 Oppsummering og konklusjon

Verdipapirmarknaden si rolle i samfunnsøkonomien 
er å effektivisere utferdsle og omsetnad av aksjar og 
obligasjonar. Det vert samfunnsøkonomiske vinstar ved 
dette ved at dei beste prosjekta vert finansierte og av 
di formidlingskostnadene vert reduserte ved at spreiing 
av risiko («diversifisering») gir sikrare sparing. Nytten 
for samfunnet heng òg saman med kostnadene ved 

6 Ein sentral motpart er ein institusjon som trer inn mellom kjøpar og seljar når handel er avtald, slik at aktørane berre har motpartsrisiko mot den sentrale motparten. 
Mange store internasjonale investorar ønskjer eit slikt oppgjerssystem som element i risikokontrollen sin. Husevåg og Bjerkeland (2003) drøftar internasjonale utviklings-
trekk innan oppgjer, og forklarar noko meir om sentral motpart.
7 Eit nettmeklarselskap seier at dei ikkje tener på valutaveksling, og selskapet gjer truleg kvar dag opp all handel til den kursen som vert gjeldande for selskapet sin netto 
valutaposisjon. Inntektene til dette selskapet kjem dermed berre frå kurtasjen.
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Bankane kan tene mykje på handel med verdipapir i 
andre valutasoner enn den eigne. Som døme kan vi sjå 
på ein norsk bank som tilbyr kundane sine aksjehandel i 
Stockholm. Ein dag har banken to kundar. K kjøper svenske 
aksjar for 1 million svenske kroner, medan S sel svenske 
aksjar for like mykje. Den aktuelle dagen er midtkursen på 
svenske kroner 0,90, og marginen i valutamarknaden er  
± 0,5 prosent. Kurtasjen for aksjehandel i Sverige er sett til 
0,1 prosent.1

I dette dømet vert kurtasjen til banken, rekna i norske 
kroner, slik:

• Kurtasje frå K blir 1 000 000 • 0,9045 • 0,001 
 = 904,5 kroner
• Kurtasje frå S blir 1 000 000 • 0,8955 • 0,001 
 = 895,5 kroner
• Samla kurtasje til banken blir 904,5 + 895,5 
 = 1800 kroner.

Dette ser akseptabelt ut for kundane, men for å sjå heile 
biletet må ein sjå på alle transaksjonane. Då vil vi sjå 
at banken attåt kurtasjen vil få ein større vinst gjennom 
valutvekslinga. Transaksjonane vert:

Transaksjonar knytte til K sitt kjøp av svenske aksjar:

• K overfører til banken for aksjane og som kurtasje:       
NOK 904 500 + NOK 904,5

• Banken overfører til svensk meklar og svensk børs:       
SEK 1 000 000 + handelsgebyr

• Den svenske meklaren overfører til banken, som vidare-
fører til K: Svenske aksjar

Transaksjonar knytte til S sitt sal av svenske aksjar:

• S overfører til banken, som vidarefører til den svenske 
meklaren: Svenske aksjar

• Svensk meklar overfører til banken: SEK 1 000 000
• Banken overfører til svensk børs: Handelsgebyr
• Banken overfører for aksjane til S med fråtrekk for kur-

tasje: NOK 895 500 – NOK 895,5

Netto er resultatet for dei tre aktørane:

• K gir frå seg NOK 905 404,5 og mottek svenske aksjar
• S gir frå seg svenske aksjar og mottek NOK 894 604,5
• Netto for banken i NOK: + 905 404,5 – 894 604,5 
 = NOK 10 800
• Netto for banken i SEK: – 1 000 000 + 1 000 000 
 – 2 • handelsgebyr = – 2 • handelsgebyr

Handelsgebyret banken betalar til børsen er svært lågt. Ved 
Oslo Børs er det 20 kroner for ein handel med verdi 1 million 
kroner. I tillegg til dette kjem det ei årleg medlemsavgift. 
Kostnadene for banken i SEK vil difor vere svært små.

Banken har som vist, vinst på verksemda. Kurtasjen er i 
dømet berre ein femdel av den samla vinsten for banken frå 
koplinga av tenesteyting for dei to kundane. Hadde banken 
berre hatt kundar som kjøpte svenske aksjar, ville det ikkje 
vore annan vinst enn kurtasjen, ettersom banken måtte 
skaffe dei svenske kronene i marknaden. I dømet her er 
det full motrekning, slik at banken ikkje treng gjere nokon 
valutahandel. Han vert difor sitjande med ein stor vinst.

Det er kundane som betalar denne ekstra vinsten til 
bankane. Ein skjønar det betre ved å sjå på heile investerin-
ga. Kunden som den aktuelle dagen kjøper svenske aksjar, 
vil ein gong i framtida selje dei og konvertere salsverdet 
til norske kroner. Då vil han også måtte betale kurtasje og 
valutamargin. Ved ei investering i Noreg betalar han kur-
tasje både ved kjøp og sal, men er investeringa i Sverige, 
betalar han attåt dette marginen mellom kjøp og sal av 
valuta. Dømet brukt her, er basert på observerte marginar 
og kurtasjesatsar. Med tala i eksempelet vil kostnadene for 
ein norsk investor ved ei investering i Noreg bli 0,2 prosent, 
medan ei investering i Sverige vil koste 1,2 prosent fram til 
investeringa er avslutta. Konsekvensen av dette er at kravet 
til forventa avkastning ved ei investering i Sverige må vere 
større enn ved ei investering i Noreg. Dette kan vere eit 
rasjonelt element i forklaring av investorars favorisering av 
heimemarknaden («home bias»).

Generelt kan det visast at den daglege netto vinsten frå 
verksemda som bankane har, kan reknast ut gjennom to 
ledd som kan skrivast:

Vinsten (Π) er rekna i NOK. Det første leddet er inntekter 
og kostnader knytte til den samla aktiviteten. Brutto aktiv-
itet målt i norske kroner blir valutakursen (v) multiplisert 
med brutto handelsverdi målt i SEK (Σ S + Σ K). Denne 
aktiviteten vert å multiplisere med summen av valutamar-
gin (m, målt frå midtkursen) og kurtasje (k) med frådrag for 
handelsavgift til den svenske børsen (h). Det andre leddet 
er storleiken på valutahandelen banken faktisk må gjere. 
Utlegga for banken fordi det ikkje er full motrekning, er 
valutakurs multiplisert med netto handelsverdi målt i SEK 
(Σ S – Σ K) og med valutamargin.

Det er to grunnar til at formelen over kan indikere ein 
lågare vinst ved verksemda enn det banken i røynda kan 
oppnå. Det eine er at ein bank som driv internasjonal verk-
semd, vil ha annan aktivitet i det andre landet, og til den 
verksemda vil han ha ei arbeidskasse. Ofte vil banken ikkje 
ha bruk for dagleg valutaveksling fordi han kan bruke mid-
lar frå arbeidskassa. Det andre er at formelen gjeld for ein 
einskild dag. Om ein summerer vinsten frå verksemda over 
fleire dagar, vil det første leddet (som inneheld inntektene) 
auke, medan det andre leddet med bankens kostnader til 
valutaveksling normalt vil auke mindre eller verte redusert 
på grunn av motrekning av valutahandlar over fleire dagar.

Ramme 2: Valutavinst for bankane

Π = v • ( Σ S + Σ K ) • ( m + k – h ) – v •  ( Σ S – Σ K )  • m

1 Kurtasjesats og valutamargin i dette dømet er valt nær dei som ifølgje bankars heimesider galdt 31.10.2006.
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verdipapirhandelen. Desse kostnadene heng saman med 
kostnadene ved alle dei ulike elementa i marknadens 
infrastruktur.

Svaret på om børsen bør vere nasjonal avheng blant 
anna av kostnadene ved å drive ein møteplass mellom 
utferdar og investor sikkert og etter kjende og internas-
jonalt aksepterte spelereglar. Mange argument for inter-
nasjonal eigarskap gjeld mogelege føremonar med 
stordrift, ikkje minst det å halde på eit stort nettverk av 
aktørar. Mange av desse vinstane kan ein òg sikre gjen-
nom samarbeid mellom marknadsplassar. Argument for 
at eigarskapen bør vere nasjonal, er at det kan gi auka 
tryggleik for at det er lett å gjere bruk av marknaden for 
norske aktørar. Det kan hende at sambandet med be-      
talingssystemet kan vere eit argument for at tryggleiken 
i den finansielle infrastrukturen i landet vert teken betre 
vare på ved nasjonal eigarskap.

Drøftinga knytt til ulike sider ved marknadens funk-
sjonar har ikkje ført fram til tilhøve som indikerer sys-
tematiske avvik mellom privat- og samfunnsøkonomisk 
lønsemd. Eit ønske om å gjere det enkelt å knytte seg til 
det nettverket ein børs er for norske investorar og utfer-
darar, peiker mot at ein marknadsplass vil halde fram i 
Noreg sjølv om eigarskapen til børsen skifter til utan-
landske hender. Dette er òg røynslene frå andre land, og 
det skulle dermed ikkje vere grunn til å ha nokon særleg 
politikk for å syte for nasjonal eigarskap til marknads-
plassen for verdipapirhandelen. For norske styresmakter 
er det fint at private eigarar driv Oslo Børs med stor 
lønsemd, slik at tilbodet til utferdarar og investorar vert 
godt. Di betre dei driv, di høgare pris vil dei krevje for å 
bli kjøpte ut. Det vil stille endå større krav til ein kjøpar 
om effektiv drift og evne til å tilby større nettverksføre-
monar. Om det skulle kome til eit eigarskifte, må den 
nye eigaren tru at han kan yte aktørane på den norske 
verdipapirmarknaden fleire eller billegare tenester. Om 
ein ny eigar får til noko slikt, vil det i så fall vere noko 
det norske samfunnet har glede av. Det er såleis ikkje 
naudsynt med noko særskilt politisk tiltak for å tryggje 
at verksemda har norske eigarar.

Truleg vil det vere enklare å få til vedtak om endring i 
systemet for oppgjer med verdipapirhandel i dei aktuelle 
landa om børsane har sams eigar. Ein kan ikkje lite på 
at bankane vil fremje eit slikt prosjekt, ettersom dei har 
vinst på valutahandel knytt til verdipapirhandel over 
valutagrensene. Også her kan auka konkurranse gje meir 
effektivitet, og konklusjonen står fast. Styresmaktene 
bør difor ikkje blande seg bort i kven som eig marknads-
plassen på anna vis enn at dei bør sjå til at ein eventuell 
ny eigar er kvalifisert etter lova. Styresmaktene bør 
heller ikkje ha noka meining om korleis prisen for eit 
eventuelt oppkjøp vert fastsett. Det er etter lova høve 
til å etablere konkurrerande marknadsplassar, og det vil 
gjere det mogeleg å etablere nye organisasjonar dersom 
eigarskifte skulle gje eit resultat som viser seg å ikkje 
vere teneleg for norske marknadsaktørar.

Om det skulle kome til eit eigarskifte for Oslo Børs 

eller VPS, kan det kome til å bety at arbeidsdelinga mel-
lom tilsynsorganisasjonar i dei landa som er involverte, 
må verte justert. I EØS-området er det retningsliner for 
korleis dette samarbeidet skal fungere. For Noregs Bank 
er det ei eventuell integrering av oppgjersfunksjonen i 
marknaden som vil gje nye behov for samarbeid med 
andre sentralbankar. Integrering av oppgjersfunksjo-
nen avheng ikkje av kontrollskifte med dei involverte 
selskapa.
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Bol ig invester inger  og  bo l igpr i ser
Dag Henning Jacobsen, rådgiver i Finansmarkedsavdelingen, Kristin Solberg-Johansen, konsulent i Økonomisk avdeling, og Kjersti Haugland, 
konsulent i Pengepolitisk avdeling.1

Vi analyserer utviklingen i boliginvesteringene og samspillet mellom etterspørsel og tilbud i boligmarkedet . 
Analysen indikerer at den markerte økningen i boliginvesteringene siden 2004 har sammenheng med lav 
rente og høye boligpriser . De siste 31/2 årene har boligprisene økt med nær 50 prosent . Kraftig vekst i bolig-
etterspørselen har presset boligprisene opp, siden tilbudet er gitt av den eksisterende boligmassen på kort 
sikt . Kapasitetsskranker i byggebransjen forhindrer at det samlede boligtilbudet raskt tilpasses økt etter-
spørsel . Når boligmassen tilpasses etterspørselen over tid, bidrar det isolert sett til å trekke boligprisene 
ned . Prisene på boliger kan derfor ha blitt høyere på kort sikt enn hva de vil være på noe lengre sikt . En 
modellbasert analyse illustrerer imidlertid at boligprisveksten kan lande mykt til tross for tilstramming i 
pengepolitikken og økt boligtilbud .

1 Takk til Tor Oddvar Berge, Eivind Bernhardsen, Solveig Erlandsen, Snorre Evjen, Gunnvald Grønvik, Kåre Hagelund, Kjersti-Gro Lindquist, Bjørn Naug, Kjetil Olsen 
og Knut Sandal for nyttige innspill og kommentarer. Analysen er utført ved bruk av PcGive 10,1 (Hendry og Doornik, 2001).
2 Se Jacobsen og Naug (2004a).
3 Se for eksempel Mankiw og Weil (1989), Meen (2001, kapittel 3.6) og Poterba (1984).

1 Innledning

En vesentlig del av husholdningenes etterspørsel er 
rettet mot kjøp, oppussing og rehabilitering av boliger. 
Siden 1978 har realinvesteringer i boliger i gjennomsnitt 
utgjort om lag en tredel av de totale realinvesteringene 
og fem prosent av bruttonasjonalproduktet i Fastlands-
Norge, se figur 1.

Svingninger i boliginvesteringene påvirker konjunk-
turene i norsk økonomi. Samtidig kan utviklingen i 
boligmarkedet ha betydning for den finansielle sta-
biliteten. I Norge eier om lag tre firedeler av hushold-
ningene sin egen bolig. Boligformuen utgjør nær 60 
prosent av husholdningenes samlede formue, og en 
betydelig andel av bankenes utlån til husholdninger er 
sikret med pant i bolig. Boliginvesteringene vil også 
kunne påvirke husholdningenes samlede bruttogjeld, 
ettersom omsetning av nye boliger normalt øker deres 
låneopptak.2 Et høyere nivå på boliginvesteringene enn 
det som er nødvendig for å vedlikeholde boligmassen, 
gir større boligkapital. Over tid vil økt boligmasse iso-
lert sett trekke boligprisene ned. Dersom boligprisene 
faller, kan panteverdiene falle under verdien av mange 
tilhørende boliglån. Det gir økt risiko for utlånstap i 
bankene. Et prisfall på boliger vil også redusere hus-
holdningenes formue og muligheten til å ta opp lån 
mot sikkerhet i egen bolig. Det kan dempe det private 
konsumet og aktivitetsnivået i økonomien.

Siden boliginvesteringene har betydning for konjunk-
turutviklingen, bankenes panteverdier og husholdnin-
genes gjeld, har vi som formål å identifisere de viktigste 
makroøkonomiske drivkreftene for disse investeringene. 
Vi ønsker også å belyse hvor raskt og sterkt boliginves-
teringene reagerer på endringer i forklaringsfaktorene. 
I tillegg vil vi analysere samspillet mellom etterspørsel 
og tilbud i boligmarkedet.

I neste avsnitt drøftes hvilke makroøkonomiske fak-
torer som kan påvirke boliginvesteringene. I avsnitt 
3 presenteres den empiriske modellen, og i avsnitt 4 
analyseres samspillet mellom boliginvesteringer og 
boligpriser.

2 Hva kan påvirke boliginvestering-
ene?
I dette avsnittet diskuterer vi mulige forklaringsfaktorer 
for boliginvesteringene med utgangspunkt i økonomisk 
teori. Det danner grunnlaget for den empiriske analysen 
i neste avsnitt.

I analyser av boligmarkedet benyttes ofte model-
ler der boligpriser blir bestemt av etterspørsel etter 
boligtjenester og tilbud av boligkapital, mens boligin-
vesteringene blir bestemt av lønnsomheten ved å invest-
ere.3 Lønnsomheten ved investeringer avhenger positivt 
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Figur 1 Brutto realinvesteringer i boliger som andel av 
realinvesteringer i Fastlands-Norge og BNP Fastlands-
Norge. Prosent. Årstall. 1978 - 2005
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av boligprisene. Økte boligpriser gir høyere boligin-
vesteringer og dermed større boligkapital. Økt bolig-
kapital bidrar igjen til å dempe boligprisutviklingen. I 
Norges Bank er det tidligere estimert boligprismodeller 
der etterspørselsfaktorer og boligkapitalen inngår som 
forklaringsvariable.4 En empirisk relasjon for boligin-
vesteringene, som ses i sammenheng med en modell for 
boligprisene, kan benyttes til en mer langsiktig analyse 
av boligmarkedet. I dette avsnittet retter vi oppmerk-
somheten mot utviklingen i tilbudet av boligkapital.

Eiendomsutvikleres	investeringer	i						
boligkapital

Fremstillingen nedenfor følger i hovedsak Obstfeld og 
Rogoff (1996) og Hubbard (1998). Utgangspunktet er 
investeringsbeslutningen i et representativt foretak som 
får inntekter ved salg av ferdigstilt boligkapital. Det vil 
si at inntektene oppnås ved salg av nye boliger og ytelser 
som rehabilitering og oppussing.5 For å opparbeide 
boligkapital må foretaket investere. Foretaket velger 
det investeringsnivået som maksimerer dets verdi. Den 
reelle verdien av foretaket på tidspunkt t, Vt, er gitt ved 
verdien av summen av nåværende og neddiskonterte 
fremtidige overskudd:

(1)  
 
under betingelsen Ks+1 = (1–δ)Ks	+ Js

Nåverdien av fremtidige overskudd beregnes ved hjelp 
av en diskonteringsfaktor som avhenger av realrenten, 
R. Diskonteringsfaktoren er vist i den første parentesen 
i likning (1), og realrenten antas her å være konstant. 
Det første leddet i klammeparentesen, funksjonen Π(Ks), 
uttrykker realinntektene foretaket oppnår i hver periode 
ved salg av boligkapital, Ks. Foretakets kostnader er 
uttrykt i de to neste leddene i klammeparentesen. Det 
første leddet uttrykker de direkte kostnadene, der C 
er den reelle faktorprisen på boliginvesteringer, Js. C 
er en indeks satt sammen av priser på innsatsfaktorer 
som materialer, arbeidskraft, tomter og lignende. Som 
en forenkling i dette avsnittet antar vi nedenfor at den 
reelle faktorprisen, C, er lik 1. I tillegg til de direkte 
kostnadene, påføres foretaket ekstrakostnader knyttet 
til endringer i kapitalbeholdningen, uttrykt ved leddet 
C•Φ•(Js – δKs)2/2Ks , der Φ er en konstant og positiv 
parameter. Dersom foretaket for eksempel ønsker å øke 
omfanget av byggeprosjekter i en gitt periode, påløper 
det ekstrakostnader ved å anskaffe innsatsfaktorer. 
Ekstrakostnadene avspeiler at det er dyrere for foretaket 

å investere mye i én enkelt periode fremfor å fordele 
investeringene over flere perioder. Jo større foretaket 
er – angitt ved størrelsen på kapitalbeholdningen – dess 
lavere er ekstrakostnadene.

Bibetingelsen under likning (1) beskriver sammen-
hengen mellom kapital og bruttoinvesteringer, og δ 
angir depresieringsraten. Dersom investeringene er 
større enn hva som kreves for å vedlikeholde den eksis-
terende kapitalen, er nettoinvesteringene positive og 
kapitalbeholdningen vil øke.

Investeringsbeslutningen
Foretaket maksimerer sin verdi, vist ved likning (1), 
med hensyn på investeringer og ønsket fremtidig kapi-
talbeholdning. Se vedlegg for en matematisk utledning. 
Førsteordensbetingelsen som beskriver foretakets inves-
teringsbeslutning, er gitt ved:

(2)   

Investeringsbeslutningen avhenger negativt av stør-
relsen på parameteren Φ, som inngår i uttrykket for 
ekstrakostnader, og positivt av depresieringsraten δ. 
Investeringsbeslutningen avhenger også positivt av 
nåverdien av fremtidig avkastning ved å investere i 
boliger,	Qs. Variabelen Qs	kan uttrykkes slik:

(3)  

Det første elementet i klammeparentesen angir øknin-
gen i inntekt ved å øke boligkapitalen med én enhet. 
Det andre elementet, som også bidrar positivt til avkast-
ningen, viser at økte investeringer i dag reduserer 
fremtidige ekstrakostnader. Nåverdien av summen av 
de to elementene utgjør Q, som uttrykker markedsver-
dien av én ekstra enhet kapital relativt til investerings-           
kostnadene.6 Likning (2) viser at nettoinvesteringene er 
positive dersom verdien av en marginal kapitaløkning er 
større enn investeringskostnadene (Q > 1).

I utledningen over vil variabelen Qs inneholde all rel-
evant informasjon for investeringsbeslutningen. Denne 
variabelen kan imidlertid ikke observeres empirisk. Et 
nærliggende alternativ er derfor å benytte en gjennom-
snittlig Q, uttrykt ved forholdet mellom gjennomsnit-
tlige boligpriser og kostnader ved boligbygging. En 
slik gjennomsnittlig Q fanger ikke nødvendigvis opp 
all relevant informasjon for investeringsbeslutningen.7 
Realrenten er en særlig viktig størrelse når en skal 
vurdere lønnsomheten av investeringer. Siden vi kun 
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4 Se Eitrheim (1993) og Jacobsen og Naug (2004b).
5 For enkelhets skyld ser vi her bort fra at enkelte husholdninger bygger boligene sine selv og at flere utfører egne oppussingsarbeider.
6 Variabelnavnet Q er knyttet til den såkalte Q-teorien for investeringsadferd, se Tobin (1969).
7 I tilfellet der foretaket har konstant skalautbytte i både produktfunksjonen og i justeringskostnadsfunksjonen, og det i tillegg står overfor gitte priser i produktmarkedet, 
vil den marginale Q være lik den gjennomsnittlige Q, se Hayashi (1982). Utledningen i dette avsnittet krever ingen eksplisitt forutsetning om produktfunksjonen eller om 
foretaket er pristaker eller ikke.
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Eiendomsutvikleres investeringer i boligkapital 
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Nåverdien av fremtidige overskudd beregnes ved hjelp av en diskonteringsfaktor som 

avhenger av realrenten, R. Diskonteringsfaktoren er vist i den første parentesen i likning (1), 
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5 For enkelhets skyld ser vi her bort fra at enkelte husholdninger bygger boligene sine selv og at flere utfører 
egne oppussingsarbeider.  
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kapitalbeholdningen vil øke.

Investeringsbeslutningen 
Foretaket maksimerer sin verdi, vist ved likning (1), med hensyn på investeringer og ønsket 

fremtidig kapitalbeholdning. Se vedlegg for en matematisk utledning. 
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uttrykket for ekstrakostnader, og positivt av depresieringsraten . Investeringsbeslutningen 

avhenger også positivt av nåverdien av fremtidig avkastning ved å investere i boliger, Q5.
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Det første elementet i klammeparentesen angir økningen i inntekt ved å øke boligkapitalen 

med én enhet. Det andre elementet, som også bidrar positivt til avkastningen, viser at økte 

investeringer i dag reduserer fremtidige ekstrakostnader. Nåverdien av summen av de to 

elementene utgjør Q, som uttrykker markedsverdien av én ekstra enhet kapital relativt til 

investeringskostnadene.6  Likning (2) viser at nettoinvesteringene er positive dersom verdien 

av en marginal kapitaløkning er større enn investeringskostnadene (Q > 1).  

I utledningen over vil variabelen Q5 inneholde all relevant informasjon for 

investeringsbeslutningen. Denne variabelen kan imidlertid ikke observeres empirisk. Et 

nærliggende alternativ er derfor å benytte en gjennomsnittlig Q, uttrykt ved forholdet mellom 

gjennomsnittlige boligpriser og kostnader ved boligbygging. En slik gjennomsnittlig Q fanger 

ikke nødvendigvis opp all relevant informasjon for investeringsbeslutningen.7 Realrenten er 

en særlig viktig størrelse når en skal vurdere lønnsomheten av investeringer. Siden vi kun 
                                                
6 Variabelnavnet Q er knyttet til den såkalte Q-teorien for investeringsadferd, se Tobin (1969). 
7 I tilfellet der foretaket har konstant skalautbytte i både produktfunksjonen og i justeringskostnadsfunksjonen, 
og det i tillegg står overfor gitte priser i produktmarkedet, vil den marginale Q være lik den gjennomsnittlige Q,
se Hayashi (1982). Utledningen i dette avsnittet krever ingen eksplisitt forutsetning om produktfunksjonen eller 
om foretaket er pristaker eller ikke.   
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investeringer i dag reduserer fremtidige ekstrakostnader. Nåverdien av summen av de to 

elementene utgjør Q, som uttrykker markedsverdien av én ekstra enhet kapital relativt til 

investeringskostnadene.6  Likning (2) viser at nettoinvesteringene er positive dersom verdien 

av en marginal kapitaløkning er større enn investeringskostnadene (Q > 1).  

I utledningen over vil variabelen Q5 inneholde all relevant informasjon for 

investeringsbeslutningen. Denne variabelen kan imidlertid ikke observeres empirisk. Et 

nærliggende alternativ er derfor å benytte en gjennomsnittlig Q, uttrykt ved forholdet mellom 

gjennomsnittlige boligpriser og kostnader ved boligbygging. En slik gjennomsnittlig Q fanger 

ikke nødvendigvis opp all relevant informasjon for investeringsbeslutningen.7 Realrenten er 

en særlig viktig størrelse når en skal vurdere lønnsomheten av investeringer. Siden vi kun 
                                                
6 Variabelnavnet Q er knyttet til den såkalte Q-teorien for investeringsadferd, se Tobin (1969). 
7 I tilfellet der foretaket har konstant skalautbytte i både produktfunksjonen og i justeringskostnadsfunksjonen, 
og det i tillegg står overfor gitte priser i produktmarkedet, vil den marginale Q være lik den gjennomsnittlige Q,
se Hayashi (1982). Utledningen i dette avsnittet krever ingen eksplisitt forutsetning om produktfunksjonen eller 
om foretaket er pristaker eller ikke.   
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observerer en gjennomsnittlig Q, undersøker vi om 
realrenten, i tillegg til forholdet mellom boligpriser 
og bygge- og tomtekostnader, er en forklaringsfaktor 
for boliginvesteringene.8 Realrenten måler både reelle 
rentekostnader ved å lånefinansiere byggeprosjekter 
og realavkastningen man går glipp av ved å finansiere 
boligbyggingen med egenkapital.

Ulik	informasjon	for	eiendomsutviklere	og	
långivere
Flere studier har pekt på at finansieringskostnadene ved 
investeringsprosjekter kan være lavere dersom foretaket 
benytter egne midler fremfor lån.9 Det skyldes at långi-
vere ikke har full informasjon om hvilken risiko som er 
knyttet til investeringen. De vil derfor kunne kreve en 
risikopremie for lån som ikke er sikret med pant i fore-
takets eiendeler.10 Risikopremien vil gjennomgående 
øke med størrelsen på det usikrede lånet og trekker 
finansieringskostnadene opp og investeringene ned. 
Foretak som øker inntjeningen, kan finansiere en større 
andel av investeringene med egne midler. Bedret selv-
finansieringsevne kan dermed bidra til høyere invester-
inger. I den empiriske analysen i neste avsnitt undersøker 
vi om tilbakeholdt overskudd blant eiendomsutviklere er 
en viktig forklaringsfaktor for boliginvesteringene.

Tomtepriser
Tilgjengelige tomter er en nødvendig innsatsfaktor 
ved boligbygging. Tomtepriser er derfor en faktorpris 
for eiendomsutviklere som selger nye boliger. Det 
foreligger ikke tidsserier for en representativ utvikling 
i gjennomsnittlig tomtepris i Norge. Et alternativ er å 
benytte én eller flere andre variable som kan fange opp 
endringer i tomteprisene. Vi drøfter derfor kort hvilke 
makroøkonomiske faktorer som kan ha betydning for 
utviklingen i tomteprisene.11

Når etterspørselen etter boliger i et bestemt område 
øker, gir det høyere priser på tomter og boliger i områ-
det. Tilrettelegging av nye tomter i rimelig nærhet kan 
ta lang tid, siden det krever kommunal regulering og 
ofte utbygging av infrastruktur. På kort og mellomlang 
sikt vil derfor de faktorene som driver boligetterspørse-
len, trolig i stor grad også bestemme utviklingen i 
tomteprisene.12 En empirisk analyse av boligprisene 
utført i Norges Bank, indikerer at rente, inntekter, 
arbeidsledighet og husholdningenes forventninger til 

egen og landets økonomi er viktige faktorer bak boliget-
terspørselen.13 Særlig er husholdningenes inntektsvekst 
en sentral, langsiktig drivkraft for utviklingen i bolig-
etterspørsel og boligpriser, og dermed trolig også for 
tomtepriser.

I spredtbygde strøk vil det over tid være god tilgang 
på ledig tomteareal som kan benyttes til boligbygging. 
På lang sikt vil derfor tomteprisene i slike områder bli 
bestemt av den alternative verdien av tomtene. Den 
alternative verdien er i hovedsak gitt ved avkastningen 
av jord- og skogbruk.14 Som følge av knapphet på ledig 
tomteareal i byer og tettbygde strøk, vil tomteprisene i 
sentrale områder over tid bli bestemt av andre faktorer 
enn i spredtbygde strøk. For mange husholdninger som 
har sitt arbeidssted i byer, har det en verdi å bo sentralt, 
fordi en sparer reisekostnader. Reisekostnadene består 
både av de direkte transportkostnadene og av tidskost-
nadene. Ønsket om å bo sentralt og nær arbeidssted 
og tjenestetilbud, presser tomteprisene opp i og nær 
sentrene av tettbefolkede områder, se Alonso (1964) 
og Wheaton (1974).15 Husholdningene må dermed 
avveie høyere pris for en sentralt plassert bolig mot 
økte reisekostnader dersom en velger (et billigere) 
bosted lenger unna. Prisene på både boliger og tomter 
vil derfor, forenklet sett, være økende fra ytterkanten av 
byområder og inn mot bysentrene, hvor prisene vil være 
høyest. Dersom realinntekten øker over tid, vil verdset-
tingen av fritid for arbeidstakere og næringsdrivende 
øke. Da vil verdien av innsparte reisekostnader også 
øke. Det bidrar til høyere tomtepriser i sentrale strøk. 
Ettersom nær tre firedeler av befolkningen i Norge bor 
i byer og tettbygde strøk, og sentraliseringen har økt 
markert siden midten av 1980-årene, kan inntektsvekst-
en ha påvirket den gjennomsnittlige tomteprisen for lan-
det som helhet.16 Vi setter derfor opp følgende likning 
for tomtepriser, PL:

(4) PL/P	=	h(Y/P,	Z)		 h1	> 0

P angir det generelle prisnivået, Y er husholdningenes 
disponible inntekt og Z er en vektor av andre faktorer 
som kan påvirke tomtekostnadene. Likningen uttrykker 
at det er en positiv sammenheng mellom husholdnin-
genes reelle inntekter og realpriser på tomter. Eksempler 
på variable som kan inngå i vektoren Z er realrenten, 
arbeidsledighet, husholdningenes forventninger og 
kommunale reguleringer.
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8 Flere empiriske analyser av boliginvesteringer/nybygging inkluderer renten som forklaringsfaktor i tillegg til boligpriser og byggekostnader, se for eksempel Barot og 
Yang (2002), Berger-Thomson og Ellis (2004), Egebo, Richardson og Lienert (1990), Meen (2001), Topel og Rosen (1988) og Tsoukis og Westaway (1994).
9 Se Myers og Majluf (1984) og Hubbard (1998) for en teoretisk diskusjon. Se for eksempel Fazzari, Hubbard og Peterson (1988) og Gilchrist og Himmelberg (1995) for 
empiriske analyser.
10 En slik risikopremie gjenspeiler ikke ordinær kredittrisiko. En positiv sannsynlighet for utlånstap (samt administrasjonskostnader) vil gi en tilleggspremie på renten 
også i det tilfellet der både låntaker og långiver har full informasjon om sannsynligheten for mislighold og utlånstap.
11 Se NOU (2002:2, kapittel 3.3) for en nærmere diskusjon av bygge- og tomtekostnader.
12 En tilsvarende antagelse gjøres i Statistisk sentralbyrås modell MODAG, se Boug m.fl. (2002, kapittel 5.5).
13 Se Jacobsen og Naug (2004b).
14 Den alternative verdien av arealet er relevant for prisen på råtomten. Kostnader ved utvikling av infrastruktur kan være høyere for tomter i distriktene enn i sentrale 
områder.
15 Se også NOU (2002:2, kapittel 3.3).
16 Se Folke- og boligtellingen 2001 for informasjon om hvor stor andel av befolkningen som bor i henholdsvis tettbygde og spredtbygde strøk.
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Utgangspunktet	for	den	empiriske		
modellen

Av diskusjonen over vil vi vente at faktorer som real-
rente, boligpriser og bygge- og tomtekostnader har 
betydning for forholdet mellom boliginvesteringer og 
boligkapital. I tillegg undersøker vi om tilbakeholdt 
overskudd blant eiendomsutviklere påvirker boliginves-
teringene. Sammenhengene kan uttrykkes ved følgende 
generelle funksjon:

(5) J/K	=	g(R,	PH/P,	PJ/P,	PL/P,	E/P)  
 
 g1 < 0, g2 > 0, g3 < 0, g4 < 0, g5 > 0

der
J = brutto realinvesteringer i boliger
K = boligkapital målt i faste priser
R = realrente
PH = boligprisindeks
P = indeks for det generelle prisnivået i økonomien
PJ = byggekostnader
PL = tomtepriser
E = tilbakeholdt overskudd blant eiendomsutviklere
gi = den deriverte av g(•) med hensyn på argument i

En oppgang i realrenten gir økte finansieringskostnader 
og dermed lavere boliginvesteringer. Motsatt vil en 
høyere reell boligpris øke lønnsomheten ved å bygge 
nye boliger, og således øke boliginvesteringene. Høyere 
reelle bygge- eller tomtekostnader virker negativt på 
lønnsomheten og bidrar til å trekke boliginvesteringene 
ned. Økt tilbakeholdt overskudd kan bidra positivt til 
lønnsomheten ved å dempe finansieringskostnadene ved 
boliginvesteringer.

Ved å sette (4) inn i (5) får vi:

(6) J/K	=	g(R,	PH/P,	PJ/P,	h(Y/P,	Z),	E/P)
	 =	f(R,	PH/P,	PJ/P,	Y/P,	E/P,	Z)   

 
 f1 < 0,  f2 > 0,  f3 < 0,  f4 < 0 og  f5 > 0

Økt realrente har en direkte negativ effekt på boligin-
vesteringene, vist ved det første argumentet i likning 

(6). Imidlertid kan en høyere realrente, via vektoren Z, 
ha en positiv virkning på boliginvesteringene, ettersom 
økt realrente trolig demper tomteprisene. Den først-
nevnte effekten ventes å dominere, slik at økt realrente 
gir lavere boliginvesteringer. 

Likning (6) viser en negativ sammenheng mellom 
boliginvesteringer og husholdningenes inntekter, siden 
inntektsvariabelen representerer utviklingen i tomtepris-
er. Høyere inntekter kan som nevnt presse tomteprisene 
opp, og dermed boliginvesteringene ned. Vi venter å 
finne en negativ sammenheng mellom byggeaktivitet 
og disponibel realinntekt dersom boligprisene formidler 
tilstrekkelig informasjon om boligetterspørselen.17 

Ved å benytte en semilogaritmisk funksjonsform for 
likning (6), setter vi opp følgende likning for realinves-
teringer i boliger:

(7) ln J  =  c + β1 R + β2	ln PH/P + β3	ln	PJ/P	+		
 β4	ln Y/P + β5	ln K + β6	ln E/P + β7w(Z)

der c er en konstant og βi-ene er koeffisienter vi ønsker 
å estimere. Likning (7) er utgangspunktet for spesifika-
sjonen av den empiriske modellen.

3 En empirisk modell for bolig-
investeringene
Den modellerte tidsserien for boliginvesteringer inngår i 
det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Investeringstallene 
beregnes i hovedsak med utgangspunkt i tall for igang-
setting av boliger. Selv om investeringer i nybygg utgjør 
den største enkeltkomponenten i boliginvesteringene, 
er rehabilitering av boliger og oppussingsarbeider også 
vesentlige andeler.18

I langsiktige analyser av boligmarkedet må en ta 
hensyn til gjensidige virkninger mellom boligpriser og 
boligmasse/investeringer. De gjensidige effektene kan i 
utgangspunktet være et argument for å estimere liknin-
gene for boligpriser og boliginvesteringer simultant.19 

Ved å estimere et likningssystem der blant annet bolig-
priser og boliginvesteringer ble simultant bestemt, fikk 
vi utført tester som gir støtte for at boliginvesteringene 
kan modelleres som en enkeltstående likning.20
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17 Når boliginvesteringsmodellen vi ender opp med, simuleres i samspill med en likning for boligpriser, vil høyere inntekter øke boliginvesteringene. Det skyldes at 
inntektsøkningen virker via både boligpriser og tomtepriser, og at nettoeffekten på boliginvesteringene er positiv.
18 Rehabilitering av boliger omfatter delriving og bygging, mens oppussing defineres som mindre omfattende vedlikehold og nødvendige reparasjoner. I boliginvesterin-
gene inngår også transaksjonskostnader (i hovedsak meglerhonorarer) ved omsetning av brukte boliger og tomter. Investeringer i fritidsboliger legges også til, men utgjør 
kun en liten andel av de totale boliginvesteringene.
19 Boligpriser er normalt en forklaringsfaktor i modeller for boliginvesteringer. Tilbudssiden i boligprismodeller blir imidlertid vanligvis representert ved hele boligmas-
sen, se for eksempel Meen (2001, kap. 6.3).
20 Vi estimerte en vektorautoregresssiv modell av orden 4 som inneholdt forholdet mellom boliginvesteringer og boligkapital, boligpriser, rente, byggekostnader og en 
erstatningsvariabel for tomtepriser. Alle variable var målt som realstørrelser, slik de er definert i ramme 1. Med 64 kvartalsobservasjoner måtte vi pålegge to restriks-
joner for å få estimert VAR(4) modellen. Den ene restriksjonen var at forholdet mellom boliginvesteringer og boligkapital er konstant. Den andre restriksjonen var at 
koeffisientene til variablene som fanger opp utviklingen i bygge- og tomtekostnader inngår med identisk størrelse og fortegn. I estimeringen av énlikningsmodellen vist 
i ramme 1, ble disse restriksjonene testet ut, og ikke forkastet av data. Kointegrasjonsanalysen ble utført på en VAR (2) modell, som er en gyldig reduksjon av VAR (4) 
modellen. Vi identifiserte to langtidssammenhenger, én mellom boliginvesteringer, boligkapital, boligpriser, bygge- og tomtekostnader og rente, og én mellom bygge- og 
tomtekostnader, rente og en trend. Kun den første langtidssammenhengen inngikk i (redusert form-) likningen for boliginvesteringene. I den langsiktige relasjonen for 
boliginvesteringene ble alle øvrige variable funnet å være svakt eksogene for parametrene i vektoren. En Wu-Hausman test viste at variablene også var svakt eksogene 
for korttidsdynamikken i likningen for boliginvesteringene. Med svak eksogenitet av de øvrige variablene i boliginvesteringsrelasjonen kan vi utføre inferens i den 
betingede énlikningsmodellen uten tap av effisiens. Vi estimerte derfor en énlikningsmodell for boliginvesteringene hvor vi inkluderte både løpende og tilbakedaterte         
verdier av variablene for å ta hensyn til at det er tregheter i tilpasningen. Deretter påla vi gyldige restriksjoner som forenklet tolkningen av dynamikken.
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Vi testet for effekter av følgende variable, jf. avsnitt 2:

•  Husholdningenes disponible realinntekter21

• Arbeidsledighet
• En indikator for husholdningenes forventninger til 

egen og landets økonomi
• Realverdien av tilbakeholdt overskudd blant eien-

domsutviklere (definert som byggebransjen og        
relevant del av næringen eiendomsdrift)

• Boligkapital i faste priser
• Realboligpriser
• Reelle byggekostnader
• Bankenes reelle utlånsrente22

Det kan som nevnt være rimelig å anta at boligpriser og 
tomtepriser påvirkes av de samme faktorene. I et forsøk 
på å fange opp utviklingen i (uobserverbare) tomtepris-
er, tester vi for virkninger av inntekt, arbeidsledighet og 
forventninger i investeringsrelasjonen. Siden boligin-
vesteringene også omfatter oppussing og rehabilitering, 
som antas å øke med inntektsvekst og større optimisme, 
kunne en ha funnet direkte effekter av disse faktorene 
som ikke gikk via tomteprisene. Arbeidsledigheten og 
indikatoren for forventninger fikk imidlertid koeffisien-
ter og t-verdier nær null. Husholdningenes disponible 
realinntekter ble derimot funnet statistisk signifikant, og 
variabelens koeffisient fikk negativt fortegn. Det tolkes 
som at inntektsveksten fanger opp utviklingen i tomte-
prisene, noe som er i tråd med diskusjonen i avsnitt 2.

Det kan være en positiv sammenheng mellom selv-
finansieringsevne og boliginvesteringer, jf. drøftingen 
i avsnitt 2. Vi fant imidlertid ingen statistisk signifikant 
effekt av tilbakeholdt overskudd blant eiendomsut-
viklere. Det kan indikere at omfanget av asymmetrisk 
informasjon mellom låntakere og långivere er begrenset, 
slik at kostnadene ved å benytte egne midler eller lån er 
tilnærmet like. Dersom asymmetrisk informasjon like-
vel er utbredt, og boligbygging normalt lånefinansieres, 
kan den manglende effekten skyldes at risikopremien 
som långivere krever, (delvis) blir fanget opp av den 
gjennomsnittlige utlånsrenten som inngår i modellen.

Den foretrukne modellen, vist i ramme 1, er estimert 
på data fra 1. kvartal 1990 til 4. kvartal 2005. Modellen 
er en likevektsjusteringsmodell for logaritmen til brutto 
realinvesteringer i boliger. Den inneholder effekter av 
reell utlånsrente, realboligpriser, reelle byggekostnader, 
boligmasse og husholdningenes realinntekter som 
erstatningsvariabel for reelle tomtepriser. Figur 2 viser 
at modellen føyer godt over estimeringsperioden.

Hvordan	påvirkes	boliginvesteringene	av	
skift	i	forklaringsfaktorene?

Ifølge modellen vil nivået på boliginvesteringene øke 
med én prosent over tid dersom realboligprisene øker 
permanent med én prosent og de øvrige faktorene ligger 
fast.23 Virkningen er nokså rask: I løpet av det første året 
etter en boligprisøkning nås nær tre firedeler av effekten, 
og den er uttømt etter om lag to år, se figur 3. Tilsvarende, 
men med motsatt effekt, vil en økning i reelle bygge-
kostnader på én prosent gi et fall i boliginvesteringene 
på én prosent. Også her nås tre firedeler av virkningen 
etter ett år, og etter nær to år er langtidseffekten utspilt. 
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21 Skattemotiverte svingninger i aksjeutbytte har hatt stor betydning for den målte utviklingen i husholdningenes disponible inntekter de siste årene. Variabelen er derfor 
justert slik at den ikke inneholder reinvestert aksjeutbytte i årene 2000 – 2005.
22 Vi benyttet vekst i konsumprisindeksen justert for endringer i avgifter og uten energivarer som mål på inflasjonsforventninger i variabelen for reell utlånsrente. Dette 
ga bedre føyning enn bruk av vekst i (den ujusterte) konsumprisindeksen. Det kan indikere at forventet inflasjon ved investeringsbeslutningen i mindre grad er korrelert 
med prissvingninger som skyldes avgiftsendringer eller svingninger i energiprisene.
23 DiPasquale og Wheaton (1994) finner en elastisitet av nybygging med hensyn på boligpris på 1,0–1,2 prosent. Den empiriske analysen er utført på amerikanske års-
data over perioden 1963–1990. For samme variabel finner Topell og Rosen (1988) en elastisitet på 23/4 prosent basert på amerikanske kvartalsdata fra 1963 til 1983. På 
britiske kvartalsdata fra 1970 til 1990 finner Tsoukis og Westaway (1994) den tilsvarende elastisiteten til å være 0,97 prosent.

Figur 2 Faktiske og anslåtte boliginvesteringer. Prosentvis 
endring over fire kvartaler. 1. kv. 1990 - 4. kv. 2005
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Figur 3 Modellberegnet endring i boliginvesteringene av 
en isolert, permanent økning i realboligprisene på én 
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En økning på én prosent i husholdningenes disponible 
realinntekt, som antas å fange opp utviklingen i tomte-
priser, vil også trekke boliginvesteringene ned med én 
prosent. Her nås den fulle virkningen etter halvannet år.

Boliginvesteringene reagerer både raskt og sterkt på 
endringer i bankenes reelle utlånsrente. Modellen tilsier 
at boliginvesteringene faller med nær 51/4 prosent på lang 
sikt dersom realrenten øker permanent med én prosent-
enhet og de øvrige forklaringsfaktorene er uendrede. Det 
meste av effekten er utspilt etter ett år, se figur 4.

Som følge av større vedlikeholdsbehov, vil økt bolig-
kapital over tid kreve høyere boliginvesteringer. På lang 
sikt vil en økning i boligkapitalen på én prosent trekke 
opp boliginvesteringene med én prosent. Dermed vil for-
holdet mellom boliginvesteringer og boligkapital over 
tid være konstant for gitte verdier av de andre forkla-
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Figur 4 Modellberegnet endring i boliginvesteringene av
en isolert, permanent økning i reell utlånsrente på én 
prosentenhet. Prosentvis endring over tid. Kvartalstall
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Estimeringsperiode: 1. kv. 1990 – 4. kv. 2005. Estimeringsmetode: Minste kvadraters metode. Absolutte t-ver-
dier er oppgitt i parentes under estimatene. Små bokstaver angir at variable er målt på logaritmisk skala. Δ er 
en differensoperator: ΔXt	 = (Xt – Xt-1), Δ2Xt  = (Xt – Xt-2), Δ3Xt  = (Xt	–	Xt-3), Δ4Xt  = (Xt	–	Xt-4). Variablene er 
definert ved:

J =  Brutto realinvesteringer i boliger. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB).
PH =  Boligprisindeks. Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Eiendomsmeglerforetakenes  

  Forening (EFF), FINN.no og ECON.
P =  Konsumprisindeksen. Kilde: SSB.
I =  Bankenes gjennomsnittlige utlånsrente til private ikke-finansielle foretak. Kilde: Norges Bank.
PJAE =  Konsumprisindeksen justert for endringer i avgifter og uten energivarer. Kilde: SSB.
K =  Boligkapital i faste priser. Kilde: SSB.
PJ =  Deflator for bruttoinvesteringer i boligtjenester. Kilde: SSB.
Y =  Husholdningenes disponible inntekt justert for reinvestert utbytte. Kilder: SSB og Norges Bank.
Si =  Variabel lik 1 i kvartal i, null ellers.
ε =  Regresjonsresidualene (uforklart variasjon i venstresidevariabelen).

R2 er andelen av variasjonen i venstresidevariabelen som forklares av modellen, σ er standardavviket til regres-
jonsresidualene, AR1-4 er en test for 4. ordens autokorrelasjon i residualene, ARCH1-4 er en test for 4. ordens 
ARCH-residualer, NORM er en test for om residualene er normalfordelte, HET er en test for heteroskedastisitet 
og RESET er en test av modellens funksjonsform.
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ringsfaktorene. Virkningen av en høyere boligkapital er 
imidlertid treg, fordi nybygging og kvalitetsforbedringer 
i dag gir økt vedlikeholdsbehov først etter at boligene 
har vært utsatt for slitasje over noe tid. I modellen vil økt 
boligkapital gi høyere vedlikeholdsinvesteringer først 
etter 21/2 år, og den fulle effekten nås etter om lag 4 år.

Hva	har	drevet	boliginvesteringene	de	
siste	årene?

Fallende boligpriser og økt rente bidro til å svekke 
lønnsomheten i byggebransjen i begynnelsen av 1990-
årene. Boliginvesteringene falt markert i denne peri-
oden. Fra 1993 til 1998 falt renten, og boligprisene økte 
uavbrutt fra 1993 og fram til første halvår 2003. Fra 
1994 økte også boliginvesteringene. Veksten varte fram 
til konjunkturomslaget i norsk økonomi i 2002. Etter at 
aktivitetsnivået i norsk økonomi tok seg opp fra andre 
halvår 2003, har både boligpriser og boligbygging økt 
markert. Figur 5 indikerer at utviklingen i boligpriser og 
rente er sentrale drivkrefter for boliginvesteringene.

Figur 6 viser de direkte, beregnede bidragene fra 
modellens forklaringsfaktorer til firekvartalersveksten 
i boliginvesteringene fra 1. kvartal 2003 til 2. kvartal 
2006. De dekomponerte bidragene er basert på den 
estimerte modellen og utviklingen i forklaringsvari-
ablene. Foruten høyere vedlikeholdsinvesteringer som 
følge av økt boligmasse, har den markerte øknin-
gen i boliginvesteringene fra 2004 særlig sammen-
heng med utviklingen i realrenten og realboligprisene. 
Rentenedgangen fra desember 2002 til mars 2004 har 
ifølge modellen trukket opp boliginvesteringene med 
over 6 prosentenheter fra andre halvår 2003 og fram til 
og med første halvår 2005. I tillegg har høyere bolig-
priser trukket opp boliginvesteringene med mellom 6 
og 10 prosentenheter fra og med 2. kvartal 2004. Fra 
samme tidspunkt og fram til og med 2. kvartal 2005 
blir deler av veksten i boliginvesteringene forklart av 
faktorer utenfor modellen.

Økte tomtepriser (målt ved erstatningsvariabelen) har 
virket mest dempende på boliginvesteringene gjennom 
de siste årene. Til sammenlikning har byggekostnader 
i mindre grad trukket boliginvesteringene ned i denne 
perioden. Det kan gjenspeile en særskilt god tilgang på 
arbeidskraft i byggebransjen: arbeidsinnvandring fra 
blant annet nye medlemsland i EU kan ha virket dem-
pende på kostnadsveksten i byggenæringen. I tillegg 
kan større kapasitet, som følge av arbeidsinnvandring, 
ha økt bransjens mulighet til å reagere raskere på bedret 
lønnsomhet. En slik effekt er ikke direkte ivaretatt i 
modellen, og kan bidra til å forklare det uspesifiserte 
bidraget i figur 6 i 2004 og inn i 2005.

4 Kan boligprisene falle som følge 
av høy boligbygging?

I dette avsnittet analyserer vi samspillet mellom etter-
spørsels- og tilbudssiden i boligmarkedet. Boligprisene 
har økt med nær 50 prosent siden sommeren 2003. Det 
har bidratt til veksten i boliginvesteringene. Høyere 
boliginvesteringer øker boligmassen, og over tid virker 
dette dempende på boligprisutviklingen. Siden kapa-
siteten i byggebransjen er begrenset, vil boligbyg-
gingen til enhver tid være lav sammenliknet med den 
totale boligmassen. Det tar derfor tid før det samlede 
boligtilbudet tilpasses økt etterspørsel. Boligprisene 
kan dermed ha økt mer på kort sikt enn hva de vil gjøre 
på noe lengre sikt, når boligmassen igjen er tilpasset 
etterspørselen.

Disse sammenhengene er illustrert i figur 7. I utgangs-
punktet er boligmarkedet i likevekt vist ved tilpasning i 
punktet A. Deretter gir en kraftig økning i etterspørselen 
en ny, kortsiktig tilpasning i punktet B, der boligprisene 

Figur 5 Reell utlånsrente og vekst i realboligpriser og 
realinvesteringer i boliger. Prosent. Årstall. 1990-2005
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Figur 6 Boliginvesteringer og beregnede bidrag fra 
forklaringsfaktorer. Bidrag i prosentenheter til 
firekvartalersveksten. 1. kv. 03 – 2. kv. 06. Realstørrelser
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har økt markert. Som følge av begrenset kapasitet i 
byggenæringen, vil den kortsiktige tilbudskurven ha 
en brattere helning enn den langsiktige tilbudskurven. 
Prisoppgangen gjør flere boligprosjekter lønnsomme, 
slik at boligbyggingen øker. I figuren er dette illustrert 
ved at den kortsiktige tilbudskurven i hver periode, 
for eksempel hvert år, skifter mot høyre. Boligmassen 
øker så lenge boligprisene er høyere enn nivået vist ved 
den langsiktige tilbudskurven. Over tid nås tilpasning 
i punktet C, der boligmarkedet igjen er i langsiktig 
likevekt. Da har boligprisene blitt trukket ned sam-
menliknet med den kortsiktige likevekten, vist ved den 
vertikale avstanden mellom punktene B og C.

Den kraftige økningen i både boligpriser og byggeak-
tivitet gir grunn til å analysere den negative priseffekten 
av økt boligmasse og forhold som eventuelt motvirker 
virkningen av økt boligtilbud. For å belyse dette simu-
lerer vi modeller for boligpriser og boliginvesteringer. 
I boligprismodellen inngår boligmassen målt ved bolig-
kapitalen i faste priser, mens boligprisene er en for-
klaringsfaktor i relasjonen for boliginvesteringer. For å 
ivareta effekten fra boliginvesteringer til boligpriser, må 
simuleringene også inkludere den definisjonsmessige 
sammenhengen mellom boliginvesteringer og bolig-
kapital. Likningen for boliginvesteringer er tidligere 
vist i ramme 1, og relasjonene for boligpriser og bolig-
kapital er rapportert i vedlegg 2. De øvrige forklarings-
faktorene i boligprismodellen er rente, arbeidsledighet, 
disponibel inntekt og en indikator for husholdningenes 
forventninger til egen og landets økonomi.24 I en slik 
modell for boligmarkedet blir boligprisene bestemt 
av etterspørselsfaktorer og samlet boligkapital, og 
boligprisene formidler all nødvendig informasjon om 
etterspørselssiden for boliginvesteringsbeslutningen. Se 
Jacobsen og Naug (2004b) for en nærmere diskusjon 
av (en tidligere versjon av) boligprisrelasjonen og 
drivkrefter bak boligetterspørselen.

Anslag	på	utviklingen	i	forklarings-		
faktorer

For å kunne simulere utviklingen i boligpriser, bolig-
investeringer og boligkapital, må en gjøre antagelser 
om forløpet til de eksogene forklaringsfaktorene over 
simuleringsperioden. De eksogene variablene er kon-
sumpriser, rente, arbeidsledighet, samlede inntekter, 
boliginvesteringsdeflatoren (som måler byggekostnad-
er) og en indikator for husholdningenes forventninger 
til egen og landets økonomi. Indikatoren for hushold-
ningenes forventninger antas å være nøytral, og den er 
målt slik at antagelsen oppnås ved å sette den lik null 
over simuleringsperioden. Fram til utgangen av 2009 
er utviklingen i de øvrige forklaringsfaktorene basert 
på anslag i Inflasjonsrapport 3/2006. Deretter nærmer 
de seg en anslått langsiktig utvikling. Fra 2011 følger 
de den langsiktige banen. Forutsetningene om forklar-
ingsvariablenes utvikling på lang sikt er delvis basert 
på historiske erfaringer. Simuleringene må ikke tolkes 
som Norges Banks anslag. Formålet er kun å illustrere 
hvordan et bestemt forløp for den økonomiske utviklin-
gen kan påvirke tilpasningen i boligmarkedet. Vi legger 
til grunn at forklaringsfaktorene på lang sikt utvikler 
seg som følger hvert år:

• Konsumprisene øker i tråd med inflasjonsmålet på 
21/2 prosent.

• Den reelle pengemarkedsrenten er nær 23/4 prosent. 
Den gjennomsnittlige utlånsmarginen overfor hus-
holdninger er én prosentenhet og overfor foretak 
13/4 prosentenhet.

• Den registrerte arbeidsledigheten i prosent av 
arbeidsstyrken er 31/4, lik gjennomsnittet de siste 
25 årene.

• Husholdningenes samlede realinntekter øker med 
21/2 prosent. Det avspeiler: (i) en realinntektsvekst 
per timeverk på 2 prosent, lik en antatt produktivi-
tetsvekst; og (ii) en antatt vekst i timeverk på 1/2 
prosent. For enkelhets skyld antar vi at veksten i 
timeverkene over tid gjenspeiler befolkningsveks-
ten. En antatt årlig befolkningsvekst på 1/2 prosent 
gir en anslått befolkningsutvikling nær middelalter-
nativet til Statistisk sentralbyrås fremskrivninger.25

• Deflatoren for boliginvesteringer er basert på en 
sammenvekting av kostnadene ved ulike innsats-
faktorer knyttet til boligbygging. I beregningen av 
deflatoren blir kostnadsindeksene korrigert med en 
faktor (basert på en prisindeks for nye eneboliger) 
som fanger opp endringer i fortjenestemarginer 
og produktivitet. Siden 1978 har gjennomsnitt-
lig årsvekst i både boliginvesteringsdeflatoren og 
konsumprisindeksen vært om lag 41/2 prosent. I 
simuleringene øker derfor deflatoren for boliginves-
teringer i takt med konsumprisene.

• Reelle tomtepriser (målt ved erstatningsvariabelen) 

24 Jacobsen og Naug (2004b) fant verken direkte effekter av totalbefolkningen eller andelen i alderen 20–24 og/eller 25–39 år. I denne modellen påvirker demografiske 
endringer boligprisene indirekte, ved å påvirke de samlede inntektene til husholdningene.
25 I denne modellen vil derfor boligetterspørselen på lang sikt drives av befolkningsvekst og gjennomsnittlig realinntektsvekst. Se DiPasquale og Wheaton (1994), 
Mankiw og Weil (1989) og Poterba (1984) for en diskusjon av etterspørsel etter boligkapital på lang sikt.

Figur 7 Illustrasjon av tilpasning mellom etterspørsel og 
tilbud i boligmarkedet på kort og lang sikt
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26 Se Eitrheim og Erlandsen (2004) for en nærmere beskrivelse av tidsserien for boligprisene. I perioden 1819 til 1986 er indeksen basert på data fra byene Oslo, Bergen, 
Trondheim og Kristiansand. Fra 1986 er den basert på data for boligomsetninger fra hele landet.
27 Andre studier trekker også fram betydningen av at begrenset tilgang på en nødvendig innsatsfaktor ved boligbygging gir en stigende, langsiktig tilbudskurve, se for 
eksempel DiPasquale og Wheaton (1994) og Kenny (1999).

øker med 21/2 prosent. Antagelsen om at den reelle, 
gjennomsnittlige tomteprisen øker over tid, drøftes 
kort nedenfor.

Øker	den	reelle	grensekostnaden	ved	
boligbygging	på	lang	sikt?

Over tid må forholdet mellom gjennomsnittlig boligpris 
og den representative kostnaden ved å bygge én ekstra 
bolig være konstant. De siste femti årene har den årlige, 
gjennomsnittlige veksten i realboligprisene vært 21/2 
prosent.26 Det gir ikke støtte for at den reelle grense-
kostnaden ved boligbygging er konstant over tid. 

Basert på historiske erfaringer antok vi over at den 
reelle deflatoren for boliginvesteringer er konstant på 
lang sikt. Investeringsdeflatoren måler selve bygge-
kostnadene, og er korrigert med en faktor som fanger 
opp produktivitetsendringer. Deflatoren inneholder       
imidlertid ikke tomtepriser, og tilgjengelig tomteareal 
er en nødvendig innsatsfaktor ved bygging av boliger. 
Dersom en betydelig del av boligetterspørselen på lang 
sikt rettes mot sentrale områder, kan knappheten på 
ledige tomter gi en stigende, langsiktig, reell grense-
kostnad ved boligbygging for landet sett under ett. I 
simuleringene lar vi (erstatningsvariabelen for) reelle 
tomtepriser øke med 21/2 prosent per år på lang sikt.27

Boligprisnivået	ved	simuleringenes						
startpunkt
Fra andre halvår 2005 har boligprisene økt noe mer enn 
hva den empiriske boligprismodellen tilsier. Det kan 
indikere at boligprisveksten er høy sammenliknet med 
en fundamental verdi bestemt av rente, inntekter, 
arbeidsledighet og boligmasse. Den sterke prisveksten 
kan imidlertid avspeile strukturelle endringer de senere 
år som ikke (fullt ut) fanges opp av modellen. 
Globaliseringen av verdensøkonomien har gitt lav pris-
vekst på importerte varer og høyere priser på olje og en 
del andre norske eksportvarer. En slik bedring i bytte-
forholdet overfor utlandet kan ha økt husholdningenes 
inntektsforventninger. Strukturelle utviklingstrekk kan 
også ha bidratt til fallet i renter på langsiktige plasse-
ringer. Det kan ha gitt forventninger om et varig lavere 
realrentenivå. Samtidig har nye låneprodukter gitt hus-
holdningene større mulighet til selv å velge nedbe-     
talingsprofil på sine lån. Disse faktorene kan ha bidratt 
til løftet i boligprisene de siste årene.

Siden det er usikkerhet om boligprisene avviker fra 
eller er nær en likevektsverdi, utfører vi to alterna-
tive simuleringer. I startpunktet for simulering A er 
boligprisene noe høyere enn hva modellen tilsier. Med 
utgangspunkt i at den sterke prisveksten kan avspeile 
strukturelle drivkrefter, gjør vi en alternativ, forenklet 
antagelse om at boligprisene nå er lik en beregnet 

likevektsverdi. I startpunktet for simulering B er derfor 
modellens konstantledd justert slik at boligprisene er i 
samsvar med modellens anslag.

Utviklingen	i	boligpriser,	boliginvester-
inger	og	boligkapital

Figur 8 og 9 viser resultatet av simuleringene av de tre 
likningene fra 2007 til 2050. Realrenten vil øke ved en 
gradvis renteoppgang og inflasjonsutvikling som anslått 
i Inflasjonsrapport 3/2006. Økt realrente og høy vekst i 
boligmassen demper veksten i realboligprisene i begyn-
nelsen av begge simuleringene, mens sterk utvikling i 
arbeidsmarkedet bidrar positivt. I simulering A i figur 8 
blir boligprisveksten i tillegg trukket ned som følge av at 
boligprisene i utgangspunktet er høyere enn modellens 
anslag. Prisveksten i de første årene av simuleringsperi-
oden er derfor lavere i simulering A enn i simulering B 
vist i figur 9. Da blir også veksten i boliginvesteringene 
og boligmassen lavere i simulering A. Det forklarer at 
realboligprisene i neste fase avtar mindre i simulering 
A enn i simulering B.

I begge alternativer er inntektsveksten antatt å holde 

Figur 8 Realboligpriser, realinvesteringer i boliger og 
boligkapital i faste priser. Årlig vekst i prosent. 2007-2050
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Figur 9 Realboligpriser, realinvesteringer i boliger og 
boligkapital i faste priser. Årlig vekst i prosent. 2007-2050
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seg oppe gjennom hele perioden, mens veksten i bolig-
massen avtar sammenliknet med utgangspunktet for 
simuleringene. Dermed tar veksten i realboligprisene 
seg gradvis opp. Fram til den langsiktige likevekts-
banen nås, er etterspørselsveksten i begge simulerin-
gene om lag på linje med tilbudsøkningen. På lang sikt 
øker realboligprisene i takt med realinntektsveksten, og 
forholdet mellom realboligpriser og reelle bygge- og 
tomtekostnader er konstant. Simuleringene gir som 
resultat at boliginvesteringene og boligkapitalen vokser 
i takt over tid, med 2 prosent hvert år. Det tilsvarer 
gjennomsnittlig årsvekst for boligkapitalen de siste 20 
årene. Simuleringene indikerer at tilpasningen til en 
langsiktig likevekt kan ta lang tid.

Det er stor usikkerhet knyttet til slike beregninger. 
Erfaring tilsier at økonomien utsettes for forstyrrelser 
som kan gi boligprisfall, men også positive sjokk 
som gir løft i boligprisene. Selv om realboligprisene 
i gjennomsnitt har økt hvert år siden 1819 (startpunkt 
for boligprisserien), viser også historien perioder med 
prisfall. Høye boligpriser og stor byggeaktivitet øker 
muligheten for et prisfall dersom en nedgangskonjunk-
tur inntreffer. Dersom etterspørselen etter boliger skulle 
avta, vil boligprisene kunne falle markert.

Kan	strukturelle	faktorer	bidra	til	myk	
landing	for	boligprisene?
Simuleringene vist i figur 8 og 9 illustrerer at boligpris-
veksten kan få en nokså myk landing til tross for høy 
byggeaktivitet og gradvis tilstramming i pengepoli-
tikken. Figur 7 viste en tilpasning fra én statisk, langsik-
tig likevekt til en annen. I figur 10 vises en forenklet 
illustrasjon av simuleringene. Den stiplede linjen er 
ment å vise en dynamisk tilpasning, det vil si en bane 
for markedsklareringen i hver periode, for eksempel 
hvert år.

Figur 10 illustrerer at den stabile boligprisutviklingen 
avhenger av to forhold: (i) den langsomme tilpasningen 
i det samlede boligtilbudet må gå sammen med en viss 
vekst i boligetterspørselen, og (ii) den reelle kostnaden 

ved å bygge én ekstra bolig må øke over tid, det vi si at 
den langsiktige tilbudskurven må ha en positiv helning.

I Norge har renten lenge vært lavere enn hva som 
anses som et nøytralt nivå. Dersom renten øker i 
tråd med rentebanen i Inflasjonsrapport 3/2006, vil 
rentenivået normaliseres. Normaliseringen av renten 
avspeiler blant annet lav arbeidsledighet og tegn til 
at lønnsveksten tar seg opp. Sterk utvikling i arbeids-
markedet gir i begynnelsen av simuleringsperioden 
positive impulser til boligetterspørselen. Vi har lagt til 
grunn at boligetterspørselen over tid drives av en stabil 
vekst i befolkningsstørrelse og realinntekt per capita. 
Etterspørselsveksten som går sammen med den trege 
tilpasningen i det samlede boligtilbudet, holder derfor 
realboligprisene oppe på kort og mellomlang sikt.

Nær tre firedeler av befolkningen bor i byer og tett-
bygde strøk. Det indikerer at en betydelig andel av 
husholdningene har preferanser for å bo sentralt. 
Ettersom det er knapphet på tilgjengelig tomteareal i 
sentrale områder, kan dette gi en økende, langsiktig, 
grensekostnad ved boligbygging for landet som helhet. 
Dersom realkostnaden ved å bygge én ekstra bolig øker 
over tid, vil også realboligprisene øke på lang sikt når 
boligmassen tilpasses økt etterspørsel.

5 Avslutning

Boliginvesteringene har økt markert siden 2004, og i 
fjor var antall igangsatte boliger på sitt høyeste nivå 
siden begynnelsen av 1980-årene. Med utgangspunkt i 
en empirisk modell har vi analysert faktorer bak 
utviklingen i boliginvesteringene. Modellens forklar-
ingsfaktorer er rente, boligpriser, byggekostnader, bolig-
masse og husholdningenes inntekter som erstatnings-
variabel for tomtepriser. Analysen indikerer at oppsvinget 
i boliginvesteringer i senere tid har sammenheng med 
lav rente og kraftig boligprisvekst. I samme periode har 
tomtepriser i størst grad – isolert sett – bidratt til å 
trekke boliginvesteringene ned. Utviklingen i bygge-
kostnader har i mindre grad bidratt. Det kan ha sam-
menheng med at økt tilgang på utenlandsk arbeidskraft 
har dempet kostnadsveksten i byggebransjen.

For å belyse samspillet mellom etterspørsel og tilbud 
i boligmarkedet, har vi simulert modeller for boligin-
vesteringer og boligpriser fram til 2050. Utviklingen i 
modellenes forklaringsfaktorer er basert på anslag i 
Inflasjonsrapport 3/2006 fram til utgangen av 2009, og 
deretter anslag om en langsiktig utvikling delvis basert 
på historiske erfaringer. Simuleringene illustrerer en 
stabil utvikling i boligprisene til tross for økt rente og 
høy byggeaktivitet. Det skyldes at den samlede bolig-
massen langsomt tilpasses økt boligetterspørsel, og at 
veksten i boligtilbudet fortsatt går sammen med en viss 
etterspørselsvekst. Simuleringene gir ikke holdepunkter 
for at vi må forutsette ytterligere kraftig etterspør-
selsvekst for å holde boligprisene oppe de første årene 
av simuleringsperioden.

Figur 10 Illustrasjon av tilpasning mellom etterspørsel 
og tilbud i boligmarkedet på kort og lang sikt
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Over tid øker realboligprisene i simuleringene. Det 
skyldes at vi har lagt til grunn at den reelle kostnaden 
ved å bygge én ekstra bolig øker på lang sikt. En sti-
gende langsiktig grensekostnad kan henge sammen med 
at en betydelig andel av befolkningen har preferanser for 
å bo i sentrale områder, hvor det er knapphet på ledig 
tomteareal. Det er stor usikkerhet knyttet til beregning-
ene, og simuleringene må ikke tolkes som Norges Banks 
anslag. Erfaring tilsier at økonomien utsettes for for-
styrrelser som gir perioder med svak boligprisutvikling. 
Motsatt har positive sjokk gitt uventede prisløft. En tids-
serie fra 1819 til 2005 viser at norske boligpriser over tid 
har økt mer enn det generelle prisnivået i økonomien.
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Vedlegg 1 

Vi betrakter et profittmaksimerende foretak, se avsnitt 2 for en definisjon av variablene. 
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Faktorprisen er satt lik 1. Foretaket maksimerer hver periode verdien med hensyn på 

investeringer og fremtidig kapitalbeholdning. Vi benytter Lagrange metode: 
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der Lagrangemultiplikatoren, Qs , har tolkning som skyggeprisen på kapital. Ved å derivere 

med hensyn på Is, fremkommer en førsteordensbetingelse: 
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For å forenkle notasjonen definerer vi: 
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Ved å fortsette innsettingen framover: 
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Vi forutsetter at kravene til at ( ) ( )[ ] 011 →+− jRδ  når ∞→j  er oppfylt slik at: 
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Se avsnitt 2 for tolkning av likning (4). 

Vedlegg 2 

En modell for boligprisene: 

pht  =     –  0,33  –  2,92 IMt –  1,27 IMt-1   +  0,31 yt  + 0,04 EXPt
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          (7,2)                              (4,1)         (10,7)                                        (3,7)

      + 0,04 S1  +  0,02 S2 –   0,01 S3  + t
           (7,6)            (2,8)              (0,9) 

R2 = 0,85,  = 0,015, AR1-4 : F(4, 47) = 1,35,  ARCH1-4 : F(4, 43) = 0,48,   
NORM : χ2(2) = 3,78, HET : F(19, 31) = 0,44, RESET : F(1, 50)  =  0,00. 

Estimeringsperiode: 2. kv. 1990 – 4. kv. 2005. Estimeringsmetode: Minste kvadraters metode. 
Absolutte t-verdier er oppgitt i parentes under estimatene. Små bokstaver angir at variable er 
målt på logaritmisk skala.  er en differensoperator: Xt = Xt – Xt-1.
Se Jacobsen og Naug (2004b) for nærmere diskusjon av (en tidligere versjon av) modellen. 

Likningen for boligkapital (i faste priser): 

Kt  =   (1 –  ) Kt-1  +  Jt

Variablene er definert i ramme 1, med følgende unntak: 

IM      = Bankenes gjennomsnittlige utlånsrente på nedbetalingslån med pant i bolig.   
   Kilde: Norges Bank. 

EXP   = Indikator for husholdningenes forventninger til egen og landets økonomi 
   korrigert for effekter av rente og arbeidsledighet. Kilder: TNS Gallup og  
   Norges Bank.
= 0,0063, kvartalsvis depresieringsrate. Kilde: Statistisk sentralbyrå.  
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Se avsnitt 2 for tolkning av likning (4). 

Vedlegg 2 

En modell for boligprisene: 
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           (7,6)            (2,8)              (0,9) 

R2 = 0,85,  = 0,015, AR1-4 : F(4, 47) = 1,35,  ARCH1-4 : F(4, 43) = 0,48,   
NORM : χ2(2) = 3,78, HET : F(19, 31) = 0,44, RESET : F(1, 50)  =  0,00. 

Estimeringsperiode: 2. kv. 1990 – 4. kv. 2005. Estimeringsmetode: Minste kvadraters metode. 
Absolutte t-verdier er oppgitt i parentes under estimatene. Små bokstaver angir at variable er 
målt på logaritmisk skala.  er en differensoperator: Xt = Xt – Xt-1.
Se Jacobsen og Naug (2004b) for nærmere diskusjon av (en tidligere versjon av) modellen. 

Likningen for boligkapital (i faste priser): 

Kt  =   (1 –  ) Kt-1  +  Jt

Variablene er definert i ramme 1, med følgende unntak: 

IM      = Bankenes gjennomsnittlige utlånsrente på nedbetalingslån med pant i bolig.   
   Kilde: Norges Bank. 

EXP   = Indikator for husholdningenes forventninger til egen og landets økonomi 
   korrigert for effekter av rente og arbeidsledighet. Kilder: TNS Gallup og  
   Norges Bank.
= 0,0063, kvartalsvis depresieringsrate. Kilde: Statistisk sentralbyrå.  

23

Ved å fortsette innsettingen framover: 

( )
( )
( ) js

j

jsj

j

sss Q
RRRR

Q ++

−

++ +
−+Ψ

+
−+⋅⋅⋅⋅⋅⋅+Ψ

+
−+Ψ

+
=

1
1

1
1

1
1

1
1 1

221
δδδ

Vi forutsetter at kravene til at ( ) ( )[ ] 011 →+− jRδ  når ∞→j  er oppfylt slik at: 

(4) ( )
( )

( )
( )

( )∞

= +

+
+

−∞

=
+

−

−Φ+Π
+
−=Ψ

+
−=

1

2
21

1

1

21
1

1
1

j js

js
jsKj

j

j
jsj

j

s K
I

K
RR

Q δδδ

Se avsnitt 2 for tolkning av likning (4). 

Vedlegg 2 

En modell for boligprisene: 

pht  =     –  0,33  –  2,92 IMt –  1,27 IMt-1   +  0,31 yt  + 0,04 EXPt
                      (7,6)       (6,7)                   (2,9)                     (2,8)               (2,8)                            
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          (7,2)                              (4,1)         (10,7)                                        (3,7)

      + 0,04 S1  +  0,02 S2 –   0,01 S3  + t
           (7,6)            (2,8)              (0,9) 

R2 = 0,85,  = 0,015, AR1-4 : F(4, 47) = 1,35,  ARCH1-4 : F(4, 43) = 0,48,   
NORM : χ2(2) = 3,78, HET : F(19, 31) = 0,44, RESET : F(1, 50)  =  0,00. 

Estimeringsperiode: 2. kv. 1990 – 4. kv. 2005. Estimeringsmetode: Minste kvadraters metode. 
Absolutte t-verdier er oppgitt i parentes under estimatene. Små bokstaver angir at variable er 
målt på logaritmisk skala.  er en differensoperator: Xt = Xt – Xt-1.
Se Jacobsen og Naug (2004b) for nærmere diskusjon av (en tidligere versjon av) modellen. 

Likningen for boligkapital (i faste priser): 

Kt  =   (1 –  ) Kt-1  +  Jt

Variablene er definert i ramme 1, med følgende unntak: 

IM      = Bankenes gjennomsnittlige utlånsrente på nedbetalingslån med pant i bolig.   
   Kilde: Norges Bank. 

EXP   = Indikator for husholdningenes forventninger til egen og landets økonomi 
   korrigert for effekter av rente og arbeidsledighet. Kilder: TNS Gallup og  
   Norges Bank.
= 0,0063, kvartalsvis depresieringsrate. Kilde: Statistisk sentralbyrå.  
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Oversikt over virkemiddelbruk overfor bankene
Oppstillingen under gir en oversikt over bankenes lån og innskudd i Norges Bank den nærmeste foregående perioden. I 
tillegg refereres det til de siste endringene i relevante forskrifter. All praktisk anvendelse av bestemmelsene bør skje 
på grunnlag av rundskrivene fra Norges Bank. Listen er ajourført pr. 4.desember 2006.

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

2005 
April - 39,5 1,80 - - 17,4 
Mai - 36,2 1,80 - - 16,9 
Juni - 27,4 1,80 - - 16,9 
Juli - 1,1 2,03 - - 27,7 
August - - - - - 33,4
September - - - - - 51,6 
Oktober - 28,9 2,07 - - 20,0 
November - 27,0 2,30 - - 17,9
Desember - 16,0 2,30 - - 23,6 

2006
Januar - 1,6 2,29 - - 30,1 
Februar - - - - - 38,3 
Mars - - - - - 44,3 
April 0,1 53,6 2,54 - - 20,0 
Mai - 59,3 2,55 - - 16,6
Juni 0,25 63,4 2,79 - - 24,9 
Juli - 14,4 2,80 - - 20,7 
August - 5,2 2,93 - - 15,0
September - 2,5 3,04 - - 29,4
Oktober - 79,4 3,07 - - 19,7
November - 72,1 3,30 - - 18,6 

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

 10.08.00–20.09.00: 8,75% 9,1% 6,75% 7,0%
 21.09.00–12.12.01: 9,00% 9,4% 7,00% 7,2%
 13.12.01–03.07.02: 8,50% 8,9% 6,50% 6,7%
 04.07.02–11.12.02: 9,00% 9,4% 7,00% 7,2%
 12.12.02–22.01.03: 8,50% 8,9% 6,50% 6,7%
 23.01.03–05.03.03: 8,00% 8,3% 6,00% 6,2%
 06.03.03–30.04.03: 7,50% 7,8% 5,50% 5,6%
 01.05.03–25.06.03: 7,00% 7,2% 5,00% 5,1%
 26.06.03–13.08.03: 6,00% 6,2% 4,00% 4,1%
 14.08.03–17.09.03: 5,00% 5,1% 3,00% 3,0%
 18.09.03–17.12.03: 4,50% 4,6% 2,50% 2,5%
 18.12.03–28.01.04: 4,25% 4,3% 2,25% 2,3%
 29.01.04–11.03.04: 4,00% 4,1% 2,00% 2,0%
 12.03.04–30.06.05: 3,75% 3,8% 1,75% 1,8%
 01.07.05–02.11.05: 4,00% 4,1% 2,00% 2,0%
 03.11.05–16.03.06: 4,25% 4,3% 2,25% 2,3%
 17.03.06–31.04.06: 4,50% 4,6% 2,50% 2,5%
 01.06.06–16.08.06: 4,75% 4,8% 2,75% 2,8%
 17.08.06–01.11.06 5,00% 5,1% 3,00% 3,0%
 02.11.06: 5,25% 5,3% 3,25% 3,3%

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

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

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

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

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

1) Gjennomsnitt av daglige observasjoner, mrd kroner. 
2) Gjennomsnittlig tildelingsrente. Veid gjennomsnitt for alle F-lån / F-innskudd som løp i perioden
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Tabeller
1. Norges Bank. Balanse
2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland
3. Banker. Balanse
4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer
5. Banker. Resultat og kapitaldekning
6. Bankenes utlåns- og innskuddsrenter
7. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS fordelt på utstedersektorer, pålydende verdi
8. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS fordelt på eiersektorer, markedsverdi
9. Kredittindikatorer og pengemengde

10. Husholdningenes finansregnskap
11. Konsumprisindekser

Standard tegn:
.    Tall kan ikke forekomme
..   Oppgave mangler
...  Oppgave mangler foreløpig
–   Null
0    Mindre enn en halv av den
0,0 brukte enhet

Norges Bank publiserer mer detaljert og oppdatert statistikk på Internett (www.norges-bank.no). Statistikkalenderen på 
internettsiden viser når nye tall fra enkeltstatistikkene frigis.
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1) Gjennomsnitt av daglige observasjoner, mrd kroner. 
2) Gjennomsnittlig tildelingsrente. Veid gjennomsnitt for alle F-lån / F-innskudd som løp i perioden
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Tabell 1. Norges Bank. Balanse (Mill.kroner)
31.12.2004 31.12.2005 30.09.2006 31.10.2006

Eiendeler 1 287 865 1 744 575 2 046 393 2 220 867
Internasjonale reserver 268 360 318 163 327 922 352 036
Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 1 015 471 1 397 896 1 711 271 1 785 248
Andre fordringer 4 034 28 516 7 200 83 583
Gjeld og egenkapital 1 287 865 1 744 575 2 046 393 2 220 867
Gjeld til utlandet 51 167 63 332 101 118 105 499
Innskudd Statens pensjonsfond - Utland 1 015 471 1 397 896 1 711 271 1 785 248
Skillemynt og sedler i omløp 47 595 51 910 48 332 48 671
Annen innenlandsk gjeld 126 330 162 815 110 399 201 119
Egenkapital og resultat 47 302 68 622 75 273 80 330

Kilde: Norges Bank

Tabell 2 Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland (Mill. kroner)
31.12.2004 31.12.2005 30.06.2006 30.09.2006

Plasseringer i alt 1 015 471 1 397 896 1 504 420 1 711 262
Rentebærende verdipapirer 631 256 682 024 746 861 1 005 701
Aksjer 407 673 576 683 600 826 682 149
Utlån 380 117 558 979 689 872 664 740
Innlån -406 194 -438 717 -529 545 -623 527
Annet 2 619 18 927 -3 594 -17 801

Kilde: Norges Bank

Tabell  3. Banker. Balanse (Mill. kroner)
31.12.2004 31.12.2005 31.08.2006 30.09.2006

Eiendeler 1 805 276 2 137 694 2 445 655 2 514 608
Kasse og innskudd 87 227 128 597 139 704 154 763
Sertifikater og obligasjoner 147 597 162 842 200 704 207 974
Utlån til publikum 1 303 655 1 542 683 1 722 472 1 743 325
Andre utlån 155 110 191 165 223 839 240 972
Andre fordringer 111 688 112 407 158 935 167 574
Gjeld og egenkapital 1 805 276 2 137 694 2 445 655 2 514 608
Innskudd fra publikum 844 782 928 045 1 037 720 1 051 528
Andre innskudd fra innlendinger 83 408 108 476 102 566 96 102
Innskudd fra utlandet 209 277 309 878 416 720 428 973
Sertifikat- og obligasjonslån 422 430 499 844 563 831 600 955
Annen gjeld 134 779 169 321 186 293 197 124
Egenkapital og resultat 110 600 122 130 138 525 139 926

Kilde: Norges Bank

Tabell 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer (Mill. kroner)
31.12.2004 31.12.2005 31.08.2006 30.09.2006

Utlån 1 303 655 1 542 683 1 722 472 1 743 325
Kommuneforvaltningen 2 832 2 562 3 221 2 904
Ikke-finansielle foretak 362 765 436 976 514 484 524 324
Husholdninger 938 058 1 103 145 1 204 767 1 216 098
Innskudd 844 782 928 045 1 037 720 1 051 528
Kommuneforvaltningen 34 731 37 661 41 233 41 778
Ikke-finansielle foretak 268 049 314 792 372 951 383 524
Husholdninger 542 002 575 592 623 536 626 227

Kilde: Norges Bank
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Tabell 5. Banker. Resultat og kapitaldekning 
(Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital)

2004 2005 2. kv 2006 3. kv 2006
Renteinntekter 4,2 4,4 4,7 4,7
Rentekostnader 2,4 2,7 3,1 3,2
Netto renteinntekter 1,8 1,7 1,5 1,5
Driftsresultat før tap 1,1 1,2 1,1 1,1
Tap på utlån og garantier 0,1 -0,1 -0,0 -0,1
Resultat før skatt 1,1 1,3 1,1 1,1
Kapitaldekning 12,2 11,9 11,4 11,2
- herav kjernekapital 9,8 9,6 8,9 8,5

Kilde: Norges Bank

Tabell 6. Bankenes utlåns- og innskuddsrenter (Prosent p.a.)
31.12.2005 31.03.2006 30.06.2006 30.09.2006

Utlån (1) 4,02 4,06 4,22 4,40
Innskudd (2) 1,62 1,78 1,97 2,22
Rentemargin (1-2) 2,40 2,28 2,25 2,18

Kilde: Norges Bank

Tabell 7. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS fordelt på utstedersektorer.
Pålydende verdi (Mill. kr)

31.12.2005 30.09.2006 31.12.2005 30.09.2006
Alle sektorer 718 550 780 942 134 050 141 733
Stats- og trygdeforvaltningen 207 622 224 970 0 0
Banker 245 637 249 755 32 282 32 246
Andre finansielle foretak 67 489 66 217 20 224 20 210
Statlige ikke-finansielle foretak 29 773 35 187 17 522 17 305
Private ikke-finansielle foretak 62 818 83 030 52 718 58 685
Andre innenlandske utstedere 71 428 67 192 197 197
Utlandet 33 784 54 391 11 107 13 089

Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank

Tabell 8. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS fordelt på eiersektorer.
Markedsverdi (Mill. kr)

31.12.2005 30.09.2006 31.12.2005 30.09.2006
Alle sektorer 747 764 801 353 1 529 404 1 761 165
Stats- og trygdeforvaltningen 46 137 51 574 466 511 495 669
Banker 105 117 129 133 13 728 18 323
Forsikringsselskaper og pensjonsfond 288 338 285 857 42 334 39 025
Verdipapirfond 95 637 101 152 55 723 57 685
Andre finansielle foretak 8 534 8 336 27 366 30 132
Private ikke-finansielle foretak 36 408 35 798 266 592 354 733
Husholdninger 35 610 36 067 77 094 75 260
Andre innenlandske eiere 42 659 45 099 17 647 19 767
Utlandet 89 326 108 337 562 410 670 571

Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank

Rentebærende verdipapirer Aksjer og grunnfondsbevis

Aksjer og grunnfondsbevisRentebærende verdipapirer

247



P e n g e r  o g  K r e d i t t  4 / 2 0 0 6

Tabell 9. Kredittindikatorer og pengemengde
Beh., mrd. kr

31.10.2006 31.08.2006 30.09.2006 31.10.2006
Indikatoren for innenlandsk kreditt, K2 2 544 14,8 15,0 14,6
K2, husholdninger 1 534 12,8 12,9 12,8
K2, ikke-finansielle foretak 832 20,7 21,6 20,4
K2, Kommuner 179 6,6 6,0 4,9
Indikatoren for samlet kreditt, K31 2 982 13,8 ... …
Pengemengden M0 66 -25,2 -21,7 15,7
Pengemengden M2 1 178 11,9 11,4 12,3
M2, husholdninger 663 5,7 6,6 6,5
M2, ikke-finansielle foretak 392 33,6 30,1 32,8

1 Beholdning av K3 er angitt pr.31.08.2006
Kilde: Norges Bank

Tabell 10. Husholdningenes finansregnskap (Transaksjoner i mrd. kr.)
2004 2005 1. kv 2006 2. kv 2006

Sedler og bankinnskudd 28,0 36,4 15,3 39,1
Aksjer og grunnfondsbevis 39,8 37,8 -0,8 1,1
Andeler i verdipapirfond -0,5 30,6 -8,7 -4,3
Forsikringstekniske reserver 52,3 56,2 25,0 3,1
Andre fordringer 28,1 42,7 13,2 -8,9
Investeringer i finansielle eiendeler 147,7 203,7 44,0 30,1
Lån i banker 113,8 134,0 30,5 44,2
Andre lån 17,6 31,6 3,9 0,8
Annen gjeld 3,5 -3,4 -7,8 7,4
Opptak av gjeld 134,8 162,2 26,6 52,4
Nettofinansinvesteringer 12,9 41,5 17,4 -22,3

Kilde: Norges Bank

Tabell 11. Konsumprisindekser, årsvekst i prosent
2005:12 2006:08 2006:09 2006:10

Norge (KPI) 1,8 1,9 2,6 2,7
Norge (KPI-JAE) 0,9 0,4 0,5 0,7
USA 3,4 3,8 2,1 ...
Euroområdet 2,2 2,3 1,7 ...
Tyskland 2,1 1,7 1,0 ...
Storbritannia 2,2 3,4 3,6 ...
Sverige 0,9 1,6 1,5 ...

Kilde: Statistisk sentralbyrå og IMF

Vekst siste 12 mnd. i prosent
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