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Dagens tema

• Litt om SSBs modeller og hvordan vi lager prognoser
• Utsikter for norsk og internasjonal økonomi

– Nasjonalregnskap
– Modell
– Analyser 



Konjunkturanalyse i SSB

• Nærmere 25 år med modellbaserte prognoser, 4 ganger i 
året

• SSB faglig uavhengig
• Prognoser og konjunkturvurderinger gjøres uten direktiver 

fra andre myndighetsorganer
– Avgjørende for vår virksomhet å ha troverdighet. Uten troverdighet 

for uavhengighet → liten samfunnsøkonomisk nytte av våre analyser

• Finansdepartementet ønsker en uavhengig aktør som oss
• Stor vekt på hva modellen ”sier”



Hva er en modell?

• En forenkling av virkeligheten

• Hvordan finner vi ut hvordan økonomien virker?
– Kombinerer teori og empiri (økonomisk statistikk) 



• 30 næringer, 45 produkter, 3000 likninger
• Bygger på nasjonalregnskapets beskrivelse av norsk 
økonomi  

•Viktige eksogene variabler:
Finanspolitikk og (norsk pengemarkedsrente)

•Verdensmarked
Priser, rente, etterspørsel

•Problematiske næringer
Olje, vannkraft, primærnæringer

Hva kommer ut av modellen: BNP, Privat konsum, 
realinvesteringer, eksport, import, sysselsetting, 
arbeidsledighet, priser, gjeld, fordringer, inntektene i 
husholdningene… og masse masse mer

Svært kort om KVARTS – modellen bak prognosene

KVARTS



Stikkord om nasjonalregnskapet

• Statistisk totaloversikt norsk økonomi – ”bedriften” Norge

• Bygger på en lang rekke statistikker over økonomiske 
forhold

• Settes opp ved hjelp av et sett med definisjoner og 
prinsipper som er internasjonalt anerkjent/anbefalt

• Utviklet de siste 70-80 årene 



Hvorfor Nasjonalregnskap?
• Informasjon om den økonomiske utviklingen

– Allmennheten 
– Forskning for å forstå økonomiens virkemåte
– Næringslivet
– Samfunnsplanleggere/politikere 

• Hva er galt med annen statistikk? Mangel på konsistens
– Henger ikke sammen på tvers av næringer/fenomener

 Ulik klassifiseringer (avgrensninger for eksempel av næringer)
 Mål (løpende kroner, fastpris-kroner, Kvm, liter, meter….)

• Begrepsapparat for ”å kunne forstå økonomien”
– Hva er det en skal være opptatt av?

 Aksjekurser?
 Produksjon?
 Konsum/investering 
 Verdiskapning



• Litt mindre usikkerhet i et 
trist Europa

• Innenlandsk etterspørsel 
driver norsk 
konjunkturoppgang

• Reallønnsveksten ikke 
under 2,5 prosent

Konjunkturtendensene
desember 2012 

Økonomiske analyser 6/2012



Konjunkturfaser

Trend
Faktisk



BNP faller i Europa
• Fire kvartaler med fall i 

euroområdet
• Svakest utvikling i sør

(firekvartalersvekst i prosent)

– Portugal -3,4
– Italia -2,4
– Hellas -7,2
– Spania -1,6

• Danmark og Storbritannia: 
status quo i 2 år

• Avmatning også i Tyskland 
og Sverige



Ledigheten fortsetter å stige
• 11,7 prosent i euroområdet
• Nær 15 prosent utenom 

Tyskland
• Betydelig høyere i sør
• Ungdomsledigheten over 

50 prosent i Hellas og 
Spania

• Svak konjunkturutvikling 
peker mot ytterligere 
økning i ledigheten



Lavere kostnader balanserer 
utenrikshandelen



Statsrentene faller

• Nye tiltak fra ESB demper 
markedsuro

• Faren over i Spania og 
Italia?

• Mer hjelp til Hellas 
• Redusert fare for euroexit



Tegn til bedring i USA



Styrer finanspolitikken utfor stupet?

• Fortsatt uenighet ved 
årsskiftet utløser utgiftskutt 
og skatteøkninger 
tilsvarende 4 pst. av BNP

• Få virkemidler igjen
– Renta allerede 0
– Kvantitative lettelser

• Legger til grunn enighet
• Betyr likevel stram 

finanspolitikk lenge 



Klar avmatning i framvoksende økonomier

• Etterspørsel fra OECD faller
• Lavere utenlandske 

investeringer
• Ekspansiv økonomisk 

politikk demper nedgangen
– Tegn til bedring i Kina og 

Brasil

• Dempet vekst framover



Norges handelspartnere -
lite drahjelp for Norsk økonomi

• Hva skjer i Europa?
– LTRO reddet banksektoren, og 

OMT gir lavere statsrenter
– Lengre sikt: Bankunion og økt 

finanspolitisk integrasjon

• Framover
– Lang periode med svak vekst og 

høy ledighet i OECD
– Dempet vekst også i BRICS
– Lave renter lenge – også i Norge

• Konjunkturbunnen for Norges 
handelspartnere passeres i 2014

• Prognosene om lag som sist



Lave renter

• Pengemarkedsrenta om lag 1,9 
pst. ut neste år

• Litt lavere enn i 2004/2005
• Økning i styringsrenta fra 

2013/2014
– Pengemarkedsrenta opp i 4,0 pst. 

i slutten av 2015
• Stor forskjell mellom 

pengemarkedsrente og 
utlånsrenter

– Skyldes dels krav om økt 
egenkapital i bankene

– Reduseres framover  
Rammelånsrenta på 5,2 pst. i 
slutten av 2015



Rekordsterk krone

• Nå: Rekordsterk krone (I44)

• Krona enda sterkere neste år
– NOK/EUR på 7,20 om ett år

• Kronestyrking fordi
– Relativt høy norsk rente
– Lav innenlandsk prisstigning
– Høy oljepris

• Høyere inflasjon i 2014 og 2015: 
Krona svekker seg igjen



Svake utsikter for tradisjonell eksport
• Svak vekst hos handelspartnerne
• Tradisjonell eksport taper 

kostnadsmessig konkurranseevne 
og dermed markedsandeler

– Relativt høy lønnsvekst og sterk 
krone

– Eksport av kraft trekker opp i 2012 
og ned i 2013

• Økt tjenesteeksport og 
petroleumseksporten holder seg 
godt oppe 



Litt sterkere impulser fra finanspolitikken

• Stabil vekst i offentlig konsum  på 
vel 2 pst. de kommende tre årene

• Antar vekst i offentlige 
investeringer på 4-6 pst. framover

• Høy reell stønadsvekst
– Demografi 
– Reallønnsvekst

• Reelt uendrete skatte- og 
avgiftssatser fra 2012 til 2015

• SOBU 2½-3 pst. av fondet fra 
2013 til 2015 

• Likevel litt ekspansive impulser  
fordi fondet øker mye i verdi



Sterk vekst i utbygginger på norsk sokkel

• Svak og midlertidig nedgang i 
oljeinvesteringene i 3. kvartal

– Klar vekst i 2012
– Flere store utbyggingsprosjekter 

bidrar til fortsatt oppgang i 2013
– Tendenser til utflating i veksten i 

2014 og 2015
• Lavere konfliktnivå i Midtøsten 

ventes å bringe oljeprisene ned
• Olje- og gassproduksjonen er 

anslått å holde seg rundt dagens 
produksjonsnivå

• Fortsatt økende enhetskostnader 
bidrar til høy etterspørsel fra 
næringen



Investeringene bidrar lite til konjunkturoppgangen

• Beskjeden utvikling i 
næringsinvesteringene på 
fastlandet

– Nedgang på 1,5 pst. i 3. kvartal
– Bredt basert – både industri og 

annen vareproduksjon falt

• Men enkeltnæringer skiller seg ut
– Utleie av næringsbygg
– Kraftproduksjon
– Verftsindustrien



Konsumveksten tar seg opp

• Klar vekst i konsumet så langt i år
– Svak vekst i varekonsumet og sterk 

vekst i tjenestekonsumet i 3.kv
– Fortsatt høy realinntektsvekst
– Forsiktighetsmotivert sparing demper 

konsumet

• Konsumvekst på rundt 4 prosent i 
2013-2015

– Inntektsvekst dempes etter hvert av 
høyere renter og økt inflasjon

– Boligformuen øker med stigende 
boligpriser og stimulerer konsumet

• Fortsatt høy sparing framover 
– Forsiktighetsmotivert sparing dempes 

etter hvert av bedrede internasjonale 
konjunkturer?



Økte boligpriser stimulerer boligbyggingen

• Ny kraftig vekst i boliginvesteringene 
i 3. kvartal med 6,8 pst.

– 10 pst høyere enn tidligere 
toppnivåer

– Venter klar, men avtakende vekst 
framover 

• Høy vekst i boligprisene
– Litt avtakende framover



Myk landing i boligmarkedet
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Realboligpris og BNP
Vekst i prosent • Den høye boligprisveksten avtar 

etter prognoseperioden
• Veksten i boligetterspørselen 

avtar når inntektsveksten dempes 
og rentene blir høyere

• Høye boliginvesteringer øker 
tilbudet over tid og det demper 
prisveksten

• Også økonomien lander ”mykt”
– Boligprisene – ingen boble 
– Kraftig fall? Da må det sjokk til



• Mange muligheter… vi ser på rente
• 2 prosent høyere rente

– Alle andre størrelser som bestemmes 
utenfor modellen som i 
prognosebanen 

• Virkninger direkte mot 
husholdningene

– Netto renteutgifter
– Boligmarkedet
– Konsum over tid

• Virkninger fra sterkere krone
– Svekket kostnadsmessig 

konkurranseevne
– Tilbakevirkinger til husholdningene

 Lavere sysselsetting

Hva skal til for å kvele 
boligprisveksten?



Innenlandsk etterspørsel gir klar vekst

• BNP F-N 2,7 pst. årlig rate i 2012:3
– Uten kraft 3,6 pst. 
– 3,5 pst. årlig rate siste 7 kvartaler

• Litt økende underliggende 
produksjonsvekst framover

– Industrinæringer som leverer mye til 
oljevirksomheten øker

– Industrivekst samlet under 
gjennomsnittet, tar seg opp i 2014 og 
2015

– Klar vekst i bygg og anlegg
– Høy vekst også i fastlandsbasert 

markedsrettet tjenesteyting
– Produksjonsvekst i offentlig 

forvaltning under trendveksten i 
fastlandsøkonomien framover



FEBRUAR 2012: Hvor sikre var vi på at BNP FN 
ville vokse med hhv 2,7 og 2,8 pst. i 2012 og 2013?



Fortsatt lavkonjunktur etter 7 kvartaler med 
oppgang

• Reviderte tall har flyttet 
konjunkturbunnen til 4. 
kvartal 2010

• Meget moderat 
konjunkturoppgang

– Norsk økonomi i ufase med 
resten av verden

– Ingen sterk drahjelp fra 
investeringer i fastlands-
næringer eller fra utlandet

• Ute av lavkonjunkturen først 
i 2014/2015

• Trendvekst: 2,6-2,7 pst.



Sterk sysselsettingsvekst

• Sysselsetting økt med 1,9 prosent 
i løpet av årets tre første kvartaler

• Stor forskjell i 
sysselsettingsveksten mellom 
næringene:

– Offentlig forvaltning 1,6 prosent
– Bygge- og anleggsvirksomhet 5,0 

prosent
– Varehandel 1,8 prosent
– Industri 0,8 prosent

• Relativt sterk vekst i 
sysselsettingen framover…



Svak økning i ledigheten

• …men arbeidsstyrken vokser 
også kraftig

– Befolkningsvekst
– Litt økning i yrkesaktivitet

• Dermed kan arbeidsledigheten 
komme til å gå litt opp

• Tilgangen på ledige stillinger er 
stabil, men indikerer ingen veldig 
sterk sysselsettingsvekst framover



Todeling i industrien
• Lønnsomheten kan illustreres ved 

utviklingen i lønnsandeler
• Lønnsdannelsen: Gjennomsnittlig 

lønnsandel for industrien som 
helhet stabiliseres over tid

– Lønnsandel for industrien samlet 
er tilbake på nivåer før 
finanskrisen

– Verkstedindustrien har falt lenge 
og er nå betydelig lavere enn før 
finanskrisen

– Lønnsandelen for øvrig industri er 
nå høyere enn før finanskrisen

• Lønnsveksten litt ned neste år og 
litt opp deretter



Sterk krone gir lav prisstigning også neste år
• Veksten i KPI-JAE 2012 1,2 prosent til 

tross for klar lønnsvekst
– Styrket krone
– Svak vekst ute gir svake prisimpulser 
– Innvandringen har bidratt til å dempe 

kostnadsveksten i noen konsumorienterte 
bransjer

• KPI-veksten i 2012 anslås til 0,8 prosent
– Lave elektrisitetspriser har trukket KPI 

ned
• KPI-veksten øker neste år pga 

normalisering av elektrisitetsprisene
– Til tross for at ytterligere styrket 

kronekurs gir enda lavere underliggende 
prisstigning (KPI-JAE)

• KPI-JAE tar seg opp i 2014 og 2015
– Bedre internasjonale konjunkturer 
– Svekket krone
– Økt lønnsvekst
– Og vi når nesten inflasjonsmålet…



FEBRUAR 2012: Hvor sikre er vi på 
inflasjonsanslaget?



Noe å se på

• Konjunkturside: Konjunkturstatistikk, lenker til konjunkturanalyser, 
prognoser etc.

http://www.ssb.no/okind/

• T. Eika: Det svinger i norsk økonomi
http://www.ssb.no/ssp/utg/200805/ssp.pdf

Om Kvarts, men mest om bekjempelse av finanskrisens virkning på 
realøkonomien:

• Eika og Prestmo: Effekter av krisetiltak. 
http://www.ssb.no/filearchive/ART%20-
%20EIKA%20OG%20PRESTMO%20(3).pdf

• Jan E. Kristiansen: Tall kan temmes - Hva gjennomsnittet skjuler
http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/201004/06/


