
1

UiO 12. mars 2013  
Torbjørn Eika 

Utsynet:
http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/oa/_attachment/101117?_ts=13d4491c260
Konjunkturside
http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/
Tidsskriftet Økonomiske analyser
http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/oa

Konjunktursituasjonen og 
arbeidet med Økonomisk utsyn



2

Hva jeg har tenkt å gjøre

• Presentere konjunktursituasjonen og utsiktene framover –
slik den er beskrevet i Utsynet (Økonomiske analyser 
1/2013)

– Lagt fram på pressekonferanse 7. mars

• Trekke inn hvordan vi jobber
– SSB  
– Forskningsavdelingen i SSB 
– Makroøkonomisk gruppe i forskningsavdelingen

• Men aller først: Hva er ”Utsynet”?
• Og før det igjen: Hva jobber makrogruppa med?
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Makrogruppe i SSBs forskningsavdeling

• 1 av 6 forskningsgrupper (Økonomer ”dominerer” i 5)
– 14-15 økonomer 

• Hva gjør vi?
– Utvikling, drift og vedlikehold av store makromodeller

� KVARTS/MODAG (oppdrag for Finansdep.)

– Konjunkturrapporter m/prognoser (hvert kvartal) og andre 
makroanalyser

– Ymse eksternt finansierte forsknings- og utredningsoppdrag
– Akademisk forskning – direkte eller indirekte knyttet til modellene
– Makromodeller/analyser for Malawi, Kashakstan og Sør-Sudan
– Navnestatistikken…….
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Konjunkturanalyse i SSB

• Beskrivelse/analyse av nå-situasjonen
– Kontrafaktiske modellberegninger 

• Nærmere 25 år med modellbasert prognoser, 4 ganger i 
året – fom i år: 3

• 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, 
selv om de av og til oppfatter oss som brysomme

• Stor vekt på hva modellen ”sier”
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Økonomisk utsyn over året 2012

Innhold
• Perspektiver  (bla. Om arbeidsinnvandring – stabiliserende 

mekanisme eller?)

• Konjunkturtendensene

– Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi
– Litt mer utførlig enn i de 3 andre konjunkturrapportene

� Restene av ”det gamle utsynet”: Første NR-tall for hele året som er 
gått

• ”Rest-utsynet”

- Økonomisk vekst
- Befolkning og arbeidsinnsats
- Offentlig forvaltning
- Husholdningene

Nasjonalinntekt i forhold til andre 
land – Kilder til forskjeller 

Produktivitetsvekst

Inntektsulikhet over 
livsløpet/inntektsfordeling

Petroleumsrente
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Økonomisk utsyn: Hvor mange jobber med 
utsynet og hva gjør de?

• Perspektiver  adm.dir + noen i forskning

• Konjunkturtendensene makrogruppa

• Utsynet over 2012 Mange i SSB, men mest forskning

• 30-40 personer skriver og analyserer

• Enda flere er direkte involvert i tallarbeid

• Indirekte: Alle som lager statistikk i SSB
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Residuals
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Svært kort om KVARTS – modellen bak prognosene

• 30 år, men under kontinuerlig utvikling (nå sist: dynamikk boligpris-gjeld og innvandring)
• Kort- og mellomlangsiktige analyser
• Disaggregert makroøkonometrisk modell
• Bygger i hovedsak på nasjonalregnskapets beskrivelse av økonomien
• 22 næringer, 45 produkter, 3275 likninger
• Strukturell modellering 
• Vare- og priskryssløp
• Imperfekt konkurranse

– de fleste produktmarkeder

• Viktige eksogene variabler:
– Politikkvariabler 

� Finanspolitikk
� (Norsk pengemarkedsrente)

– Verdensmarked
� Priser, rente, etterspørsel

– Problematiske sektorer
� Olje, vannkraft, primærnæringer

• Se http://www.ssb.no/emner/09/90/sos111/sos111.pdf for en meget detaljert 
dokumentasjon av MODAG 

eller 
• http://www.ssb.no/filearchive/ART%20-%20EIKA%20OG%20PRESTMO%20(3).pdf for 

(bla.) en kort presentasjon av KVARTS
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• Perspektiver:                      
Selvgående arbeidsinnvandring? 

• Internasjonalt: Enda svakere enn i fjor
• Hvileskjær i norsk oppgang

– Fortsatt relativt høy reallønnsvekst

Økonomisk utsyn over året 2012 

og utsiktene framover

Økonomiske analyser 1/2013
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Europa – resesjonen sprer seg nordover

• Fem kvartaler med nedgang 
i euroområdet

• Svakest utvikling i sør
(firekvartalersvekst i prosent. 4. kvartal 2012)

– Portugal -3,8
– Italia -2,7
– Hellas -6,0
– Spania -1,8

• BNP faller også i Tyskland 
og Danmark

• Klar avmatning i Sverige
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Bred nedgang i Q4

• Også eksporten svikter

Trenden brytes igjen

• BNP er 10 prosent under 
trenden fra før finanskrisen

• Gapet øker 
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Men bedring i finansmarkedene 

• ESB-garanti har beroliget 
markedet

– Redusert fare for 
eurosammenbrudd

• Fed: Lave renter og 
kvantitative lettelser

• Abenomics gir optimisme 
også i Japan
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Krisen er i arbeidsmarkedet

• 11,9 prosent ledighet i 
euroområdet

– 15 prosent uten Tyskland

• Over 25 prosent i Spania 
og Hellas

– Ungdomsledighet over 50 
prosent

• Meget svak konjunktur-
utvikling gir ytterligere 
økning i ledigheten

• Politiske spenninger og 
sosial uro
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Svak vekst i USA

• Midlertidige forhold forklarer 
store svingninger i høst

• Husholdningene holder 
hjulene i gang

• Investeringer opp i 4. kvartal
– Tross usikkerhet om 

finanspolitikken

• Finanspolitikken strammes
– Men unngikk budsjettstupet

• Lave renter lenge og 
kvantitative lettelser
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Tegn til bedring
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Klar avmatning i framvoksende økonomier
• Kinesisk økonomi vokser 

med rundt 8 prosent
– Mot 10 prosent i gjennomsnitt  

siden 1980

• I BRIS er veksten halvert ift. 
tiåret før finanskrisen

– Svak etterspørsel fra OECD
– Lavere utenlandske 

investeringer

• Ekspansiv økonomisk 
politikk demper nedgangen

– Tegn til bedring i Kina og 
Brasil
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Norges handelspartnere -
svake impulser til Norsk økonomi framover

• Europa
– Redusert risiko for euro-

sammenbrudd
– Konjunkturnedgangen fortsetter

• 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 2015

• Prognosene noe nedjustert
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Lave renter i år

• Pengemarkedsrenta om lag 1,9 
pst. ut året

– Litt lavere enn i 2004 og 2005

• Økning i styringsrenta fra starten 
av 2014

– Pengemarkedsrenta opp i 4,0 pst. 
i 2016

• Stor forskjell mellom utlånsrenta 
og pengemarkedsrenta

– Var 1,9 pst. poeng ved nyttår
– Skyldes dels forventninger om økt 

krav til egenkapital i bankene
– Reduseres noe framover

� Rammelånsrenta 5,5 pst. i 2016
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Sterk og sterkere krone

• Rekordsterk krone målt ved I-44 
på nyåret

– Noe svekkelse i slutten av februar

• Fortsatt styrking i 2013 og 2014:
– Relativt høy norsk rente
– Lav innenlandsk prisvekst
– Relativt høy oljepris

• Noe svekkelse i 2015 og 2016
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Svakere utenriksøkonomi 

• Tendenser til vekst i tradisjonell 
vareeksport fra 2014

– Etter mange år med svak utvikling

– Redusert kostnadsmessig konkurranse-
evne gir tap av markedsandeler

• Forventer markert reduksjon i 
driftsbalansen med utlandet 2013-
16

– Effekt av utvikling i både pris og volum
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Litt sterkere impulser fra finanspolitikken

• Stabil vekst i offentlig konsum på
2-2½ pst. de kommende årene

• Vekst i offentlige investeringer på
4-6 pst. framover

• Høy reell stønadsvekst
– Demografi 
– Reallønnsvekst

• Reelt uendrede skatte- og 
avgiftssatser fra 2013 til 2016

• SOBU 2½-3 pst. av fondet fra 
2013-16, men fondet øker mye
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Redusert vekst, men høyt nivå i 
oljeinvesteringene framover

• Sterk vekst i 2011 og 2012
– Fortsetter inn i 2013, men avtar

• Oljeprisen har stabilisert seg på et 
nivå over 100 USD/fat 

– Litt ned ut 2014
– Fortsatt høyt nivå

• Åpning av nye områder får små
effekter innen vår 
prognosehorisont

• Uendret petroleumsutvinning i 
2012 og framover etter mange år 
med fall   
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Konsumveksten tar seg litt opp 

• Sterk realinntektsvekst i fjor
– Klar vekst i reallønn og sysselsetting
– Høy stønadsvekst
– Lav konsumprisvekst

• … men relativt svak konsumvekst
– Svak utvikling i varekonsumet 
– Sterk vekst i nordmenns konsum i utlandet

• Konsumvekst rundt 3,5 prosent framover
– Sterke vekstbidrag fra lønnsinntekter og offentlige 

stønader fortsetter
– Etter hvert høyere renter og inflasjon
– Vekst i boligformuen stimulerer konsumet
– Lavere vekst per innbygger (befolkningsvekst vel 1 

prosent årlig)
– Gjennomsnittlig konsumvekst om lag 1,5 prosentpoeng 

lavere enn i 2004-2007

• Høy sparing i et historisk perspektiv
– Forsiktighetsmotivert sparing i kjølvannet av finanskrisen
– Økte investeringer i nye og eksisterende boliger 
– Statistisk usikkerhet i tallgrunnlaget for disponibel inntekt, 

konsum og finansinvesteringer
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Fortsatt fart i boligmarkedet 

• Inntektsvekst gir ønske om økt 
boligkonsum

• Relativt lave renter og fordelaktige 
skatteregler forsterker etterspørselen

• Kraftig befolkningsvekst øker behovene
• Boligprisene opp 25 pst. siste 3 år
• Fortsetter å vokse, men veksten reduseres 

framover 
• Ingen boligboble, men prisene kan falle

– Kraftig norsk konjunkturnedgang 
– Økte renter
– Innstramming i beskatning eller 

utlånspolitikk

• Høye boligpriser stimulerer boligbyggingen
• Boliginvesteringene opp 7,4 pst. i 2012, 

etter kraftig vekst året før
– Veksten avtar framover 

� Høyere boliglånsrenter 
� Lavere vekst i inntekt
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Virkninger av en tilstramming i kreditten

• Tilstramming tilsvarende 2 pst. 
poeng lavere årlig kredittvekst til 
husholdningene

• Modellversjon med kreditt- og 
boligprisspiral

• Gir primært lavere etterspørsel 
etter bolig – og dermed lavere 
boligpris → lavere kredittvekst 
osv

• Boligprisfall påvirker
– Boliginvesteringer
– Formue

� Konsum/sparing

• Kontraktive effekter på BNP
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Næringsinvesteringene bidrar lite til oppgangen

• Beskjeden utvikling i 
næringsinvesteringene på
fastlandet

– Svakt internasjonalt
– Ingen sterk norsk oppgang 

• Men vekst i
– Kraftproduksjon
– Verftsindustrien
– Enkelte tjenesteytende næringer

• Litt høyere investeringsvekst 
framover

– Mye av det samme
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Sammensetning av produksjon, etterspørsel og 
inntekt Hush.konsum

Off.konsum

off.invest

FN-næringer

Bolig

Oljeinvesteringer og
produktinnsats
Eksport uten petro og
skipsfart
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Litt lavere vekst gjennom 2013
• Lav vekst mot slutten av fjoråret 

– Vekst i BNP F-N på årsbasis 
høyeste siden 2007

– Bidrag fra kraft 0,3 pst.poeng

• Litt økende underliggende 
produksjonsvekst i 2014

– Industrinæringer som leverer mye 
til oljevirksomheten øker, ellers 
svakt

– Klar vekst i bygg og anlegg og i 
fastlandsbasert markedsrettet 
tjenesteyting

– Lavere produksjonsvekst i offentlig 
forvaltning enn i BNP Fastlands-
Norge samlet
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Hvor sikre er vi?
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Svak oppgang, nær vekstpause gjennom 2013

• Meget moderat 
konjunkturoppgang

– Norsk økonomi i ufase med 
resten av verden

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

• Kraftjustert: Fortsatt svak 
oppgang gjennom 2013



31

Svak økning i ledigheten

• Sysselsetting har økt med 2,2 pst. i 
2012

• Klar økning også framover (1½ pst.)

• …men arbeidsstyrken vokser også
– Befolkningsvekst
– Litt økning i yrkesaktivitet

• Dermed kan arbeidsledigheten 
komme til å gå litt opp

• Litt slappere arbeidsmarked
– Litt økning i arbeidsledigheten (AKU)
– Avtakende tilgangen på ledige 

stillinger
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Virkninger av økte offentlige investeringer – med 
og uten innvandringsrespons 

• Stilisert beregning: Virkningen av å øke offentlige 
investeringer tilsvarende 1 pst av BNP F-N

• Forutsatt uendret rente, valutakurs og 
finanspolitikk

• Øker etterspørsel rettet mot næringslivet (og 
utlandet)

– Høyere produksjon gir økt sysselsetting og lavere 
ledighet

– Lavere ledighet gir økte lønninger og priser
– Multiplikator større enn 1 fra og med 2. år

• Innvandring øker når mulighetene til jobb i Norge 
bedres – ved lavere ledighet

Innvandring, avvik i tusen personer

0

1

2

3
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Hvor sikre er vi?
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Fortsatt høy reallønnsvekst
• Årslønnsvekst 4,0 pst. i 2012
• Industrien sliter med lønnsomheten, særlig i 

2013
– Sterk krone, relativt høy vekst i lønnskostnader og 

svake impulser fra utlandet 
– Svakere impulser fra arbeidsmarkedet
– Men sterkere produktivitetsvekst motvirker 

nedgangen
– Stort overheng

• Oppgang ute i 2015 og 2016 gir litt mer impulser 
etter hvert

– Prisene tar seg opp både ute og hjemme

• Veksten i KPI-JAE anslås til 1,2 pst. også i 2013 
– Sterk krone gir fortsatt fall i prisene på importvarer

• KPI-JAE tar seg opp i 2015 og 2016
– Svekket krone gir økt importert prisvekst
– Økt lønnsvekst

• KPI-veksten anslås til 1,5 pst. i 2013 
– Økte elektrisitetspriser trekker opp

• KPI-veksten er litt under KPI-JAE i 2014 og 2015 
• Nær inflasjonsmålet i 2016
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Hvor sikre er vi?
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Virkninger av økte offentlige investeringer MED
og UTEN innvandringsrespons

Modell med innvandringsrespons:

• Lønna øker mindre, direkte 
dempende effekter fra økt 
innvandring

• Sysselsettingen stiger mer og 
ledigheten blir lavere

• Yrkesdeltagelsen øker mer
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Virkninger av økte offentlige investeringer MED
og UTEN innvandringsrespons

Modell med innvandringsrespons: 

• Husholdningene 
– Inntekter øker mindre
– Konsumet stiger ikke så sterkt
– Boligetterspørselen ikke fullt så

høy

• Bedriftene 
– Lønnskostnadene øker mindre
– Lønnsomheten bedres mer
– Investeringene øker mindre

-0,2-0,3Ledighetsrate, pp

2,22,1Investeringer, 
næringer FN

1,21,2BNP F-N
1,21,0Boligpris

0,10,1KPI
0,40,5Sysselsetting
1,00,8Lønn

Uten 
respons

Med 
respons

Virkning 4. år
Avvik fra referansebanen i pst. der annet ikke 
fremgår
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Ny fart i produktivitetsutviklingen
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Hvordan traff vi 2012?


