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Lecture notes ECON4360, Spring 2006  
Lecture #7B: Use of MODAG for forecasting and impact 
calculations 
WHAT FOLLOWS IS AN UNAUTHORIZED AND PIRATED ABRIDGED EDITION OF  
Pål Boug, Yngvar Dyvi, Per Richard Johansen and Bjørn E. Naug: Modag – En 
makroøkonomisk modell for norsk økonomi, SØS 108, Statistisk sentralbyrå, 202, with 
extractions from Chapter 9. Practically nothing here has been translated. Hence, it is in 
practice not supposed to have been studied. Last update 14 March 2006. 

7.7 MODAG as a tool in forecasting 
MODAG has for several years been used as an analytic tool for governmental 
investigations and in assessments of economic policy. This chapter aims at explaining the 
main features of MODAG’s representation of the functioning of the Norwegian economy, 
through a number of examples of uses of MODAG. Sections 9.1 and 9.2 offer a general 
description of how MODAG is used in macroeconomic forecasts and impact calculations. 
The sections 9.3 and 9.4 illustrate key properties of MODAG by impact calculations of 
the effects upon the Norwegian economy of alternative choices in fiscal and monetary 
policy.  
 
Med makroøkonomiske framskrivninger (eller prognoser) menes tallfesting av 
utviklingen i makroøkonomiske størrelser for hvert år i en bestemt framskrivningsperiode. 
Framskrivninger basert på MODAG sikrer at anslag for økonomiske størrelser er 
innbyrdes konsistente gjennom definisjons- og atferdsmessige sammenhenger som 
modellen pålegger forløpet i framskrivningsperioden. Finansdepartementet bruker 
makroøkonomiske framskrivninger som grunnlag for blant annet utformingen av den 
økonomiske politikken (hovedsakelig innretning av finanspolitikken), mens Statistisk 
sentralbyrå utarbeider framskrivninger som en del av vurderingsgrunnlaget for de 
økonomiske utsiktene. Observatørtilnærmingen som Statistisk sentralbyrå legger til grunn 
i arbeidet med makroøkonomiske framskrivninger, innebærer at anslag for 
politikkvariable ikke vil være knyttet til mål for den økonomiske utviklingen. 
Finansdepartementet har derimot i arbeidet med prognoser som utgangspunkt å vurdere 
hvordan innretningen av finanspolitikken påvirker den økonomiske utviklingen. Rent 
praktisk kan dette innebære at framskrivninger får karakter av å være kravanalyser, hvor 
utviklingen i de variablene som myndighetene har kontroll over – det vil si virkemidlene i 
den økonomiske politikken – bestemmes slik at en oppnår bestemte mål for den 
økonomiske utviklingen.  
 

Behandling av eksogene variable og justeringsfaktorer 
 
Teknisk sett karakteriseres makroøkonomiske framskrivninger i MODAG som 
utviklingsbaner for endogene og eksogene variable, hvor forløpene for endogene variable 
bestemmes av anslåtte baner for eksogene variable. MODAG inneholder to ulike typer 
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eksogene variable. Den ene typen er "ordinære" eksogene variable (heretter omtalt som 
eksogene variable) som ivaretar eller beskriver konkrete økonomiske forhold. Den andre 
typen er justeringsfaktorer som kan benyttes til å påvirke det modellbestemte forløpet. 
 
 

Eksogene variable 
 
Eksogene variable kan videre deles inn i to hovedgrupper. Den ene gruppen består av 
politikkvariable som i hovedsak er knyttet til utformingen av finanspolitikken. De 
viktigste variablene i denne gruppen er som følger, (jf. avsnitt 7.3):  
 
• skattesatser knyttet til direkte skatter og trygdepremier fra husholdningene 
• eksogene skattebeløp for skatt på foretak 
• satser for produktskatter og -subsidier 
• eksogene beløp for næringsavgifter og -subsidier 
• offentlig sysselsetting og produktinnsats (offentlig konsum) 
• offentlige investeringer 
• stønader til husholdninger 
• andre overføringer (utviklingshjelp med mer) 
 
Den andre hovedgruppen av eksogene variable omfatter størrelser som av ulike årsaker 
ikke er modellert, for eksempel fordi de får urimelige og problematiske relasjoner ved 
økonometrisk modellering. De viktigste variablene i denne gruppen er som følger: 
 
• investeringer i petroleumsvirksomhet 
• investeringer i utenriks sjøfart 
• investeringer i raffineringsindustrien og kraftproduksjon 
• konsum av helsetjenester og konsum i ideelle organisasjoner 
• eksport av visse tjenester, uforedlede jordbruks- og fiskeprodukter og raffinerte 

petroleumsprodukter 
• produktinnsats i oljeutvinning og utenriks sjøfart 
• produksjon av olje og naturgass 
• produksjon av uforedlede jordbruks- og fiskeprodukter og elektrisitet 
• import av skip og oljeplattformer 
• importandeler for blant annet tjenester og uforedlede jordbruks- og fiskeprodukter 
• oljepris 
• importpriser og priser på utenlandske produkter som konkurrerer med norsk eksport  
• etterspørsel i norske eksportmarkeder  
• rentenivået i utlandet 
 
Valutakurser er ikke spesifisert som egne variable i MODAG. Valutakursendringer kan 
imidlertid innarbeides gjennom eksogene endringer i importpriser og priser på 
utenlandske produkter som konkurrerer med norsk eksport. Importpris målt i norsk valuta 
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benyttes i modellen som indikator for begge disse variabelgruppene, jf. omtalen av 
utenriksøkonomien i kapittel 3. 
 
De eksogene forløpene for politikkvariable som offentlig konsum og investeringer og 
skatte- og avgiftssatser med videre vil normalt ta utgangspunkt i informasjon om 
innretningen av finanspolitikken for inneværende år (år t) og budsjettåret (år t+1). For de 
påfølgende årene vil anslagene for innretningen av finanspolitikken gjerne reflektere 
kravet om at utviklingen i offentlige finanser skal være opprettholdbar i et langsiktig 
perspektiv. Enkelt sagt innebærer dette kravet at offentlig nettoformue eller nettogjeld på 
sikt stabiliseres som en andel av samlet verdiskaping i økonomien. For utviklingen i 
offentlige inntekter legges det i framskrivningene som regel til grunn uendret skatte- og 
avgiftsnivå. For utviklingen i offentlige utgifter vil deler av pensjons- og stønadsut-
betalingene anslås med utgangspunkt i demografiske forhold, mens utviklingen i øvrige 
utgifter følger av kravet til opprettholdbar utvikling i offentlige finanser. Ved vurdering 
av utviklingen på utgiftssiden vil en imidlertid ta hensyn til at den demografiske 
utviklingen også har implikasjoner for utviklingen i offentlig tjenesteyting og dermed 
utviklingen i offentlig konsum og investeringer. 
 
For utviklingen i eksogene variable utenom politikkvariable vil en blant annet basere seg 
på informasjon og vurderinger fra ulike fagmiljøer. Anslag for utviklingen i internasjonal 
økonomi kan bygge på informasjon fra internasjonale organisasjoner som OECD, IMF, 
andre prognosemiljøer og egne vurderinger. I arbeidet med makroøkonomiske 
framskrivninger til nasjonalbudsjettene benytter Finansdepartementet informasjon fra 
investeringsundersøkelser og rapporteringer fra fagdepartementene for å anslå 
utviklingen i eksogene størrelser som knytter seg til produksjon og investeringer i olje-
virksomhet, utenriks sjøfart og ressursbasert virksomhet i fastlandsøkonomien.   
 
Anslag for eksogene variable vil normalt være usikre. Eksempelvis er det erfaringsmessig 
vanskelig å gi gode anslag på oljepris og -investeringer. Feil i anslagene her vil kunne gi 
opphav til gale anslag på utviklingen i samlet etterspørsel, produksjon og pris- og 
kostnadsnivå. Anslagsfeil for variable utenom oljepris og -investeringer har normalt 
mindre konsekvenser for utviklingen i modellbestemte størrelser (tatt i betraktning deres 
betydning for norsk økonomi).  
 
Framskrivninger av eksogene variable kan fastsettes som rene tekniske forutsetninger. 
Alternativt kan framskrivninger bestemmes som forventningsrette anslag eller 
mediananslag for den mest sannsynlige utviklingen i de eksogene variablene. Slike 
anslag er basert på vurderinger knyttet til sannsynlighetsfordelingen til ulike forløp for 
eksogene variable. Forventningsrette anslag og mediananslag vil i praksis innebære om 
lag samme forløp for eksogene variable, men trenger ikke gjøre det. Eksempelvis kan 
stabil oljepris på grunn av forventninger om stabil utvikling i oljeproduksjon og -
etterspørsel oppfattes som den mest sannsynlige prisutviklingen (mediananslaget). 
Samtidig vil det være en viss sannsynlighet for at oljeprisen blir vesentlig høyere enn 
utgangsnivået. Dette kan for eksempel knyttes til politisk ustabilitet i viktige olje-
eksporterende land. Et forventningsrett anslag for utviklingen i oljeprisen vil ta hensyn til 
muligheten for høyere oljepris, og kan dermed ligge noe over mediananslaget.   
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Justeringsfaktorer 
 
Det historiske forløpet til justeringsfaktorene fanger opp forskjellen mellom faktiske 
nivåer for endogene variable og nivåer ifølge atferdsrelasjonene i MODAG når historiske 
forløp for eksogene variable legges til grunn. Likning (9.1.1) gir et stilisert eksempel på 
en atferdsrelasjon hvor privat konsum (C) forklares som en funksjon av disponibel 
inntekt i privat sektor, det vil si verdiskapingen eller BNP (Q) fratrukket direkte skatter 
(T). I (9.1.1) er Cjust et eksempel på en justeringsfaktor.  
 
(9.1.1) C  =   f(Q – T) + Cjust 
 
Likning (9.1.2) viser hvordan det historiske forløpet for justeringsfaktoren er gitt ved 
forskjellen mellom det faktiske nivået for C (angitt ved toppskriften f) og nivået som 
følger av forklaringssammenhengen (9.1.1) for faktiske eller realiserte nivåer for Q og T.   
 
(9.1.2) Cjust  = Cf – f(Qf – Tf)  
 
Estimeringen av økonometriske atferdsrelasjoner som (9.1.1), er basert på en antakelse 
om at Cjust forventningsmessig er lik null (eventuelt én dersom det er logaritmen til 
justeringsfaktoren som inngår i den økonometriske atferdsrelasjonen). I framskrivninger 
vil en i utgangspunktet legge til grunn nøytrale forløp for justeringsfaktorene, slik at 
verdien settes lik det forventede nivået null eller én i hvert av årene i 
framskrivningsperioden. Dette innebærer at tilhørende endogene variable bestemmes i 
tråd med atferdssammenhengene i modellen. I praksis vil en imidlertid kunne innarbeide 
korreksjoner i framskrivningene ved å la justeringsfaktorene avvike fra det nøytrale 
forløpet gjennom hele eller deler av framskrivningsperioden. Slike justeringer reflekterer 
at det modellbestemte forløpet må vurderes opp mot annen informasjon som har 
betydning for vurderingen av de økonomiske utsiktene. Innslaget av vurderinger i de 
makroøkonomiske framskrivningene kan konkret knyttes til blant annet følgende forhold: 
 
• For en del størrelser vil det normalt foreligge løpende konjunkturstatistikk som kaster 

lys over utviklingen i det første året for både endogene og eksogene variable. 
Eksempelvis er det slik at når en lager anslag i september, er det publisert 
korttidsstatistikk til og med juli eller august, samtidig som det også foreligger 
kvartalsvise nasjonalregnskapstall for 1. og 2. kvartal.  

• En bør overprøve modellens egenskaper hvis det er grunn til å tro at atferdsrelasjoner 
er feilspesifiserte. Dersom en relasjon trenger (store) systematiske korreksjoner for å 
treffe historiske tall i årene etter estimeringsperioden, er dette et tegn på at modellen 
ikke fanger opp viktige endringer i atferden (strukturelle brudd). Eksempelvis innebar 
liberaliseringen av kredittmarkedene på 1980-tallet betydelige problemer med å 
forklare utviklingen i husholdningenes konsum med utgangspunkt i sammenhenger 
basert på det historiske erfaringsmaterialet en da hadde tilgang til.  
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• Selv om forløpet for justeringsfaktorene også i år etter estimeringsperioden varierer 
rundt et gjennomsnittnivå på null, kan det være aktuelt å velge et ikke-nøytralt forløp 
for justeringsfaktorene gjennom deler av framskrivningsperioden. Dersom 
utviklingen i det siste året før framskrivningsperioden innebærer et spesielt høyt nivå 
for en justeringsfaktor, reflekterer dette at tilhørende endogen variabel hadde et 
unormalt høyt faktisk nivå sammenliknet med modellberegnet nivå. Ettersom 
relasjonen for den aktuelle variabelen ikke er problematisk i den forstand at den ikke 
har bommet systematisk på det historiske forløpet de siste årene, er det rimelig å 
legge til grunn at den heller ikke vil bomme systematisk gjennom 
framskrivningsperioden sett under ett. Det kan imidlertid tenkes at forholdene som 
bidrar til det uforklarte høye nivået i det siste året før framskrivningsperioden også i 
noen grad vil kunne gjøre seg gjeldende i den første delen av framskrivningsperioden. 
Dette innebærer i så fall at justeringsfaktoren ikke nullstilles umiddelbart, men i 
stedet fases gradvis ut mot det nøytrale nullnivået gjennom de første årene av 
framskrivningsperioden. Dersom en umiddelbar nullstilling av justeringsfaktoren gir 
et stort utslag i tilhørende endogen variabel, kan dette i seg selv være et argument for 
en gradvis utfasing av nivået på justeringsfaktoren. En slik framgangsmåte innebærer 
at en tar høyde for at det høye nivået på justeringsfaktoren i ettertid kan vise seg å 
reflektere et strukturelt brudd i den tilhørende adferdsrelasjonen.  

• Informasjon om fremtidige forhold som ikke fanges opp av modellens 
atferdsrelasjoner, er også en mulig begrunnelse for avvik fra nøytrale forløp for 
justeringsfaktorene. Eksempler her kan være undersøkelser som gir informasjon om 
aktørenes egne anslag på store og fremtidige investeringsprosjekter. Utbyggingen av 
ny hovedflyplass på Gardermoen er et eksempel på et betydelig investeringsprosjekt 
som ikke kunne fanges opp av historisk, forankrede  investeringsrelasjoner i MODAG.  

• For enkelte deler av økonomien kan en ha tilgang til mer spesialiserte modellrutiner. 
Finansdepartementet benytter eksempelvis en egen modell for tilpasningen på 
boligmarkedet (BUMOD) som grunnlag for framskrivninger av boliginvesteringer og 
-priser. Resultater fra BUMOD benyttes som tilleggsinformasjon i MODAG-
framskrivninger, samtidig som resultater fra MODAG benyttes som grunnlag for 
forløpet for makroøkonomiske hovedstørrelser som inngår som forklaringsvariable i 
BUMOD. Denne iterative framgangsmåten bidrar til konsistens mellom anslag for 
den generelle økonomiske utviklingen og anslag for utviklingen i boligmarkedet.  

• MODAG inneholder trolig i for liten grad mekanismer som sikrer at ressurser som 
frigjøres ved negative etterspørselssjokk flyttes over i alternative anvendelser. Slike 
mekanismer må eventuelt innarbeides som tilleggsforutsetninger i framskrivningene. 
Grunnlaget for slike korreksjoner er svært usikkert, men i vurderingene tas det blant 
annet utgangspunkt i kvalifikasjonene til arbeidskraften som arbeider i næringer som 
rammes av negative etterspørselssjokk.  

 

Nærmere om tilpasning av justeringsfaktorer  
 
Simultaniteten i MODAG innebærer at en så langt som mulig forsøker å identifisere 
hvilken del av modellen som gir opphav til eventuelle problemer med modellbestemte 
forløp før korreksjoner innarbeides i framskrivningene. Eksempelvis behøver ikke et 
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urimelig prisforløp skyldes at prisrelasjonene i modellen har urimelige egenskaper. Det 
urimelige prisforløpet kan heller skyldes at lønnsrelasjonene i modellen har generert en 
urimelig lønnsutvikling. Følgelig er det  kostnadsutviklingen i de ulike næringene som 
ligger til grunn for problemene med prisforløpet.  
 
Denne type vurderinger kan illustreres med utgangspunkt i en svært stilisert 
makroøkonomisk modell, hvor den enkle makrokonsumfunksjonen (9.1.1) suppleres med 
følgende relasjoner (for fullstendighets skyld gjentar vi her (9.1.1)) : 
 
(9.1.1) C =   f(Q – T) + Cjust 
 
(9.1.3) Q = C + AE − I,   
 
(9.1.4) I = ic·C + iAE·AE, der 
 
 C = privat konsum 
 Q = bruttonasjonalprodukt (BNP) 
 T = direkte skatter 
 Cjust = justeringsfaktor 
 AE = annen etterspørsel (eksport, lagerinvesteringer,  
     bruttorealinvesteringer og offentlig konsum)  
 I = import  
 ic = marginal importtilbøyelighet for privat konsum 
 iAE = marginal importtilbøyelighet for annen etterspørsel 
 
Likning (9.1.3) er en definisjonsmessig sammenheng mellom tilgang (summen av BNP 
og import) og anvendelse i økonomien (summen av privat konsum og annen etterspørsel). 
Variabelen AE oppfattes her for enkelhets skyld som eksogen. Likning (9.1.4) bestemmer 
importen I. Anta nå at det modellbestemte forløpet innebærer urimelig lav vekst i privat 
konsum. Dersom den svake utviklingen ikke kan knyttes til sparerateforløpet, men i 
stedet skyldes et urimelig svakt forløp i inntektene (Q − T), er det nødvendig å vurdere 
hvordan anslag for skattenivået (T) eller anslagene for utviklingen i annen etterspørsel 
(AE) bidrar til den svake inntektsutviklingen i privat sektor. Justeringer av 
inntektsforløpet vil da normalt skje gjennom endringer i skattenivået eller variable som 
bestemmer utviklingen i annen etterspørsel. I vårt eksempel legger vi imidlertid til grunn 
at den lave konsumveksten skyldes en urimelig svak utvikling i konsumet sammenliknet 
med inntektsutviklingen. Vi står med andre ord overfor en situasjon hvor det beste 
konsumanslaget (Ca) er høyere enn det modellbestemte nivået (Cm), slik at 
 
(9.1.5) Cm = f(Qm − T) + Cjust < Ca, 
 
 Cjust = 0. 
 
Korreksjoner av en modellberegnet størrelse (endogen variabel) kan som nevnt 
innarbeides gjennom endringer i forløpet for justeringsfaktoren Cjust.  En kan benytte 
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følgende to ulike måter å endre forløpet for Cjust i arbeidet med framskrivninger i 
MODAG: 
 
• En kan foreta ex ante justeringer hvor forløpet for justeringsfaktoren gis eksogent og 

forløpet for endogen variabel bestemmes av tilhørende modellrelasjon betinget på det 
eksogene forløpet for justeringsfaktoren. 

• En kan foreta ex post justeringer hvor forløpet for justeringsfaktoren bestemmes av et 
eksogent forløp for variabelen som forklares av den tilhørende modellrelasjonen. 
Dette innebærer at endogen variabel omdefineres til en eksogen variabel samtidig 
som justeringsfaktoren gjøres om til en endogen variabel. 

 
Valget mellom de to metodene har betydning for hvordan modellens endogene variable 
påvirkes av endringer i eksogene variable. I vårt eksempel vil ex ante justeringer 
innebære at C oppjusteres ved å øke justeringsfaktoren Cjust. Ex post justeringer 
innebærer at C omdefineres fra å være endogen til å være eksogen, samtidig som 
justeringsfaktoren Cjust omdefineres til å bli en modellbestemt variabel. Deretter 
innarbeides det ønskede forløpet for C som input i modellen og forløpet for 
justeringsfaktoren residualbestemmes slik at dens forløp realiseres i 
modellframskrivningene. Forskjellen mellom ex ante og ex post justeringer i vårt 
eksempel er illustrert i figur 9.1.1. 
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Figur 9.1.1. Ex ante versus ex post justering 

Cjust C Q − T 

Ex post justering: Cjust = C −  f(Q − T) 

C 
Cjust 

Q − T 

Ex ante justering: C = f(Q − T)  + Cjust 

 
 
En reduksjon i skattene vil ved ex post justering føre til at inntektsøkningen etter skatt 
slår ut i en reduksjon i justeringsfaktoren Cjust. Inntektsøkningen påvirker dermed ikke 
nivået på privat konsum (C), men fører i stedet til en økning i husholdningenes sparing. 
Dette reflekterer at mekanismen som gjør at endret inntekt påvirker C som igjen påvirker 
BNP, vil være "koblet ut" ved ex post justeringer. Dersom C i utgangspunktet er 
oppjustert gjennom ex ante justeringer, vil imidlertid forklaringssammenhengen for C 
ikke være koblet ut. Reduksjonen i skattenivået vil dermed ved ex ante justeringer bidra 
til en økning i privat konsum ved simuleringer på modellen.  
 
Forskjellen mellom ex ante og ex post justeringer kan klargjøres mer analytisk. 
Bestemmelsen av Cjust ved ex post justeringer (Cjust(xp)) er vist i (9.1.6), hvor Q(Ca) 
angir at nivået på bruttonasjonalproduktet er betinget av det anslåtte nivået på privat 
konsum Ca. 
 
(9.1.6) Cjust(xp) = Ca – f(Q(Ca) – T). 
 
Som følge av ex post oppjustering av privat konsum (og dermed oppjustering av samlet 
etterspørsel) vil summen av BNP og import øke. Siden privat konsum nå styres mot 
eksogene nivåer, vil imidlertid økt produksjon og inntekt ikke føre til ytterligere økninger 
i privat konsum. Økt produksjon og inntekt vil i stedet føre til at justeringsfaktoren Cjust 
blir tilpasset endringene i aktivitetsnivået i økonomien.  
 
Ex ante justeringer (Cjust(xa)) er vist i (9.1.7), hvor Q(Cjust(xa)) angir at nivået på 
bruttonasjonalproduktet avhenger av det eksogene nivået på justeringsfaktoren. Ex ante 
justeringer skiller seg fra ex post justeringer ved at privat konsum vil øke som følge av 
oppjusteringen av Cjust. Konsumet vil øke ytterligere som følge av at den opprinnelige 
oppjusteringen også vil føre til en økning i BNP og inntektene i privat sektor. 
 
(9.1.7) C = f(Q(Cjust(xa)) – T) + Cjust(xa). 
  
I prinsippet kan det samme forløpet for C genereres gjennom ex post eller ex ante 
justeringer. Valget av justeringsmetode vil i praksis avhenge av hvilken metode som 
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vurderes som mest hensiktsmessig. Dersom vurderingene som ligger til grunn for 
justeringene innebærer et bestemt forløp for C, vil ex post justering være mest 
hensiktsmessig. Dette vil for eksempel være tilfellet for den delen av 
framskrivningsperioden hvor forløpsbetraktninger basert på korttidsstatistikk eller 
liknende gir et "fasitforløp" for C. Behovet for justeringer kan i andre sammenhenger 
være knyttet til at modellen i seg selv gir en urimelig utvikling i spareraten gjennom 
framskrivningsperioden. I slike tilfeller vil ex ante justering av Cjust være mest 
hensiktsmessig siden forløpet for C blir justert i takt med forhold som påvirker 
utviklingen i forklaringsvariablene i konsumrelasjonen.  
 
 

7.8  MODAG som verktøy i virkningsberegninger 
 
Utgangspunktet for virkningsberegninger basert på MODAG er en modellberegning for 
norsk økonomi over en bestemt periode − en såkalt referansebane. En virkningsberegning 
fremkommer ved å se på konsekvensene av å endre (i forhold til referansebanen) en eller 
flere av de variablene som må anslås av modellbrukeren. Virkningene av de eksogene 
anslagene på ulike modellberegnede størrelser tallfestes som forskjellen fra verdiene i 
referansebanen. Virkningsberegninger kan dermed supplere makroøkonomiske 
framskrivninger gjennom å kartlegge konsekvensene for økonomien av at utviklingen blir 
annerledes enn lagt til grunn i framskrivningenes referansebane. Finansdepartementet og 
Statistisk sentralbyrå benytter MODAG i virkningsberegninger som grunnlag for å 
vurdere blant annet effekter på makroøkonomiske størrelser av endringer i finans- 
og/eller pengepolitikken. MODAG benyttes også i virkningsberegninger for å vurdere 
effekter på økonomien av alternative utviklingsbaner for internasjonal økonomi eller 
andre forhold som bestemmes utenfor modellen. Endelig benyttes virkningsberegninger 
som grunnlag for å vurdere modellens totalegenskaper, og dermed behovet for endringer i 
utformingen av modellen. 
 
 

Typer virkningsberegninger 
 
Virkningsberegninger på MODAG blir utformet på ulike måter alt ettersom hvilken 
problemstilling som skal besvares. Beregninger som har som formål å si noe om 
funksjonsmåten til norsk økonomi kan deles inn i følgende varianter:  
 
• politikkberegninger 
• følsomhetsberegninger 
• kontrafaktiske beregninger 
 
Formålet med politikkberegninger er å belyse effekter på norsk økonomi av alternative 
valg for innretning av økonomisk politikk. Den detaljerte beskrivelsen av politikkvariable 
i MODAG innebærer at modellen er særlig godt egnet for å analysere virkninger av ulike 
endringer i finanspolitikken.  
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Formålet med følsomhetsberegninger er å tallfeste usikkerheten som økonomiske 
framskrivninger og virkningsberegninger generelt er beheftet med. 
Følsomhetsberegninger kan tallfeste usikkerheten ved for eksempel å analysere 
konsekvenser for modellbestemte størrelser av alternative parameterverdier i 
modellsammenhengene. En kan også belyse usikkerheten i blant annet prognoser ved å 
studere effekter av å endre en eller flere forutsetninger som ligger til grunn for 
referanseforløpet for prognosene.  
 
Kontrafaktiske beregninger har som formål å svare på spørsmål av typen: Hva hadde 
virkningen på økonomien vært dersom utviklingen i en eller flere eksogene variable var 
enn annen en den faktiske? Et svar på dette spørsmålet kan si noe om hva virkningen av 
at en eller flere eksogene variable ikke fulgte den kontrafaktiske utviklingen har vært ved 
å sammenligne det kontrafaktiske forløpet med den faktiske historien.  
 
 

Utforming av virkningsberegninger 
 
Det skilles mellom situasjonsspesifikke og situasjonsuavhengige virkningsberegninger 
ved utforming av beregninger på MODAG. Et eksempel på en situasjonsspesifikk 
virkningsberegning er en beregning som anslår effekter av at oljeprisen holder seg på 
"dagens" nivå sammenliknet med en referansebane der oljeprisen reduseres med 
eksempelvis 10 kroner det første året, 17 kroner det andre året og 35 kroner det tredje året. 
En slik virkningsberegning er situasjonsbetinget siden virkningene er avhengige av den 
anslåtte oljeprisutviklingen i referansebanen. En situasjonsuavhengig beregning derimot 
tar eksempelvis utgangspunkt i en konstant endring i oljeprisen på 10 kroner i 
referansebanen, og virkningene er uavhengige av den anslåtte oljeprisutviklingen. Ved 
begge typer virkningsberegninger er det viktig å være klar over at virkningene endres 
over tid som følge av tregheter i økonomien, men også som følge av endringer over tid i 
referansebanen. Effekten av en oljeprisendring på handelsbalansen vil for eksempel 
avhenge av størrelsen på oljeproduksjonen gjennom referansebanen som 
virkningsberegningen tar utgangspunkt i (referansebaneavhengighet omtales nærmere 
nedenfor). 
 
Tilpasningstregheter i økonomien innebærer at det tar tid før endringer i eksogene 
variable slår fullt ut i endogene variable i MODAG. Dersom en ønsker å kartlegge 
endelige virkninger av for eksempel en endring i offentlig konsum, bør kartleggingen 
knyttes til utslagene i modellbestemte variable over en tilstrekkelig lang 
beregningsperiode. På lang sikt vil virkningen på BNP av et nivåskift i offentlig konsum 
stabilisere seg på et bestemt nivå målt som absolutt avvik fra referansebanen. Fordi BNP 
normalt øker over tid, vil imidlertid virkningen målt som relativt avvik fra referansebanen 
avta over tid. Dersom økningen i offentlig konsum i stedet fastsettes som en gitt andel av 
BNP for Fastlands-Norge, vil den absolutte endringen i offentlig konsum endres over tid. 
I dette tilfelle vil de relative utslagene på BNP stabiliseres over tid.  
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Endringer i eksogene variable kan enten gjelde for et begrenset antall perioder 
(midlertidig sjokk) eller for hele beregningsperioden (permanente sjokk). En permanent 
endring i en eksogen variabel kan generelt innarbeides på følgende måter: 
  
• Endringen kan innarbeides som en nivåendring. 
• Endringen kan innarbeides som en relativ endring. 
• Endringen kan innarbeides som en vekstendring.  
• Endringen kan innarbeides som en nivåendring i forhold til nivået på en annen 

variabel.  
 
Valg av endringsform vil avhenge av problemstillingen som ligger til grunn for 
virkningsberegningen. Tabell 9.2.1 gir en oversikt over hvilke endringsformer som kan 
være aktuelle for ulike kategorier variable. I tabellen er Xt verdien på den eksogene 
variabelen som skal endres på tidspunkt t, mens Yt er verdien på en annen variabel 
(eksogen eller endogen) på tidspunkt t. Toppskriften "r" referer til variabelnivåer i 
referansebanen, mens toppskriften "v" viser til variabelnivåer i virkningsberegningen. 
Operatoren ∆ står for (det absolutte) avviket mellom verdien på den aktuelle variabelen i 
virkningsberegningen og referansebanen. Følgende alternativer omfattes av tabellen:  
 
• ∆X = Xt

v – Xt
r. Her endres nivået på variabelen med en like stor størrelse på alle 

tidspunktene hvor endringen skal finne sted.  
• ∆X/Xr =  (Xt

v  –  Xt
r)/Xt

r. Her endres nivået på variabelen relativt til nivået på den 
samme variabelen i referansebanen med en like stor størrelse på alle tidspunktene 
hvor endringen skal finne sted. 

• ∆X/Yr = (Xt
v – Xt

r)/Yt
r. Her endres nivået på variabelen relativt til referansebanenivået 

på en annen variabel med en like stor størrelse på alle tidspunktene hvor endringen 
skal finne sted.  

• ∆(Xt/Xt-1) = Xt
v/Xt-1

v – Xt
r/Xt-1

r. Her endres veksten i variabelen i forhold til 
referansebanen med en gitt størrelse på alle tidspunktene hvor endringen skal finne 
sted.  

 
I tabellen betyr "+" at endringsformen er relevant for den aktuelle variabelen ved 
utforming av en beregning, mens "−" indikerer at endringsformen ikke er en relevant 
måte å endre variabelen på. Parentes indikerer at endringsformen gir mening, men sjelden 
forekommer i praksis. 
 
Tabell 9.2.1. Oversikt over aktuelle endringsformer for ulike kategorier variable 
 Priser Avgifts-

satser 
Lønn, 

oljepris 
Rate Volum Verdi 

Nivåendring 
∆X 

– – (+) + + (+) 

Relativ endring 
∆X/Xr

+ + + – + (+) 

Nivåendring relativt til nivået  
på en annen variabel 

∆X/Yr

– – – – + (+) 
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Vekstendring 
∆(Xt/Xt-1) 

+ – + – + (+) 

 
Med priser menes prisindekser, mens rater for eksempel kan være renter og skattesatser. 
Volumstørrelser kan være kvantumsstørrelser målt i faste priser eller størrelser som antall 
personer eller antall utførte timeverk. Det er naturlig å endre prisindekser, lønninger og 
oljepriser som relative endringer eller som vekstendringer, mens den mest naturlige 
endringsformen når det gjelder renter og andre rater er nivåendringer. For avgiftssatser er 
relative endringer den relevante endringsformen ved utforming av virkningsberegninger. 
Når det gjelder volumstørrelser, kan alle endringsformer være aktuelle. Prinsipielt gjelder 
dette også for verdistørrelser, men slike størrelser er sjelden eksogene i MODAG.  
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Referansebaneavhengighet 
 
Beregningsresultater fra MODAG vil generelt avhenge av referansebanen. Dersom alle 
relasjonene i modellen var log-linære, ville imidlertid elastisitetene med hensyn på 
eksogene variable være uavhengige av nivået på variablene langs referansebanen. En 
rekke av de økonometriske likningene i MODAG er log-lineære, men ikke alle. Graden 
av referansebaneavhengighet vil derfor avhenge av hvilke målvariable en ser på og hvilke 
eksogene variable som endres.  
 
Arbeidsledighetsraten er en viktig variabel når det gjelder referansebaneavhengighet. I 
MODAGs lønnsrelasjoner inngår logaritmen til arbeidsledigheten slik at en gitt endring i 
ledighetsraten får sterkere effekt på lønningene desto lavere ledigheten er i 
utgangspunktet. I situasjoner med høy ledighet spiller moderate endringer i 
ledighetsnivået liten rolle for lønningene, mens lønnseffektene kan bli betydelige hvis 
ledigheten er meget lav. Husholdningenes fordringer er et annet eksempel på en 
betydningsfull variabel i MODAG når det gjelder referansebaneavhengighet. 
Virkningene på økonomien av en endring i den kortsiktige pengemarkedsrenten vil 
avhenge av størrelsen på husholdningenes netto rentebærende fordringer i referansebanen.  
 
Som følge av referansebaneavhengighet er det viktig å rapportere nivåer på sentrale 
variable i referansebanen ved vurdering av resultater fra en virkningsberegning. Det kan 
imidlertid være vanskelig å skille mellom effekter som skyldes tregheter i økonomien og 
effekter som skyldes endringer over tid av for eksempel arbeidsledigheten i 
referansebanen. I beregninger hvor formålet er å vurdere modellens virkemåte, kan det 
derfor være hensiktsmessig å etablere kontrafaktiske eller stiliserte referansebaner hvor 
nivået på sentrale variable kontrolleres. Det kan også være nærliggende å gjøre 
virkningsberegninger med flere ulike nivåer på slike variable.  
 
 

Resultatrapportering 
 
Beregningsresultater langt fram i tid vil generelt være svært usikre siden endringer i 
strukturelle forhold, inkludert framvekst av nye næringer og produkter, må forventes å 
påvirke økonomiens virkemåte. Det er særlig på kort og mellomlang sikt at MODAG som 
analyseverktøy er best egnet. En bør derfor fokusere på dette tidsperspektivet ved bruk av 
beregningsresultater i økonomiske analyser. Like fullt kan en gjennomgang av 
langtidsegenskaper i modellen være nyttig når en ønsker å kartlegge endelige utslag på 
makroøkonomiske hovedstørrelser som følge av eksogene "sjokk" i økonomien. 
 
Tabell 9.2.2. Oversikt over aktuelle rapporteringsformer for ulike kategorier variable1

 Absolutte 
avvik fra 

referansebane  
 
 

∆Z 

Relative avvik 
fra referanse-

bane 
 
 

∆Z/Zr

Avvik fra referansebane 
som andel av referanse-

baneverdi på annen 
variabel  

 
∆Z/Yr

Avvik mellom veksten 
i alternativbane og 

veksten i 
referansebane 

 
∆(Zt/Zt-1) 
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Pris − + − + 
Lønn (−) + − + 
Rate + − − − 
Volum + + + + 
Verdi + (+) + − 
1 "+" betyr at rapporteringsformen er relevant for den aktuelle variabelen, mens "−" indikerer at 
rapporteringsformen ikke er hensiktsmessig. Parentes indikerer at rapporteringsformen gir mening, men 
sjelden forekommer i praksis. Z er en modellbestemt variabel som en ønsker å se virkningen på, mens Y 
enten kan være en eksogen eller en endogen variabel. Toppskriften "r" referer til variabelnivåer i 
referansebanen og operatoren ∆ står for (det absolutte) avviket mellom verdien på den aktuelle variabelen i 
alternativbanen og referansebanen. 

 
Det er ikke alle typer resultatrapporteringer som vil være aktuelle for alle typer variable 
ved virkningsberegninger på MODAG. Tabell 9.2.2 gir en oversikt over 
rapporteringsformer som kan være aktuelle for ulike kategorier variable. Her er Z en 
modellbestemt variabel som en ønsker å se virkningen på, mens Y enten kan være en 
eksogen eller en endogen variabel i MODAG. 
 
I mange sammenhenger rapporteres virkningen som prosentvis avvik fra nivået i 
referansebanen (markert som ∆Z/Zr i tabellen). Dette gjelder i første rekke for priser, 
lønninger og volumstørrelser. Virkninger som varierer sterkt eller kan skifte fortegn over 
tid (lagerendringer, netto finansinvesteringer og netto fordringer), bør imidlertid ikke 
rapporteres som relative utslag sammenliknet med referansebanen. I andre tilfeller ses 
virkninger på volumstørrelser (og prinsipielt verdistørrelser) i forhold til en annen 
størrelse (markert som ∆Z/Yr i tabellen) som for eksempel BNP eller BNP for Fastlands-
Norge. På den måten får en skalert effekter på enkeltkomponenter i forhold til et 
aggregert mål på aktiviteten i økonomien.  
 
En bør også være oppmerksom på problemer som knytter seg til sammenhengen mellom 
endringsformen ved utforming av en beregning og rapporteringsformen for virkninger av 
beregningen. Med en konstant absolutt eller relativ endring er det mest naturlig å se på 
virkninger på verdi- og volumtall målt som absolutte eller relative endringer fra 
referansebanen. For rater vil det nesten alltid være mest hensiktsmessig å rapportere 
resultater som absolutte forskjeller fra referansebanen. I beregninger hvor det legges til 
grunn vekstendringer i en eller flere eksogene variable, kan det være mest relevant å 
rapportere resultater på volum- og prisstørrelser som virkninger på vekstrater i stedet for 
virkninger målt som prosentvise avvik fra nivåer i referansebanen 
 
 

7.9 Virkningsberegninger med endringer i finanspolitikken1

 
Dette avsnittet illustrerer sentrale egenskaper ved MODAG med utgangspunkt i 
virkningsberegninger med alternative innretninger av finanspolitikken (endringer i 
offentlig konsum). Beregningene som presenteres kan oppfattes som 
situasjonsuavhengige beregninger ettersom endringer i offentlig konsum ikke vurderes i 
                                                 
1 Det vises til Bowitz (1995) som dokumenterer finanspolitiske virkningsberegninger basert på en tidligere 
versjon av MODAG.   
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sammenheng med øvrige inntekts- og utgiftsposter i offentlige budsjetter, slik en ville 
gjort dersom beregningene var situasjonsspesifikke analyser. Samtidig tar ikke 
beregningene hensyn til at Norges bank vil heve styringsrentene dersom den forventer at 
inflasjonen vil øke. Virkninger av en renteøkning omtales i avsnitt 9.4. 
  
Offentlig konsum er i nasjonalregnskapet definert som summen av offentlig produksjon 
(hovedsakelig  bruk av arbeidskraft og produktinnsats)2 og produktkjøp til husholdninger 
fratrukket gebyrinntekter (jf. avsnitt 7.3). I 2000 utgjorde lønnskostnader (bruk av 
arbeidskraft), produktinnsats og produktkjøp til husholdningene henholdsvis 65, 35 og 7 
prosent av samlet offentlig konsum. Virkninger av økt offentlig aktivitet på økonomien 
vil avhenge av sammensetningen av økningen i offentlig konsum. Med dette som 
utgangspunkt omtales tre ulike virkningsberegninger av finanspolitikk. Først omtales en 
beregning der økt offentlig konsum utelukkende er innarbeidet gjennom økt offentlig 
sysselsetting. Deretter sammenlignes denne med to beregninger der økt offentlig konsum 
skriver seg fra isolerte økninger i henholdsvis offentlig produktinnsats og offentlige 
produktkjøp, uten endringer i offentlig sysselsetting. Her legges det vekt på å 
sammenlikne styrken i virkninger på økonomien som følger av ulike sammensetninger av 
økt offentlig konsum.  
  
I alle virkningsberegningene er offentlig konsum økt tilsvarende én prosent av BNP for 
Fastlands-Norge (eller vel 9 milliarder 1997-kroner) det første beregningsåret som er 
2001. Nivåøkningen er deretter videreført i faste 1997-kroner ut beregningsperioden til 
2030. Virkningsberegningene sammenliknes med en referansebane uten en slik økning i 
offentlig konsum. I referansebanen holdes forløpet for arbeidsledigheten om lag uendret 
sammenliknet med det anslåtte nivået i 2000 på 3 ¼ prosent målt som andel av 
arbeidsstyrken. Det er også lagt til grunn i referansebanen at husholdningenes netto 
finansielle fordringer er om lag konstante målt som andel av disponibel inntekt for 
husholdningene.3
 
 

Virkninger av økt offentlig sysselsetting 
 
I 2000 var det sysselsatt 691 100 personer i offentlig sektor, tilsvarende vel 30 prosent av 
den samlede sysselsettingen i Norge. Gjennom 1990-tallet økte offentlig sysselsetting 
med mellom 10 og 15 tusen personer hvert år. I virkningsberegningen øker offentlig 
sysselsetting med i underkant av 45 000 personer i 2001 (tilsvarende en økning i 
lønnskostnadene på vel 9 milliarder 1997-kroner). Endringen er dermed svært stor 
sammenliknet med den historiske sysselsettingsveksten i offentlig forvaltning, og er 
trolig ikke gjennomførbar i praksis. Blant annet vil mangel på kvalifisert arbeidskraft i 
                                                 
2 I tillegg kommer kapitalslit på kapitalbeholdningen i offentlig sektor, netto næringsinntekter og 
driftsresultat (kommunale vannverk), jf. tabell 7.3.1 i avsnitt 7.3. Disse komponentene utgjorde om lag 9 
prosent av offentlig produksjon i 2000.    
3 Offentlige investeringer og kapitalslit er holdt utenom i virkningsberegningene. Det samme gjelder 
etterspørselsimpulser rettet mot husholdningene som skyldes økte overskudd i foretakssektoren. Slike 
impulser gjennom økte utbyttebetalinger til husholdningene eller økt markedsverdi på husholdningenes 
aksjekapital gjør seg ikke gjeldende i sammenhengene i MODAG, men kan i prinsippet håndteres eksogent.     
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enkelte deler av det norske arbeidsmarkedet begrense muligheten for store økninger i 
offentlig sysselsetting på kort sikt. Slike begrensninger er ikke ivaretatt i MODAG, som 
behandler arbeidskraften som en homogen innsatsfaktor. Modellbrukeren kan likevel 
ivareta slike begrensninger på andre måter avhengig av formålet med 
virkningsberegningen. Det er mindre aktuelt å pålegge denne type tilleggsrestriksjoner 
når formålet med beregningen er å belyse mekanismene i modellen. 
 
Figur 9.3.1 gir en oversikt over fordelingen av samlet offentlig sysselsetting i 2000 på 
kommuner (79 prosent), statlig sivil forvaltning (15 prosent) og forsvar (6 prosent). 
Knapt 50 prosent av sysselsatte personer innen offentlig forvaltning var i 2000 knyttet til 
kommunale helse- og omsorgstjenester.4 I virkningsberegningen er økningen i offentlig 
sysselsetting innarbeidet som en forholdsmessig like stor endring i de enkelte delene av 
offentlig forvaltning. 
 
Figur 9.3.1. Sysselsetting i offentlig forvaltning fordelt etter kategori. Andel av samlet sysselsetting i 

offentlig forvaltning målt i personer. 2000 

Sta tlig  helse- og
omsorgsjenester

1 %

Annen sta tlig
tjenesteproduksjon

10 %

Sta tlig
undervisning

4 %

  Forsvar
6 %

Kommuna l helse
og omsorgs-
tjenester

49 %

Kommuna l
undervisning

18 %

Annen kommuna l
tjenesteproduksjon

11 %

 
 
Omtalen av virkningsberegningen fokuserer først på kortsiktige (om lag ett til 4 år) og 
mellomlangsiktige (om lag 5 til 10 år) virkninger på norsk økonomi ifølge MODAG av 
en isolert økning i offentlig sysselsetting. Deretter fokuseres det på langsiktige (om lag 10 
til 30 år) virkninger når det gjelder endelige utslag på makroøkonomiske hovedstørrelser. 
Videre illustreres betydningen av husholdningenes spareadferd og arbeidstilbud, slik 
dette er modellert i MODAG. Til slutt omtales utfordringer med ekspansiv finanspolitikk 
− slik økt offentlig sysselsetting innebærer − i et langsiktig perspektiv. 
 
 

Virkninger på kort og mellomlang sikt  
 
                                                 
4 Som følge av omorganiseringen av sykehusene, ble den kommunale andelen av samlet sysselsetting 
redusert ved inngangen til 2002.  
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Økt offentlig sysselsetting fører umiddelbart til økt offentlig konsum og offentlig 
tjenesteproduksjon. Den direkte virkningen på BNP for Fastlands-Norge blir dermed lik 
den økte produksjonen i offentlig forvaltning, det vil si om lag 9 milliarder 1997-kroner. 
 
I tillegg til den direkte virkningen på offentlig tjenesteproduksjon, vil økt offentlig 
sysselsetting også bidra indirekte til økt etterspørsel og produksjon i privat sektor. Den 
indirekte effekten vil på kort sikt forsterke virkningen på BNP for Fastlands-Norge. 
Tabell 9.3.1 viser at førsteårseffekten på BNP for Fastlands-Norge ifølge modellen er 
14,8 milliarder 1997-kroner som tilsvarer 1,6 ganger den initiale etterspørselsimpulsen 
fra økningen i offentlig konsum.  
Tabell 9.3.1. Kort- og mellomlangsiktige virkninger på makroøkonomiske hovedstørrelser av varig 

økt offentlig sysselsetting tilsvarende én prosent av BNP for Fastlands-Norge i 2001. 
Avvik fra referansebane målt i milliarder 1997-kroner 

 MODAG-variabel 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 7. år 10. år 
Privat konsum C 8,6 6,5 11,6 13,1 14,1 15,0 16,3 
Offentlig konsum G 9,5 9,5 9,4 9,3 9,3 9,4 9,5 
Industriinvesteringer JKIND 0,0 0,0 0,0 0,0 −0,1 −0,2 −0,3 
Øvrige bedriftsinvesteringer JKFASTR − JKIND 1,2 1,2 1,9 2,3 2,4 2,0 1,2 
Boliginvesteringer JKS83 0,0 0,8 1,6 2,3 2,8 3,6 3,4 
Eksport A −0,5 −1,1 −1,6 −2,2 −2,7 −3,5 −4,0 
  Tradisjonelle varer1 ATRVAR −0,4 −0,9 −1,3 −1,8 −2,2 −2,7 −3,0 
Import I 4,0 3,8 6,8 8,0 8,8 9,6 10,0 
  Tradisjonelle varer1 ITRVAR 3,1 2,7 4,9 5,8 6,3 6,8 6,9 
BNP Q 14,8 13,0 16,1 16,9 17,0 16,7 16,1 
BNP Fastlands-Norge2 Q − Q64 − Q65 14,9 13,2 16,3 17,1 17,3 17,0 16,5 
1 Varer utenom skip, borerigger og varer knyttet til olje- og gassutvinning. 
2 BNP eksklusive bruttoproduktet for petroleumsnæringen (Q64) og næringen for utenriks sjøfart (Q65). 

 
De indirekte virkningene på etterspørsel og produksjon i privat sektor kan knyttes til 
følgende mekanismer i MODAG: 
 
• Husholdningenes konsum og boliginvesteringer øker som følge av økt disponibel 

realinntekt. Utslaget i det private konsumet og i boliginvesteringene øker etter hvert 
som indirekte etterspørselseffekter forsterker utslaget i innenlandsk verdiskaping og 
inntekter i privat sektor.  

• Den økte etterspørselen fra husholdningene bidrar til økt produksjon i skjermede 
næringer som samferdsel, varehandel, bygge- og anleggsvirksomhet og annen privat 
tjenesteyting. Produksjonsøkningen fører til økt bruk av produktinnsats og 
realkapital – og dermed til økte bruttorealinvesteringer – i disse næringene. Økningen 
i bruttorealinvesteringene bidrar til ytterligere økning i samlet produksjon og 
forsterker dermed inntektsmultiplikatoreffektene som knytter seg til virkninger av 
inntektsendringer på husholdningenes etterspørsel. Økningen i etterspørselen etter 
produktinnsats i skjermet sektor bidrar til at etterspørselsimpulsene ikke fullt ut 
motsvares av en økning i bruttoproduktet i denne delen av økonomien. På den annen 
side fører økt produktinnsats til økt import og produksjon i næringer som leverer 
produktinnsats.  

• Samtidig som privat konsum, boliginvesteringer og deler av bedriftsinvesteringene 
bidrar til å forsterke utslaget i BNP for Fastlands-Norge, vil effekter gjennom 
handelen med utlandet i noen grad dempe utslaget på innenlandsk produksjon og 
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sysselsetting på kort sikt. Økt innenlandsk etterspørsel (privat) og økt importert 
produktinnsats leder til økt samlet import (importlekkasje). Lavere arbeidsledighet 
fører dessuten til økte lønninger sammenliknet med referansebanen. Den tilhørende 
økningen i variable enhetskostnader bidrar til tap av markedsandeler for norske 
produsenter på hjemme- og eksportmarkedene. Eksporten reduseres dermed noe på 
kort sikt sammenliknet med referansebanen.  

 
Utslaget i BNP for Fastlands-Norge av økt offentlig sysselsetting forsterkes gjennom de 
første årene. Etter fire år har BNP for Fastlands-Norge økt med 17,1 milliarder 1997-
kroner, det vil si 1,8 ganger den initiale økningen i offentlige lønnskostnader på vel 9 
milliarder 1997-kroner. Selv om etterspørselsimpulsene fra husholdningene forsterkes 
over tid, fører redusert aktivitetsnivå i konkurranseutsatt virksomhet (særlig industrien) til 
at utslaget i BNP for Fastlands-Norge reverseres noe på mellomlang sikt. Nedenfor følger 
en mer detaljert gjennomgang av kort- og mellomlangsiktige virkninger på norsk 
økonomi med utgangspunkt i følgende størrelser:  
 
• priser, lønninger og produktivitet  
• husholdningenes inntekter, konsum og sparing 
• produksjon og investeringer i fastlandsforetak  
• driftsbalansen overfor utlandet 
• arbeidsmarkedet  
• offentlige finanser  
 
 
Priser, lønninger og produktivitet 
 
Tabell 9.3.2 viser at økt offentlig sysselsetting fører til økt timelønn for lønnstakere (i 
økonomien sett under ett) sammenlignet med referansebanen. Økningen i lønnsnivået 
skyldes blant annet at ledigheten går ned (jf. nærmere omtale av arbeidsmarkedet 
nedenfor). I tillegg øker arbeidskraftsproduktiviteten i industrien, noe som isolert sett − 
for gitt utvikling i lønnskostnadsandelen − gir økte lønninger i industrien og dermed i 
økonomien som helhet. 
  
Økningen i lønnsnivået bidrar i neste omgang til økte enhetskostnader i produksjonen 
sammenliknet med referansebanen, og dermed økte eksport- og hjemmepriser, som leder 
til lavere nettoeksport og tap av markedsandeler. Økte hjemmepriser fører også til økte 
priser på produktinnsats, noe som gir en ytterligere økning i variable enhetskostnader for 
norske produsenter. Med uendrede importpriser, som er eksogene variable i modellen, vil 
imidlertid ikke økningen i enhetskostnadene lede til en like stor økning i prisene på 
konsumvarer og produktinnsats. Prisøkningen på konsumvarer og innenlandsk pro-
duksjon forøvrig, forsterkes over tid og har positive tilbakevirkninger på lønningene. En 
delvis reversering av reduksjonen i ledigheten bidrar imidlertid til at virkningene på 
reallønnen avtar på mellomlang sikt.  
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Tabell 9.3.2. Kort- og mellomlangsiktige virkninger på priser, lønninger og produktivitet av varig 
økt offentlig sysselsetting tilsvarende én prosent av BNP for Fastlands-Norge i 2001. 
Prosentvis avvik fra referansebane 

 MODAG-
variabel 

1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 7. år 10. år 

Timelønn1 WW 1,9 2,7 3,1 3,6 4,2 4,5 4,5 
Arbeidskraftsproduktivitet, industri2 ZQLIND 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 −0,1 
Deflator for privat konsum PC 0,3 0,8 1,1 1,4 1,7 2,2 2,4 
Eksportpriser, tradisjonelle varer3 PATRVAR 0,2 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 1,0 
1 Timelønn for lønnstakere i økonomien sett under ett.  
2 Inklusive næringen for raffinering (40). 
3 Varer utenom skip, borerigger og varer knyttet til olje- og gassutvinning. 

 
 
Husholdningenes inntekter, konsum og sparing 
 
Tabell 9.3.3 viser at disponibel inntekt for husholdningene øker på kort- og mellomlang 
sikt sammenlignet med referansebanen. Økningen i disponibel inntekt kan i første rekke 
henføres til virkningene på lønnsinntekter som etter fire år har økt med 34,5 milliarder 
kroner. Om lag 2/3-deler av denne økningen (om lag 23 milliarder kroner) kan knyttes til 
økte offentlige lønnsinntekter, hvorav økte lønninger og økt offentlig sysselsetting (som 
følge av skiftet) utgjør om lag en halvpart hver. Den resterende delen av økningen i 
samlede lønnsinntekter (om lag 11,5 milliarder kroner) skyldes økte lønnsinntekter i 
privat sektor. Selv om sysselsettingen i privat sektor samlet sett går ned sammenlignet 
med referansebanen, fører økt timelønn til at private lønnsinntekter øker på kort- og 
mellomlang sikt.5
 
Økt lønnsvekst fører også over tid til økte alders- og uførepensjoner, og dermed økte 
samlede stønader til husholdningene, siden grunnbeløpet i folketrygden er forutsatt justert 
i tråd med faktisk lønnsvekst gjennom beregningsperioden. Utslagene i 
stønadsutbetalingene til husholdningene dempes imidlertid noe over tid av reduserte 
dagpengeutbetalinger, som følge av redusert arbeidsledighet. Samtidig bidrar økte 
lønnskostnader i bedriftene til redusert driftsresultat i private næringer. Ettersom 
husholdningene mottar en relativt høy andel av driftsresultatet i skjermet sektor, hvor 
verdiskapningen tiltar, øker likevel husholdningenes næringsinntekter over tid.6 
Reduksjonen i netto renteinntekter på kort sikt (og deler av mellomlang sikt) må på sin 
side vurderes i lys av at aksjeutbytte ikke er regnet med i denne inntektsposten.7 Netto 
formuesinntekter medregnet aksjeutbytte øker også på kort sikt, og bidrar dermed til å 
øke utslagene i disponibel inntekt for husholdningene. Økningen i lønnsinntektene fører 
derimot til en økning i direkte skatter, som demper utslagene i disponibel inntekt for 
husholdningene. 
 

                                                 
5 Som følge av at reallønningene vokser gjennom referansebanen, vil en gitt relativ økning i lønnsnivået gi 
stadig større absolutte utslag i husholdningenes lønnsinntekter over tid. 
6 Husholdningenes andel av næringsinntekter er i MODAG knyttet til selvstendig næringsvirksomhet og 
ikke ikke-personlige foretak (aksjeselskap).  
7 Aksjeutbytte er i stedet regnet med blant "andre inntekter". 
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Tabell 9.3.3. Kort- og mellomlangsiktige virkninger på husholdningenes inntekter, konsum og 
sparing av varig økt offentlig sysselsetting tilsvarende én prosent av BNP for Fastlands-
Norge i 2001. Avvik fra referansebane målt i milliarder kroner hvis ikke annet er 
oppgitt 

 MODAG-variabel 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 7. år 10. år 
Disponibel inntekt RC 13,9 22,7 28,6 34,5 40,8 49,7 57,9 
  Lønnsinntekter YWWW+YWWT+YWWS1 20,8 25,6 29,7 34,5 39,9 45,0 49,7 
  Stønader RUKW+RUKT+RUKS2 −0,5 2,7 5,1 7,0 8,8 12,1 15,5 
  Driftsresultat YEH −0,3 −0,2 1,5 2,5 3,3 5,6 8,2 
  Netto renteinntekter RRM300 − RRB3003 −0,4 −0,8 −0,8 −0,7 −0,7 −0,5 0,1 
  Andre inntekter 4 0,9 1,7 2,4 3,2 3,9 4,7 5,1 
  Direkte skatter RTNW+RTNT+RTNS5 6,6 6,3 9,4 12,0 14,4 17,3 20,8 

Privat konsum VC 11,8 12,7 21,4 26,5 31,3 38,7 47,1 
Korr. for sparing i pensjonsfond FOND300 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 

Sparing RS300 2,9 10,8 8,3 9,2 10,9 12,5 12,6 
  Sparerate, avvik i %-poeng SPARERAT 0,3 1,2 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 

Netto realinvesteringer VJKI300+VJEI300−YDI3006 0,2 1,2 2,3 3,3 4,0 5,0 4,8 
Netto finansinvesteringer NFI300 2,7 9,7 6,0 5,9 6,9 7,5 7,7 

Memo:   
Realrente e/ skatt, avvik i %-poeng 7 −0,3 −0,3 −0,1 −0,1 0,0 0,1 0,2 
Boligpris, avvik i prosent PBS, PBOLA8 0,4 3,8 3,7 3,8 4,5 4,2 3,1 
Arbeidsledighet, avvik i %-poeng UR −1,2 −0,4 −0,4 −0,4 −0,5 −0,3 −0,3 
Samlet formue 9 9,4 69,0 78,8 94,7 182,2 196,8 212,5 
  Finansformue BF300 − BG30010 2,7 12,8 19,5 26,5 34,7 52,6 80,0 
1 Lønnsinntekter er lik summen av utbetalt lønn for lønnstakere (YWWW), trygdede (YWWT) og selvstendige (YWWS). 
2 Stønader er lik summen av stønader til lønnstakere (RUKW), trygdede (RUKT) og selvstendige (RUKS). 
3 Netto renteinntekter er lik renteinntekter (RRM300) fratrukket renteutgifter (RRB300). 
4 Andre inntekter er lik summen av aksjeutbytte (RAM300), netto leieinntekter av tomt og grunn (NLGR300), 
pensjonspremier utenom folketrygden og andre trygdeordninger (YWTP) samt netto overføringer til lønnstakere (RVW), 
trygdede (RVT) og selvstendige (RVS) fratrukket rentestøtte (RSTO300). 
5 Direkte skatter er lik summen av påløpte skatter for lønnstakere (RTNW), trygdede (RTNT) og selvstendige (RTNS).   
6 Netto realinvesteringer er lik summen av bruttoinvesteringer (VJKI300) og overtatte driftsmidler (VJEI300) fratrukket 
kapitalslit (YDI300).  
7 Realrente etter skatt er definert som ((1+RENPF300· (1−TRTMNW))/(KPI/KPI-1−1)·100 der RENPF300 er gjennomsnittlig 
utlånsrente i private finansinstitusjoner, TRTMNW er gjennomsnittlig marginal skatteprosent på kapitalinntekter for 
lønnstakere og KPI er konsumprisindeksen, jf. avsnitt 5.3. 
8 PBS er priser på brukte selveierboliger og PBOLA er priser på brukte borettslagsboliger, jf. avsnitt 5.5. 
9 Samlet formue er definert som K83-1·0,73·(0,83.PBS+0,17·PBOLA)+VKI300+BF300−BG300 der K83 er boligkapital målt i 
faste priser, VKI300 er verdien av realkapital eksklusive boligkapital, BF300−BG300 er netto finansformue og 0,73 er 
husholdningenes andel av boligkapitalen. PBS og PBOLA er forklart i tabellnote 8. 
10 Jf. tabellnote 9. 

 

Økningen i disponibel inntekt for husholdningene leder til økt privat konsum. Det første 
året konsumeres om lag 85 prosent av inntektsøkningen, slik at husholdningenes sparing 
øker (om enn i liten grad) sammenlignet med referansebanen. Konsumveksten det første 
året henger blant annet sammen med den kraftige nedgangen i arbeidsledigheten.8 Over 
tid konsumeres imidlertid 55−80 prosent av inntektsøkningen, og sparingen tar seg 
kraftig opp. På mellomlang sikt er spareraten om lag ett prosentpoeng høyere enn i 
referansebanen.  
 
På helt kort sikt slår den økte sparingen i husholdningene først og fremst ut i økte netto 
finansinvesteringer. Etter hvert tar imidlertid også husholdningenes netto 
realinvesteringer – i hovedsak boliginvesteringer – seg klart opp. Husholdningenes 
samlede nettoformue øker kraftig over tid, og er etter fire år om lag 95 milliarder kroner 

                                                 
8 Arbeidsledigheten inngår som forklaringsvariabel med midlertidig effekt i makrokonsumfunksjonen, jf. 
avsnitt 5.3. En reduksjon i arbeidsledigheten kan indikere mindre usikkerhet om framtidige inntekter og 
dermed ha positiv effekt på privat konsum.  
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høyere enn nivået i referansebanen. Om lag 75 prosent av denne økningen skyldes økte 
boligpriser og økt beholdning av boligkapital, mens resten skyldes økt netto finansformue.  
 
 
Produksjon og investeringer i fastlandsforetak 
 
Tabell 9.3.4 viser at det er beskjedne kortsiktige virkninger på produksjon og 
investeringer i industrien som følge av økt offentlig sysselsetting. Effektene forsterkes 
imidlertid på mellomlang sikt, og nedgangen i industriproduksjonen som følge av 
forverret konkurranseevne (økt innenlandsk kostnadsnivå) er betydelig. 
 
For næringer som først og fremst leverer produkter til hjemmemarkedet (næringene for 
bygg og anlegg, samferdsel, varehandel og annen privat tjenesteyting), øker 
produksjonen på kort- og mellomlang sikt sammenliknet med referansebanen. Den økte 
produksjonen, og dermed investeringene, i den skjermede delen av norsk økonomi 
skyldes hovedsakelig økt etterspørsel fra husholdningene. Blant annet bidrar økte 
boliginvesteringer til økt aktivitet i bygge- og anleggsvirksomheten. Utslagene i samlede 
investeringer i øvrige private fastlandsforetak reverseres delvis på mellomlang sikt som 
følge av at kapitalbeholdningen etter hvert tilpasses ett høyere produksjonsnivå. 
Tabell 9.3.4. Kort- og mellomlangsiktige virkninger på produksjon og investeringer i 

fastlandsforetak av varig økt offentlig sysselsetting tilsvarende én prosent av BNP for 
Fastlands-Norge i 2001. Avvik fra referansebane målt i milliarder 1997-kroner 

 MODAG-variabel 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 7. år 10. år 
Produksjon:   
Primærnæringer1 X11+X12+X13+X14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Industri2 X3 0,5 −0,2 0,1 −0,4 −1,0 −2,1 −3,6 
Elektrisitetsforsyning X71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Øvrige private fastlandsforetak3 X55+X74+X81+X63+X85 5,8 6,5 11,6 14,1 15,5 16,4 15,0 
Bruttorealinvesteringer:   
Primærnæringer1 JKS11+JKS12+JKS13+JKS14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Industri2 JKIND 0,0 0,0 0,0 0,0 −0,1 −0,2 −0,3 
Elektrisitetsforsyning JKS71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Øvrige private fastlandsforetak3 JKS55+JKS74+JKS81+JKS63+JKS85 1,2 1,2 1,9 2,3 2,4 2,0 1,2 
1 Primærnæringer omfatter næringene for jordbruk (11), skogbruk (12), fiske og fangst (13) og oppdrett (14). 
2 Inklusive næringen for raffinering (40). 
3 Øvrige private fastlandsforetak omfatter næringene for bygg og anlegg (55), innenlands samferdsel (74), varehandel (81), 
bank og forsikring (63) og annen privat tjenesteyting (85).  

  
 
For primærnæringer og næringen for elektrisitetsforsyning bestemmes produksjonen 
eksogent. Følgelig vil produksjonen i disse næringene være upåvirket av økningen i 
innenlandsk etterspørsel som følger av økningen i offentlig konsum. Endret etterspørsel 
slår kun ut i endret import i de ressursbaserte næringene. Siden produksjonen ikke endres, 
påvirkes heller ikke investeringene i denne delen av økonomien.9
 
 
Driftsbalansen overfor utlandet 
 
                                                 
9 Økt import av elektrisk kraft som følge av økt innenlandsk etterspørsel vil imidlertid over tid kunne føre 
til et press i retning av økte investeringer innen næringen for elektrisitetsforsyning. Slike virkninger må 
eventuelt legges inn eksogent i beregninger på MODAG. 
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Tabell 9.3.5 viser at verdien av eksportoverskuddet avtar de fire første årene 
sammenliknet med referansebanen. Dette skriver seg først og fremst fra økt innenlandsk 
etterspørsel som leder til økt samlet import. Samlet eksportverdi og markedsandeler 
reduseres (isolert sett) som følge av økte enhetskostnader, men økte eksportpriser mer 
enn motvirker disse virkningene slik at eksportverdien likevel øker noe på kort sikt.  
 
Tabell 9.3.5. Kort- og mellomlangsiktige virkninger på eksport og import av varig økt offentlig 

sysselsetting tilsvarende én prosent av BNP for Fastlands-Norge i 2001. Avvik fra 
referansebane målt i milliarder kroner hvis ikke annet er oppgitt 

 MODAG-variabel 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 7. år 10. år 
Eksport VA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
  Tradisjonelle varer1 VATRVAR 0,0 0,0 −0,2 −0,3 −0,4 −0,5 −0,7 
Import VI 4,5 4,3 7,8 9,3 10,4 11,6 12,7 
  Tradisjonelle varer1 VITRVAR 3,4 3,0 5,6 6,7 7,3 8,0 8,4 
Eksportoverskudd VA−VI −4,3 −4,1 −7,6 −9,2 −10,2 −11,5 −12,6 
  Tradisjonelle varer1 VATRVAR−VITRVAR −3,4 −3,0 −5,7 −6,9 −7,7 −8,5 −9,0 
Memo:   
Rente- og stønadsbalansen RRV −0,3 −0,4 −0,7 −1,0 −1,4 −2,1 −3,3 
Driftsbalansen2 RS500 −4,6 −4,5 −8,3 −10,2 −11,6 −13,6 −15,9 
Driftsbalansen i prosent av BNP, 
avvik i prosentpoeng 

RS500/Y·100 −0,5 −0,5 −0,8 −0,9 −1,0 −1,0 −1,0 

1 Varer utenom skip, borerigger og varer knyttet til olje- og gassutvinning. 
2 Driftsbalansen er lik summen av eksportoverskuddet og rente- og stønadsbalansen (RS500 = VA −VI + 
RRV). 

 
Tiltakende økning i innenlandsk etterspørsel og ytterligere reduksjoner i eksport- og 
hjemmemarkedsandeler for norsk industri forsterker nedgangen i eksportoverskuddet på 
mellomlang sikt. Økte eksportpriser demper reduksjonen i verdien av tradisjonell 
vareeksport. For annen eksport øker eksportverdien siden økte eksportpriser ikke slår ut i 
redusert volum for enkelte av eksportaktivitetene. Rente- og stønadsbalansen forverres 
over tid sammenliknet med referansebanen etter hvert som nedgangen i 
eksportoverskuddet reduserer nettobeholdningen av finansielle fordringer overfor 
utlandet. Det følger av utviklingen i eksportoverskuddet og rente- og stønadsbalansen at 
også driftsbalansen overfor utlandet forverres på kort- og mellomlang sikt.  
 
 
Arbeidsmarkedet 
 
Tabell 9.3.6 viser kort- og mellomlangsiktige virkninger på arbeidsmarkedet av økt 
offentlig sysselsetting på knapt 45 000 personer gjennom beregningsperioden. Det 
fremgår at økt innenlandsk etterspørsel og produksjon ikke bidrar til å øke samlet 
sysselsetting i økonomien i det sysselsettingen i privat sektor går noe ned sammenlignet 
med referansebanen. Det er imidlertid viktige forskjeller når det gjelder 
sysselsettingseffekter i de ulike delene av privat sektor, som henger sammen med at 
sysselsettingen generelt sett påvirkes av endringer i både produksjon og relative 
faktorpriser. For industrien fører dermed såvel økte relative lønnskostnader (prisen på 
arbeidskraft relativt til prisen på produktinnsats) som lavere produksjon til nedgang i 
sysselsettingen. På grunn av økt aktivitetsnivå opplever skjermet sektor (blant annet 
bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel, varehandel og annen tjenesteyting) økt syssel-
setting. Økningen i sysselsettingen i denne delen av økonomien er imidlertid ikke stor 
nok til å oppveie nedgangen i sysselsettingen som finner sted i industrien. For de øvrige 
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delene av privat sektor (primærnæringer, utenriks sjøfart og oljeboring) er 
sysselsettingseffektene relativt beskjedne. Utslagene i samlet sysselsetting reverseres noe 
på mellomlang sikt som følge av blant annet økt lønnsvekst og avtagende 
etterspørselsimpulser rettet mot industrien. 
  
Økningen i samlet sysselsetting skjer dels ved at arbeidsledige personer blir sysselsatt og 
dels ved at arbeidstilbudet øker. Det første året øker arbeidsstyrken med 16 100 personer 
sammenliknet med referansebanen. Ledigheten reduseres dermed med 28 000 personer. 
Fra og med det andre året er økningen i arbeidsstyrken på om lag 35 000 personer, og 
arbeidsledigheten avtar over tid med om lag 8 000 personer. Reverseringen i samlet 
sysselsettingsøkning bidrar således til å stabilisere utslagene i arbeidstilbudet og 
ledigheten på mellomlang sikt. 
 
Tabell 9.3.6. Kort- og mellomlangsiktige virkninger på arbeidsmarkedet av varig økt offentlig 

sysselsetting tilsvarende én prosent av BNP for Fastlands-Norge i 2001. Avvik fra 
referansebane målt i 1000 personer hvis ikke annet er oppgitt 

 MODAG-variabel 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 7. år 10. år 
Samlet sysselsetting NTOT 44,2 41,4 42,6 43,8 43,3 42,3 41,0 
Offentlig sysselsetting1 N92S+N93S+N94S+N95S+ 

N93K+N94K+N95K 
44,6 44,8 44,9 45,2 45,0 45,0 45,0 

Privat sektor NTOT−(N92S+N93S+N94S 
+N95S+N93K+N94K+N95K)

−0,4 −3,4 −2,3 −1,3 −1,6 −2,7 −3,9 

  Primærnæringer2 N11+N12+N13+N14 0,0 −0,1 −0,2 −0,2 −0,3 −0,3 −0,3 
  Industri3 N15+N25+N34+N37+N40+ 

N43+N45+N50 
−0,7 −2,1 −2,9 −3,7 −4,4 −5,4 −5,9 

  Utenriks sjøfart og oljeboring N65 −0,2 −0,4 −0,6 −0,8 −0,9 −1,1 −1,3 
  Øvrige fastlandsforetak4 N55+N74+N81+N63+N85 0,6 −0,8 1,4 3,3 4,0 4,2 3,5 
Memo:   
Arbeidstilbud NT 16,1 33,6 35,1 35,1 32,6 35,8 33,8 
Arbeidsledighet NT−NTOT −28,0 −7,8 −7,4 −8,8 −10,7 −6,5 −7,3 
Arbeidsledighet, avvik i 
prosentpoeng 

UR −1,2 −0,4 −0,4 −0,4 −0,5 −0,3 −0,3 

1 Offentlig sysselsetting omfatter sysselsetting i forsvar (N92S), statlig undervisning og forskning (N93S), 
statlig helse- og omsorgstjenester (N94S), annen statlig tjenesteyting (N95S), kommunal undervisning og 
forskning (N93K), kommunal helse- og omsorgstjenester (N94K) og annen kommunal tjenesteyting (N95K).  
2 Primærnæringer omfatter næringene for jordbruk (11), skogbruk (12), fiske og fangst (13) og oppdrett 
(14). 
3 Inklusive næringen for raffinering (40). 
4 Øvrige private fastlandsforetak omfatter næringene for bygg og anlegg (55), innenlands samferdsel (74), 
varehandel (81), bank og forsikring (63) og annen privat tjenesteyting (85). 
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Offentlige finanser 
 
Tabell 9.3.7 viser at offentlige finanser svekkes over tid sammenlignet med 
referansebanen som følge av økt offentlig sysselsetting. Svekkelsen er om lag 8 
milliarder kroner etter fire år. Økningen i offentlig sysselsetting (offentlige lønns-
kostnader) vil isolert sett − gitt lønnsnivået i referansebanen − øke offentlige utgifter med 
9,7 milliarder kroner i 2001 (ikke vist i tabellen). Etter fire år øker denne (direkte) 
effekten til 11,6 milliarder kroner når lønnsnivået i referansebanen legges til grunn. Det 
økte lønnsnivået i virkningsberegningen fører − sammen med økte priser på offentlig 
produktinnsats og offentlige produktkjøp − til at offentlig konsum etter fire år øker med 
23,6 milliarder.10 Økningen i offentlig sysselsetting leder også til betydelige indirekte 
effekter på enkelte av de øvrige offentlige inntekts- og utgiftspostene på kort- og mellom-
lang sikt. Dette har sammenheng med at utviklingen i offentlige inntekter og utgifter 
påvirkes av endringer i etterspørsel og produksjon − og tilhørende endringer i priser og 
lønninger − i privat sektor. 
 
Inntekter fra skatter og trygdeavgifter øker med om lag 10 milliarder kroner det første 
året, noe som først og fremst må ses i lys av at økt sysselsetting og økte lønninger gir 
betydelig økning i lønnsinntekter – og dermed skattbar inntekt – for husholdningene. 
Samtidig bidrar økningen i privat konsum og økte priser til økte produksjonsskatter 
(merverdiavgift og særavgifter). Økte priser fører også til økte utgifter gjennom økte 
varesubsidier (om enn på kort sikt). Ved siden av å forsterke økningen i offentlige 
lønnskostnader, leder økt lønnsnivå til nominell oppjustering av stønader til 
husholdningene. De indirekte utgiftseffektene bærer med seg økte totale utgifter i 
offentlig forvaltning som klart overstiger den opprinnelige økningen i offentlige 
lønnskostnader. 
 
Samlet bidrar tilbakevirkningene på offentlige inntekter og utgifter fra endringer i 
aktivitetsnivå, priser og lønninger til å redusere impulser mot økonomien som skyldes 
økte offentlige lønnskostnader. Dette reflekterer et betydelig innslag av såkalte 
automatiske stabilisatorer i MODAG som generelt demper aktivitetsvirkninger av 
endringer i finanspolitikk. 
 

                                                 
10 Beskjedne utslag på gebyrinntekter er også medregnet i dette virkningstallet. 
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Tabell 9.3.7. Kort- og mellomlangsiktige virkninger på offentlige finanser1 av varig økt offentlig 
sysselsetting tilsvarende én prosent av BNP for Fastlands-Norge i 2001. Avvik fra 
referansebane målt i milliarder kroner 

 MODAG-variabel1 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 7. år 10. år 
Totale inntekter 2 13,6 13,7 19,7 24,1 28,2 33,6 42,6 
  Skatter og avgifter, petro.virksomhet RT307+YTART520 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Formuesinntekter RRM015+RAM015+RR040 

+RAM0400+LGRM015 
−0,1 −0,4 −0,6 −0,8 −1,0 −0,7 2,9 

  Produksjonsskatter, Fastlands-Norge YTA−YTART520 3,5 3,4 5,9 7,2 8,2 9,5 9,5 
  Skatter og trygdeavg., Fastlands-Norge RTYWT−RT307 10,1 10,5 14,3 17,6 20,9 24,6 24,6 
  Overføringer fra offentlig forretn. drift  RV210015+VJ53030 

+RV110015 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Andre overføringer, bøter, driftsresultat 3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Totale utgifter 4 16,7 22,4 27,2 32,0 37,3 45,2 56,5 
  Renteutgifter og utbytte RRAB006+LGRB015 0,0 0,1 0,3 0,5 0,7 1,9 6,2 
  Overføringer til utlandet RV015500 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 
  Subsidier −YTU 0,1 0,2 0,3 0,3 −0,4 −0,5 −0,6 
  Stønader til husholdningene RU −0,5 2,7 5,1 7,0 8,8 12,1 15,5 
  Andre overføringer 5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
  Overføringer til offentlig forretn. drift RV015210−YEN230 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Offentlig konsum VG 16,8 19,0 21,1 23,6 26,7 29,9 33,3 

Sparing RS006 −3,1 −8,7 −7,6 −7,9 −9,1 −11,6 −13,9 
  Kapitaloverføringer, netto KOM015−KOB015−KOB040 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Netto realinvesteringer VJNI006+VJNE015+VJNE040 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 
  Netto finansinvesteringer NFI015+NFI040 −3,2 −8,8 −7,8 −8,2 −9,5 −12,0 −14,3 
1 Se avsnitt 8.2 for en nærmere redegjørelse for regnskapssammenhengene for offentlige finanser og tilhørende 
MODAG-variable. 
2 Totale inntekter = RRM015+RAM015+RRM040+RAM040+LGRM015+RTYWT+YTA+ 
                               RV210015+ VJ53030+RV110015+RV999040+RVBI300+RVBI100+RVBI015+RVBI309+RU040300+YE95K
3 Andre overføringer (med videre) = RV999040+RVBI300+RVBI100+RVBI015+RVBI309+RU040300+YE95K
4 Totale utgifter = RRAB006+LGRB015+RV015500-YTU+RU+RVORG015+RVORG040+RV015999+  
                             RVBI015+RU040300+RV015210-YEN230 + VG+RVORG015+RVORG040
5 Andre overføringer = RV015999+RVBI015+RU040300+RVORG015+RVORG040

  
 
 

Virkninger på lang sikt 
 
Tabell 9.3.8 oppsummerer langsiktige utslag i makroøkonomiske hovedstørrelser ifølge 
MODAG av økningen i offentlig sysselsetting. Utslagene i innenlandsk etterspørsel 
(foruten boliginvesteringer), eksport og import − og dermed utslaget i BNP for Fastlands-
Norge − målt som avvik fra referansebanen i milliarder 1997-kroner (absolutte avvik) 
styrkes på lang sikt. De prosentvise utslagene (relative avvik) stabiliseres imidlertid på 
lang sikt. Dette har sammenheng med at virkningsberegningen er gjennomført som et 
nivåskift i offentlig sysselsetting som over tid avtar i betydning i forhold til referanse-
forløpet for innenlandsk etterspørsel, eksport og import.  
Tabell 9.3.8. Langsiktige virkninger på makroøkonomiske hovedstørrelser av varig økt offentlig 

sysselsetting tilsvarende én prosent av BNP for Fastlands-Norge i 2001. Avvik fra 
referansebane 

 Milliarder 1997-kroner Prosent 
 MODAG-variabel 10. år 15. år 20. år 30. år 10. år 15. år 20. år 30. år 
Privat konsum C 16,3 20,2 23,1 28,7 2,2 2,4 2,4 2,4 
Offentlig konsum G 9,5 9,6 9,8 10,2 3,5 3,4 3,4 3,5 
Industriinvesteringer JKIND −0,3 −0,3 −0,3 −0,3 −1,6 −1,6 −1,6 −2,0 
Øvrige bedriftsinv. JKFASTR − JKIND 1,2 1,2 1,5 1,6 1,1 0,9 1,1 0,9 
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Boliginvesteringer JKS83 3,4 2,4 1,6 1,3 8,8 4,9 2,6 1,7 
Eksport A −4,0 −4,7 −5,5 −7,6 −0,7 −0,8 −0,9 −1,1 
  Tradisjonelle varer1 ATRVAR −3,0 −3,4 −3,9 −5,2 −1,2 −1,2 −1,2 −1,4 
Import I 10,0 11,6 13,0 16,5 2,0 2,0 2,1 2,1 
  Tradisjonelle varer1 ITRVAR 6,9 7,7 8,2 9,4 2,0 2,0 1,9 1,8 
BNP Q 16,1 16,8 17,2 17,3 1,2 1,2 1,1 1,0 
BNP Fastlands-Norge2 Q − Q64 − Q65 16,5 17,2 17,6 17,8 1,4 1,4 1,3 1,1 
Memo:   
Timelønn3 WW 4,5 4,3 4,2 4,6 
Arbeidskraftsproduktivitet4 ZQLIND −0,1 −0,4 −0,6 −1,0 
Deflator for privat konsum PC 2,4 2,4 2,5 2,8 
Eksportpriser, trad. varer 1 PATRVAR 1,0 1,0 1,1 1,2 
1 Varer utenom skip, borerigger og varer knyttet til olje- og gassutvinning. 
2 BNP eksklusive bruttoproduktet for petroleumsnæringen (Q64) og næringen for utenriks sjøfart (Q65). 
3 Timelønn for lønnstakere i økonomien sett under ett.  
4 Industri inklusive næringen for raffinering (40). 

 
Langsiktige virkninger på innenlandsk etterspørsel, eksport og import kan med 
utgangspunkt i tabell 9.3.8 og figur 9.3.2 oppsummeres som følger: 
 
• Disponibel realinntekt og privat konsum fortsetter å øke på lang sikt sammenliknet 

med referansebanen. Som følge av at reallønnsnivået vokser gjennom referansebanen, 
vil den relative økningen i reallønnsnivået i virkningsberegningen (jf. figur 9.3.2a) 
over tid gi stadig større absolutte utslag i husholdningenes lønnsinntekter. Tiltagende 
formuesakkumulering i husholdningssektoren bidrar også til økningen i disponibel 
realinntekt på lang sikt. 

• Utslagene i boliginvesteringene reverseres på lang sikt som følge av at beholdningen 
av boligkapital etter hvert tilpasses økningen i inntektsnivået. 

• Reduksjonen i samlet eksport og eksport av tradisjonelle varer tiltar på lang sikt og 
har sammenheng med lønnsomhetsutviklingen i industrien målt ved utslag i 
lønnskostnadsandelen (jf. figur 9.3.2b). Lønnsøkningen som følger av 
virkningsberegningen leder til økte enhetskostnader og relative priser på norske varer 
levert på hjemme- og eksportmarkedet, og følgelig tap av markedsandeler for 
industrien. Den tilhørende nedgangen i industriproduksjonen fører over tid til lavere 
arbeidskraftsproduktivitet sammenliknet med referansebanen (jf. figur 9.3.2c). Dette 
gir på sikt et ekstra bidrag til økningen i variable produksjonskostnader. Samlet bidrar 
høyere lønnskostnader og lavere arbeidskraftsproduktivitet til lavere lønnsomhet i 
industrien i det lønnskostnadsandelen på sikt er om lag 1,5 prosentpoeng høyere enn 
andelen i referansebanen. De absolutte utslagene i eksportvolumet må også (for gitt 
relativ reduksjon i eksportmarkedsandeler) ses i sammenheng med at eksportvolumet 
vokser gjennom referansebanen.  

• Økningen i samlet import og import av tradisjonelle varer tiltar på lang sikt blant 
annet som følge av økt samlet innenlandsk etterspørsel. Endringer i sammensetningen 
av etterspørselen med vridning bort fra etterspørsel med lav importandel 
(boliginvesteringer) til etterspørsel med høy importandel (privat konsum) fører til at 
importen som andel av samlet etterspørsel øker på lang sikt. Denne effekten kommer i 
tillegg til virkninger på markedsandelene av økte produksjonskostnader innenlands. 
De absolutte utslagene i importvolumet må også på lik linje med absolutte utslag i 
eksportvolumet ses i lys av en relativ økning i importandeler sammenlignet med 
referansebanen.  
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• Den skjermede delen av økonomien (øvrige næringer) opplever økt aktivitet på lang 
sikt som følge av tiltagende økning i innenlandsk etterspørsel. For øvrige næringer 
bidrar økt produksjon kombinert med økt pris på arbeidskraft i forhold til prisen på 
produktinnsats til at arbeidskraftsproduktivitet på lang sikt ligger om lag 0,4 prosent 
over nivået i referansebanen. På lang sikt innebærer dette om lag uendret 
lønnskostnadsandel i skjermet sektor. Samtidig er det en større grad av 
kostnadsovervelting på sluttleveringspriser i skjermet sektor sammenliknet med 
industrien (jf. figur 9.3.2d), som bidrar til å opprettholde lønnsomheten i øvrige 
næringer. 

 
Virkningsberegningen illustrerer at økt offentlig sysselsetting i følge MODAG vil ha 
varige virkninger på samlet sysselsetting og BNP. Dette har sammenheng med at 
fortrengningsmekanismene i modellen ikke er særlig sterke på lang sikt. En særnorsk 
grunn til liten grad av fortrengning i MODAG er at en stor andel av eksporten (olje, gass 
og raffinerte produkter) antas å være upåvirket av økte lønninger. I land hvor 
industriproduksjonen utgjør en større del av samlet produksjon, vil de negative 
virkningene av økt lønn på samlet eksport være større enn i Norge.11 

                                                 
11 Se kapittel 1 og avsnitt 2.3 for en nærmere omtale av fortrengningsmekanismer i MODAG. 
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inntektsmultiplikatoren i MODAG over tid er betydelige. Samtidig impliserer egenskapene 
ved makrokonsumfunksjonen i modellen at inntektsøkninger også gjenspeiles i økte netto 
finansinvesteringer og vedvarende oppbygging av netto finansielle fordringer i 
husholdningssektoren. I følge MODAG vil husholdningenes netto finansielle fordringer 
som andel av BNP øke jevnt over tid ved økt offentlig sysselsetting, og etter 30 år ligger 
denne andelen om lag 6,5 prosentpoeng over andelen i referansebanen. Den tilhørende 
økningen i spareraten på nær ett prosentpoeng svekker således inntektsmultiplikatoren i 
modellen. Betydningen av husholdningenes spareadferd, slik den er modellert i MODAG, 
er vist i tabell 9.3.9. Her sammenliknes resultater fra virkningsberegningen basert på 
makrokonsumfunksjonen i modellen − og dermed modellbestemt sparerate − med 
beregningsresultater der spareraten holdes uendret i forhold til referansebanen. 

Figur 9.3.2. Virkninger på priser, lønninger, produktivitet og lønnsomhet av varig 
økt offentlig sysselsetting tilsvarende én prosent av BNP for Fastlands-
Norge i 2001. Avvik fra referansebane  

 
   a. Timelønn1 og konsumdeflator.  b. Lønnskostnadsandeler2.  
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  c. Arbeidskraftsproduktivitet2. d. Bruttoproduktdeflator2.  
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1 Timelønn for lønnstaker i økonomien sett under ett. 
2 Primærnæringer og næringene for elektrisitetsforsyning og boligtjenester inngår ikke i aggregatene 
Fastlandsforetak og Øvrige næringer. 

  
I beregningen med uendret sparerate vil inntektsøkningen som følge av økt offentlig 
sysselsetting i sin helhet slå ut i privat konsum, slik at utslagene på konsumet og dermed 
BNP blir sterkere enn i beregningen med modellbestemt sparerate. På grunn av høyere 
sysselsetting i privat sektor og større nedgang i ledigheten blir virkningene på lønninger 
og priser sterkere ved uendret (eksogen) sparerate enn ved modellbestemt sparerate. 
Dermed forsterkes de indirekte virkningene på nettoeksporten, og det samlede utslaget i 
BNP dempes i større grad ved uendret sparerate enn ved modellbestemt sparerate.  
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Tabell 9.3.9. Betydningen av husholdningenes spareatferd ved varig økt offentlig sysselsetting 

tilsvarende én prosent av BNP for Fastlands-Norge i 2001. Avvik fra referansebane 
 Endogen sparerate1 Eksogen sparerate2

 
MODAG-
variabel 1. år 4. år 10. år 30. år 1. år 4. år 10. år 30. år 

Milliarder 1997-kroner:   
Privat konsum C 8,6 13,1 16,3 28,7 10,8 20,6 23,0 36,2 
Offentlig konsum G 9,5 9,3 9,5 10,2 9,4 9,1 9,3 10,1 
Bruttorealinvesteringer JK 1,3 4,6 4,4 2,5 1,6 6,1 4,6 3,0 
Eksport A −0,5 −2,2 −4,0 −7,6 −0,5 −2,7 −4,8 −8,1 
Import I 4,0 8,0 10,0 16,5 5,0 11,4 12,9 20,1 
BNP Q 14,8 16,9 16,1 17,3 16,3 21,7 19,2 21,1 
Prosent:   
Timelønn3 WW 1,9 3,6 4,5 4,6 2,0 4,2 5,1 4,9 
Deflator for privat konsum PC 0,3 1,4 2,4 2,8 0,3 1,7 2,8 2,9 
1000 personer:   
Arbeidstilbud NT 16,1 35,1 33,8 31,0 16,6 39,8 36,7 33,1 
Arbeidsledighet NT− NTOT −28,0 −8,8 −7,3 −9,9 −28,7 −9,6 −7,4 −10,8 
Samlet sysselsetting NTOT 44,2 43,8 41,0 41,0 45,3 49,4 44,1 43,9 
  Offentlig sektor 4 44,6 45,2 45,0 45,0 44,6 45,2 45,0 45,0 
  Privat sektor 5 −0,4 −1,3 −3,9 −4,0 0,7 4,3 −0,9 −1,1 
    Industri 6 −0,7 −3,7 −5,9 −4,0 −0,6 −3,6 −6,5 −4,1 
    Øvrige næringer 7 0,4 2,3 1,9 −0,1 1,3 7,9 5,6 3,0 
1 Modellbestemt sparerate. 
2 Uendret sparerate sammenlignet med referansebanen. 
3 Timelønn for lønnstakere i økonomien sett under ett.  
4 Offentlig sysselsetting omfatter sysselsetting i forsvar (N92S), statlig undervisning og forskning (N93S), statlig helse- og 
omsorgstjenester (N94S), annen statlig tjenesteyting (N95S), kommunal undervisning og forskning (N93K), kommunal 
helse- og omsorgstjenester (N94K) og annen kommunal tjenesteyting (N95K), det vil si 
N92S+N93S+N94S+N95S+N93K+N94K+N95K. 
5 NTOT−(N92S+N93S+N94S+N95S+N93K+N94K+N95K). 
6 Sysselsetting i privat sektor omfatter sysselsetting i næringene for konsumvarer (N15), diverse industriprodukter (N25), 
treforedling (N34), kjemiske råvarer (N37), raffinering (N40), metaller (N43), verkstedprodukter (N45) og skip og 
oljeplattformer (N50), det vil si N15+N25+N34+N37+N40+N43+N45+N50. 
7 Sysselsetting i øvrige næringer omfatter sysselsetting i næringene for jordbruk (N11), skogbruk (N12), fiske og fangst 
(N13), oppdrett (N14), bygg og anlegg (N55), innenlands samferdsel (N74), varehandel (N81), bank og forsikring (N63), 
utenriks sjøfart (N65) og annen privat tjenesteyting (N85), det vil si 
N11+N12+N13+N14+N55+N74+N81+N63+N65+N85. 

 
Tabell 9.3.10. Betydningen av husholdningenes arbeidstilbud ved varig økt   

 offentlig sysselsetting tilsvarende én prosent av BNP for Fastlands- 
 Norge i 2001. Avvik fra referansebane 

 Endogent arbeidstilbud1 Eksogent arbeidstilbud2

 MODAG-
variabel 

1. år 4. år 10. år 30. år 1. år 4. år 10. år 30. år 

Milliarder 1997-kroner:   
Privat konsum C 8,6 13,1 16,3 28,7 12,1 25,8 26,2 26,9 
Offentlig konsum G 9,5 9,3 9,5 10,2 9,4 8,8 8,9 10,4 
Bruttorealinvesteringer JK 1,3 4,6 4,4 2,5 1,7 8,7 7,3 0,6 
Eksport A −0,5 −2,2 −4,0 −7,6 −0,8 −5,5 −10,9 −15,0 
Import I 4,0 8,0 10,0 16,5 5,8 17,0 20,8 22,1 
BNP Q 14,8 16,9 16,1 17,3 16,7 20,8 10,7 0,9 
Prosent:   
Timelønn3 WW 1,9 3,6 4,5 4,6 3,4 11,1 13,0 9,2 
Deflator for privat konsum PC 0,3 1,4 2,4 2,8 0,6 3,8 6,8 5,3 
1000 personer:   
Arbeidstilbud NT 16,1 35,1 33,8 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Arbeidsledighet NT− NTOT −28,0 −8,8 −7,3 −9,9 −42,3 −27,7 −15,6 −20,8 
Samlet sysselsetting NTOT 44,2 43,8 41,0 41,0 42,3 27,7 15,6 20,8 
  Offentlig sektor 4 44,6 45,2 45,0 45,0 44,6 45,2 45,0 45,0 
  Privat sektor 5 −0,4 −1,3 −3,9 −4,0 −2,3 −17,4 −29,4 −24,1 
    Industri 6 −0,7 −3,7 −5,9 −4,0 −1,4 −10,5 −17,4 −8,4 
    Øvrige næringer 7 0,4 2,3 1,9 −0,1 −0,9 −6,9 −12,0 −15,7 
1 Modellbestemt arbeidstilbud. 
2 Uendret arbeidstilbud sammenlignet med referansebanen. 
3 Timelønn for lønnstakere i økonomien sett under ett.  
4 Offentlig sysselsetting omfatter sysselsetting i forsvar (N92S), statlig undervisning og forskning (N93S), 
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statlig helse- og omsorgstjenester (N94S), annen statlig tjenesteyting (N95S), kommunal undervisning og 
forskning (N93K), kommunal helse- og omsorgstjenester (N94K) og annen kommunal tjenesteyting (N95K), 
det vil si N92S+N93S+N94S+N95S+N93K+N94K+N95K. 
5 NTOT−(N92S+N93S+N94S+N95S+N93K+N94K+N95K). 
6 Sysselsetting i privat sektor omfatter sysselsetting i næringene for konsumvarer (N15), produktinnsats og 
investeringsvarer (N25), treforedling (N34), kjemiske råvarer (N37), raffinering (N40), metaller (N43), 
verkstedprodukter (N45) og skip og oljeplattformer (N50), det vil si 
N15+N25+N34+N37+N40+N43+N45+N50. 
7 Sysselsetting i øvrige næringer omfatter sysselsetting i næringene for jordbruk (N11), skogbruk (N12), fiske 
og fangst (N13), oppdrett (N14), bygg og anlegg (N55), innenlands samferdsel (N74), varehandel (N81), 
bank og forsikring (N63), utenriks sjøfart (N65) og annen privat tjenesteyting (N85), det vil si 
N11+N12+N13+N14+N55+N74+N81+N63+N65+N85. 

 
Virkningsberegningen med økt offentlig sysselsetting viser også at samlet sysselsetting 
øker på varig basis med om lag 41 000 personer (etter 30 år). Sysselsettingen i bedriftene, 
og da særlig industrien, reduseres over tid og ressurser flyttes over fra konkurranseutsatt 
til skjermet virksomhet. Den samlede økningen i sysselsettingen motsvares i betydelig 
grad av økt arbeidsstyrke (arbeidstilbud), men veksten i arbeidsstyrken avtar over tid. 
Nedgangen i arbeidsledigheten forsterkes dermed noe på lang sikt. Betydningen av hus-
holdningenes arbeidstilbud, slik det er modellert i MODAG, er vist i tabell 9.3.10. Her 
sammenliknes resultater fra virkningsberegningen basert på modellbestemt arbeidstilbud 
med beregningsresultater der arbeidstilbudet holdes uendret i forhold til referansebanen.  
 
I virkningsberegningen med uendret arbeidstilbud vil sysselsettingsøkning i offentlig 
sektor føre til større nedgang i ledigheten og sterkere press i arbeidsmarkedet enn i 
beregningen med modellbestemt arbeidstilbud. Virkningene på lønninger og priser blir 
dermed atskillig større enn i tilfellet med modellbestemt arbeidstilbud. Dette forsterker de 
indirekte effektene på nettoeksporten og sysselsettingen i fastlandsforetak ved uendret 
arbeidstilbud sammenlignet med modellbestemt arbeidstilbud, og nærmest utligner kort- 
og mellomlangsiktige utslag på innenlandsk produksjon etter om lag 30 år. Siden økt 
offentlig sysselsetting øker bruttoproduktet i offentlig sektor permanent, innebærer dette 
at BNP for fastlandsøkonomien synker om lag like mye etter 30 år som det øker i 
offentlig sektor. Dette viser at måten arbeidstilbudet er modellert på i MODAG, er svært 
viktig for modellegenskapene ved sjokk i etterspørselen.  
 
 

Ekspansiv finanspolitikk i et langsiktig perspektiv  
 
En viktig problemstilling ved innretning av finanspolitikken er hvordan restriksjoner på 
utviklingen i offentlige finanser påvirker mulighetene for å videreføre hovedtrekkene i 
finanspolitikken over tid. Figur 9.3.3 viser effektene på netto finansinvesteringer, både 
samlet og fordelt på ulike institusjonelle sektorer, av økningen i offentlig sysselsetting. 
Inntektsøkningen i privat sektor som følger av skiftet i offentlig sysselsetting medfører en 
økning i netto finansinvesteringer for husholdningene og en reduksjon for ikke-personlige 
foretak som nær utligner hverandre. Reduksjonen i samlede netto finansinvesteringer 
tilsvarer dermed om lag reduksjonen i offentlige netto finansinvesteringer. 
  
Husholdningene kommer ikke nødvendigvis bedre ut dersom en tar hensyn til at reduserte 
netto finansinvesteringer i foretakene kan bli motsvart av en reduksjon i den delen av 
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husholdningenes inntekter (formue) som knytter seg til eierskapet av foretakene. Ved 
bruk av MODAG må slike hensyn eventuelt innarbeides eksogent siden utviklingen i 
markedsverdien på aksjebeholdningen i husholdningene ikke er knyttet til sparingen i 
foretakene i modellen. Uansett illustrerer utslagene i samlede netto finansinvesteringer i 
vårt eksempel utfordringene med å opprettholde ekspansiv finanspolitikk (økt offentlig 
sysselsetting) i et langsiktig perspektiv. Utfordringene er særlig knyttet til at økt offentlig 
konsum fører med seg redusert samlet sparing, og derigjennom svekkelse i offentlige 
finanser og forverret driftsregnskap (overfor utlandet) på varig basis sammenlignet med 
referansebanen. Svekkelsen i driftsregnskapet, tilsvarende reduksjonen i samlede netto 
finansinvesteringer, gjenspeiler at innenlandsk produksjon vris fra konkurranseutsatt til 
skjermet virksomhet (privat og offentlig) som følge av impulsene fra økt offentlig 
sysselsetting. Svekkelsen i driftsbalansen og offentlige finanser vil over tid innebære et 
behov for strammere (kontraktiv) finanspolitikk. Denne typen bindinger på finans-
politikken, som ikke er tatt hensyn til i virkningsberegningen, vil dempe utslaget i BNP 
for Fastlands-Norge sammenliknet med beregningsresultatene som her er presentert. At 
slike krav til opprettholdbare finansielle balanser på lang sikt, ikke er innarbeidet i 
MODAG, henger sammen med at modellen i hovedsak brukes til analyser på kort- og 
mellomlang sikt, hvor slike balansekrav har mindre relevans.  
 
 
Figur 9.3.3. Virkninger på nettofinansinvesteringer (som andel av BNP) av varig økt offentlig 

sysselsetting tilsvarende én prosent av BNP for Fastlands-Norge i 2001. Avvik fra 
referansebane i prosentpoeng 
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Virkninger av ulike sammensetninger av økt offentlig konsum 
 
Selv om offentlig konsum i utgangspunktet skiftes like mye − og dermed gir lik samlet 
etterspørselsimpuls mot privat sektor og utlandet − ved endringer i offentlig sysselsetting, 
produktinnsats eller produktkjøp til husholdningene vil virkninger på økonomien som 
nevnt være forskjellige. Virkningene kan generelt oppsummeres slik: 
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• Ved en økning i offentlig sysselsetting vil bidraget (direkte) til samlet sysselsetting 
være betydelig samtidig som økte inntekter for husholdningene (som følge av økt 
offentlig konsum) medvirker til at indirekte virkninger på produksjon også blir store.  

• Ved en økning i offentlig produktinnsats eller produktkjøp til husholdningene vil 
virkninger på samlet sysselsetting og aktivitetsnivå være mindre enn ved en økning i 
offentlig sysselsetting.  

 
Styrkeforholdet i virkningene har sammenheng med at en økning i produktinnsats eller 
produktkjøp retter seg mot både innenlandsk (privat) og utenlandsk produksjon 
(importlekkasje). Det demper virkningene på samlet sysselsetting og produksjon 
sammenlignet med en økning i offentlig sysselsetting, som innebærer en 
etterspørselsøkning som i sin helhet motsvares av en økning i innenlandsk produksjon. 
Dessuten vil den delen av økningen i produktinnsats eller produktkjøp som retter seg mot 
innenlandsk produksjon bare delvis bli motsvart av en økning i etterspørsel etter 
arbeidskraft (og lønnskostnader) i fastlandsforetak. Dette henger sammen med at 
lønnskostnadsandelen som knytter seg til verdiskapingen i fastlandsforetak (0,5 − 0,7) er 
mindre enn lønnskostnadsandelen (én) som knytter seg til økt offentlig sysselsetting. 
Samtidig fører økt offentlig etterspørsel rettet mot innenlandsk produksjon tidvis til 
redusert lønnskostnadsandel i fastlandsforetak på grunn av tilpasningstregheter i 
arbeidskraftsbruken ved endringer i produksjonen. Tabell 9.3.11 og figur 9.3.3 
oppsummerer virkninger på sentrale størrelser i norsk økonomi som skriver seg fra 
isolerte økninger i henholdsvis offentlig sysselsetting (beregningen omtalt over), 
produktinnsats og produktkjøp tilsvarende én prosent av BNP for Fastlands-Norge.12

 

                                                 
12 For fullstendighets skyld gjengir vi her hovedresultater fra beregningen omtalt i avsnitt 2.3 der økt 
offentlig konsum finner sted gjennom en proporsjonal økning i de tre utgiftskomponentene. 
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Tabell 9.3.11. Virkninger på makroøkonomiske hovedstørrelser, priser,  
 lønninger og sysselsetting av ulike sammensetninger av varig økt  
 offentlig konsum tilsvarende én prosent av BNP for Fastlands- 
 Norge i 2001. Avvik fra referansebane målt i milliarder 1997- 
 kroner hvis ikke annet er oppgitt (i parentes) 

 MODAG-variabel 1. år 4. år 10. år 30. år 
Offentlig konsum1:   
Privat konsum  C 6,0 9,4 11,5 20,7 
Offentlig konsum  G 9,5 9,0 9,1 9,5 
Bruttorealinvesteringer  JK 1,5 3,8 3,2 2,1 
Eksport  A −0,3 −1,7 −3,0 −5,3 
Import  I 4,4 7,0 8,2 13,0 
BNP  Q 12,2 13,5 12,6 14,0 
Timelønn2 (prosent)  WW 1,2 2,6 3,2 3,2 
Deflator for privat konsum (prosent)   PC 0,2 1,1 1,8 1,9 
Samlet sysselsetting (1000 personer)  NTOT 30,1 31,4 28,6 28,3 
Offentlig sysselsetting:   
Privat konsum  C 8,6 13,1 16,3 28,7 
Offentlig konsum  G 9,5 9,3 9,5 10,2 
Bruttorealinvesteringer  JK 1,3 4,6 4,4 2,5 
Eksport  A −0,5 −2,2 −4,0 −7,6 
Import  I 4,0 8,0 10,0 16,5 
BNP  Q 14,8 16,9 16,1 17,3 
Timelønn2 (prosent)  WW 1,9 3,6 4,5 4,6 
Deflator for privat konsum (prosent)   PC 0,3 1,4 2,4 2,8 
Samlet sysselsetting (1000 personer)  NTOT 44,2 43,8 41,0 41,0 
Offentlig produktinnsats:   
Privat konsum  C 1,8 4,1 4,4 9,1 
Offentlig konsum  G 9,4 9,3 9,3 9,1 
Bruttorealinvesteringer  JK 1,7 2,6 1,6 1,6 
Eksport  A −0,1 −1,0 −1,5 −1,9 
Import  I 5,0 6,3 6,3 8,6 
BNP  Q 7,9 8,7 7,6 9,2 
Timelønn2 (prosent)  WW 0,3 1,2 1,4 1,3 
Deflator for privat konsum (prosent)   PC 0,0 0,7 0,9 0,7 
Samlet sysselsetting (1000 personer)  NTOT 7,1 11,9 8,7 8,0 
Offentlig produktkjøp:   
Privat konsum  C 2,4 5,4 5,0 10,5 
Offentlig konsum  G 9,5 9,4 9,4 9,2 
Bruttorealinvesteringer  JK 2,5 3,8 1,8 2,1 
Eksport  A −0,1 −1,1 −1,8 −2,4 
Import  I 4,7 6,6 6,1 9,0 
BNP  Q 9,5 10,8 8,3 10,4 
Timelønn2 (prosent)  WW 0,4 1,6 1,7 1,5 
Deflator for privat konsum (prosent)   PC 0,0 1,0 1,2 0,9 
Samlet sysselsetting (1000 personer)  NTOT 9,3 16,5 12,7 11,8 
1 Proporsjonal økning i offentlig sysselsetting (lønnskostnader), offentlig produktinnsats og offentlig 
produktkjøp. 
2 Timelønn for lønnstakere i økonomien sett under ett. 

 
De ekspansive virkningene på økonomien ved å øke produktinnsats eller produktkjøp er 
langt svakere enn ved å øke offentlig sysselsetting ettersom sysselsettingen kun påvirkes 
indirekte gjennom virkningene på innenlandsk produksjon. Over tid er samlet 
sysselsetting om lag 32 000 og 28 000 personer lavere i alternativene med henholdsvis 
økt produktinnsats og økte produktkjøp enn i alternativet med økt offentlig sysselsetting. 
Sysselsettingsforskjellene bidrar til at virkninger på lønninger og priser – og dermed 
husholdningenes inntekter og innenlandsk etterspørsel –  er betydelig svakere ved økt 
produktinnsats og økte produktkjøp enn ved økt offentlig sysselsetting. Økt produkt-
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innsats og økte produktkjøp gir både direkte og indirekte impulser mot produksjonen i 
skjermet og konkurranseutsatt sektor. Ved økt offentlig sysselsetting er derimot endringer 
i produksjonen ikke direkte knyttet til økningen i offentlig etterspørsel, men følger i stedet 
indirekte etterspørselsvirkninger av økte inntekter i privat sektor. Samtidig vil impulsene 
mot produksjonen av etterspørselsøkningen i privat sektor i hovedsak være rettet mot 
fastlandsforetak utenom industri. Samlet fører disse forholdene − sammen med 
virkningene på innenlandske produksjonskostnader − til høyere industriproduksjon ved 
økt produktinnsats og økte produktkjøp enn ved økt offentlig sysselsetting (jf. figur 
9.3.3a). På kort sikt er sågar endringen i industriproduksjonen i de to førstnevnte 
alternativene positiv sammenlignet med referansebanen, men økt produktinnsats gir jevnt 
over høyere industriproduksjon enn økte produktkjøp. For skjermet sektor er bilde 
motsatt ettersom økte produktkjøp (og økt offentlig sysselsetting) i større grad fører til 
økt produksjon enn økt produktinnsats (jf. figur 9.3.3b). Siden produksjonen i skjermet 
sektor er gjennomgående mer arbeidsintensiv enn industriproduksjonen vil økte 
produktkjøp ha noe større effekter på samlet sysselsetting enn økt produktinnsats.  
 
De ulike sammensetningene av økt offentlig konsum har også forskjellige virkninger på 
importlekkasjen overfor utlandet. På helt kort sikt er importlekkasjen ved økt 
produktinnsats og økte produktkjøp noe større enn ved økt offentlig sysselsetting. Når 
importlekkasjen over tid er større ved økt offentlig sysselsetting, har det blant annet 
sammenheng med at innenlandsk etterspørsel (privat konsum) − som følge av økt 
offentlig konsum − blir større i det beregningsalternativet enn i de to andre alternativene. 
Det samlede utslaget i BNP for Fastlands-Norge som følger av impulsene ved økte 
produktkjøp er det første året om lag 1,5 milliarder (1997-kroner) sterkere enn ved økt 
produktinnsats, men vel 5 milliarder (1997-kroner) lavere enn ved økt offentlig 
sysselsetting. På lang sikt er utslaget i BNP for Fastlands-Norge i beregningen med økte 
produktkjøp om lag én milliard (1997-kroner) høyere enn i skiftet med økt produktinnsats, 
og knapt 7 milliarder (1997-kroner) lavere enn i skiftet med økt offentlig sysselsetting. 
De ulike komponentene av offentlig konsum virker også ulikt på offentlige netto 
finansinvesteringer målt som andel av BNP (jf. figur 9.3.3c). På sikt innebærer økt 
produktinnsats en mindre reduksjon i offentlige netto finansinvesteringer sammenliknet 
med reduksjonen som knytter seg til økt offentlig sysselsetting. Også økte produktkjøp 
fører til en mindre reduksjon i offentlige netto finansinvesteringer, om enn i mindre grad 
enn alternativet med økt produktinnsats. Forskjellene i virkninger på offentlige netto 
finansinvesteringer kan blant annet knyttes til følgende forhold: 
 
• Økte produktkjøp er i større grad rettet mot skjermet innenlandsk produksjon enn økt 

produktinnsats. Samtidig er prisveksten (blant annet som følge av ulik 
produktivitetsutvikling) gjennomgående høyere for skjermede produkter sammenliknet med 
prisveksten på import og konkurranseutsatte (innenlandske) produkter. Disse forholdene leder 
til at verdien av økningen i offentlig konsum ved økte produktkjøp over tid vil være større 
enn ved økt produktinnsats. 

• "Prisveksten" på offentlig sysselsetting, det vil si nominell lønnsvekst, er høyere enn 
prisveksten på både produktinnsats og produktkjøp i referanseforløpet. Dette fører til at 
verdien av økte offentlige lønnskostnader vil vokse mer over tid enn verdien av økt 
produktinnsats eller økte produktkjøp. 
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• Økt offentlig sysselsetting innebærer sterkere effekter på lønninger og priser enn økt 
produktinnsats eller økte produktkjøp (jf. tabell 9.3.11). De relative utslagene på prisene er 
imidlertid mindre enn de relative utslagene på lønningene. Både offentlige stønader og 
offentlig konsum vil langt på vei øke i takt med lønnsøkningen. Dette gjelder også 
beregningsgrunnlaget for direkte skatter for husholdningene, mens grunnlaget for nettoskatter 
bestemmes av prisutviklingen.  

• Selv om lønninger og priser holdes uendret sammenlignet med referansebanen, vil 
skatteinngangen ved økt offentlig sysselsetting generelt være høyere enn ved økt 
produktinnsats eller økte produktkjøp. Dette har sammenheng med at (direkte) virkninger på 
inntekter i privat sektor er større ved økt offentlig sysselsetting enn ved de to andre 
alternativene.  

 
Også samlet sparing målt som andel av BNP utvikler seg forskjellig i de tre innretningene 
av ekspansiv finanspolitikk (jf. figur 9.3.3d). Økt offentlig sysselsetting gir større 
reduksjon i samlet sparing enn økt produktinnsats eller økte produktkjøp. Dette skyldes at 
økningen i disponibel inntekt for husholdningene, og dermed privat konsum, blir relativt 
større i forhold til økningen i BNP ved økt offentlig sysselsetting enn i de to andre 
innretningene av finanspolitikken.  
 
Figur 9.3.3. Virkninger på produksjon og sparing av ulike sammensetninger av varig økt offentlig 

konsum tilsvarende én prosent av BNP for Fastlands-Norge i 2001. Avvik fra 
referansebane 

a. Produksjon i industrien. b. Produksjon i øvrige fastlandsfo ak.  ret
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c. Offentlige netto finansinvesteringer som andel d. Samlet sparing som andel av BNP. 
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Vi har sett at de tre innretningene i ekspansiv finanspolitikk ifølge MODAG virker ulikt 
på sysselsetting og derigjennom arbeidsledighet, men også på samlet sparing i økonomien. 
Økt offentlig sysselsetting er det klart mest effektive virkemiddelet for å redusere 
arbeidsledigheten isolert sett, mens effektene på samlet sysselsetting av økt 
produktinnsats og økte produktkjøp er relativt beskjedne. På en annen side fortoner økt 
offentlig sysselsetting seg mindre gunstig enn de øvrige virkemidlene når vi ser 
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reduksjonen i ledigheten som tiltakene fører med seg i sammenheng med reduksjonen i 
samlet sparing. Siden reduksjonen i samlet sparing − og dermed svekkelsen i offentlige 
finanser − synes størst ved økt offentlig sysselsetting er også utfordringene med å 
opprettholde ekspansiv finanspolitikk i et langsiktig perspektiv også størst ved økt 
offentlig sysselsetting.  
 

7.10 Virkningsberegninger med endringer i pengepolitikken13

 
Dette avsnittet illustrerer sentrale egenskaper ved MODAG med utgangspunkt i 
virkningsberegninger med alternative innretninger av pengepolitikken. Før vi presenterer 
beregningene skal vi gi en oversikt over hvordan pengepolitikken, gjennom endringer i 
innenlandsk rentenivå, virker inn på økonomien ifølge MODAG. Generelt vil 
renteendringer kunne virke gjennom flere kanaler, herunder rente-, valutakurs- og 
forventningskanalen. Figurene 9.4.1 og 9.4.2 illustrerer rente- og valutakurskanalen slik 
disse er modellert i MODAG. Forventningskanalen − det vil si sammenhenger mellom 
endringer i rente og valutakurs og forventninger om framtidig prisvekst − er ikke 
innarbeidet i MODAG.14

 
Figur 9.4.1. Rentekanalen i MODAG 

Boligpriser 

Boligkapital-
beholdning 

Renteinntekter

 
Privat konsum

Formue 

Bolig-
investeringer 

Valutakurs 

Hjemmepris 
(varehandel, 

boligtjenester) 

Innenlandsk 
rente 

Disponibel 
inntekt 

 
 

                                                 
13 Det vises til Eika og Moum (1999) som dokumenterer tilsvarende virkningsberegninger basert på 
Statistisk sentralbyrås makroøkonomiske kvartalsmodell KVARTS. 
14 Se blant annet Svendsen (1995, 1998) og Boug m.fl. (2002) som ikke finner støtte for en hypotese om at 
norske produsenter setter prisene på bakgrunn av modellbaserte forventninger.   
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Mekanismene i rentekanalen kan oppsummeres som følger når vi legger til grunn en 
renteøkning (jf. avsnittene 4.3, 5.3 og 5.5): 
 
• En økning i rentenivået vil ved uendrede priser føre til en umiddelbar økning i 

realrenten. Økt realrente innebærer at konsum i dag blir dyrere relativt til konsum i 
framtiden. Denne substitusjonseffekten er i MODAG ivaretatt ved at en økning i 
rentenivået fører til en økning i husholdningenes sparing. Ifølge 
makrokonsumfunksjonen i MODAG vil imidlertid sparingen øke på varig basis, mens 
substitusjonseffekten innebærer at økningen i sparingen vil bli motsvart av lavere 
sparing på et senere tidspunkt.15 Denne egenskapen ved modellen må imidlertid ses i 
sammenheng med at MODAG først og fremst benyttes for vurderinger av den 
økonomiske utviklingen på kort og mellomlang sikt.  

• En økning i rentenivået påvirker husholdningenes netto renteinntekter og dermed 
disponibel inntekt for husholdningene. Denne inntektseffekten fører til endringer i 
privat konsum, boligpriser og boliginvesteringer (via tilpasning av boligkapitalen). 
Inntektsvirkningene av en renteøkning avhenger av husholdningenes netto 
fordringsposisjon. Dersom en inkluderer forsikringskravene i husholdningenes 
rentebærende formue, har husholdningene en positiv finansformue (vel 40 milliarder 
kroner i 2000). Det er imidlertid usikkert i hvilken grad renteinntekter knyttet til 
forsikringskravene påvirkes av endringer i det kortsiktige rentenivået. Samtidig er det 
usikkert hvorvidt slike renteinntekter er konsummotiverende. Dersom 
forsikringskravene holdes utenom, er husholdningene i en netto rentebærende 
gjeldsposisjon (om lag 400 milliarder kroner i 2000). Inntektseffekten som knytter 
seg til en økning i rentenivået vil dermed avhenge av hvordan modellbrukeren 
behandler forsikringskravene.  

• En renteøkning leder til lavere boligpriser og redusert verdi på boligformuen (og 
følgelig samlet formue). Økt rentenivå bidrar dermed til redusert privat konsum 
gjennom formuesleddet i makrokonsumfunksjonen. MODAG inneholder ikke direkte 
sammenhenger mellom utviklingen i boligformue og husholdningenes låneopptak.   

• En økning i rentenivået reduserer etterspørselen etter boligkapital, noe som fører til 
lavere boliginvesteringer. Reduksjonen i etterspørselen etter boligkapital skyldes dels 
en direkte negativ effekt og dels en inntektseffekt på boliginvesteringene av høyere 
(real-) rente. Det er ikke innarbeidet direkte sammenhenger mellom rente og 
foretakenes realinvesteringer i modellen. Effektene av renteendringer på 
aktivitetsnivået vil imidlertid gi indirekte virkninger på investeringsetterspørselen. 

• En renteøkning fører til økte hjemmepriser i varehandelen og økt pris på 
boligtjenester. Økningen i prisene i varehandelen skyldes økte finansielle kostnader 
knyttet til lagerhold, mens prisøkningen på boligtjenester har sammenheng med økte 
husleiekostnader. 

• Figuren indikerer at en renteendring vil kunne påvirke valutakursen. Ettersom 
datamaterialet etter omleggingen av pengepolitikken fra valutakurs- til 
inflasjonsstyring i 2001 er for snevert for økonometrisk modellering, blir koblingen 
mellom rente og valutakurs foreløpig innarbeidet eksogent i MODAG. Dersom en 

                                                 
15 Økningen i sparingen fører riktignok gjennom økt formue til økt konsum senere, men innenfor modellen 
vil renteøkningen likevel føre til lavere konsum regnet som andel av husholdningenes disponible 
realinntekt både på kort og lang sikt. 
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legger til grunn antagelsen om udekket renteparitet − det vil si at forventet avkastning 
på norske rentebærende papirer er lik forventet avkastning på utenlandske 
rentebærende papirer − vil valutakursen umiddelbart appresiere ved en midlertidig 
økning i den norske pengemarkedsrenten for deretter å depresiere inntil valutakursen 
er tilbake til utgangsnivået.  

 
Figur 9.4.2. Valutakurskanalen i MODAG  
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Mekanismene i valutakurskanalen kan oppsummeres som følger når vi legger til grunn en 
styrking (appresiering) av valutakursen (jf. kapittel 3 og avsnitt 4.3): 
 
• En styrking av kronekursen fører til reduserte priser på utenlandske produkter målt i 

norske kroner (importpriser). Gjennomslaget på importprisene fastsettes som nevnt 
gjennom eksogene anslag i MODAG (jf. avsnitt 9.1). 

• Lavere priser på utenlandske produkter leder (isolert sett) til en relativ prisøkning på 
norske eksportprodukter, og dermed svekket konkurranseevne og lavere eksport. 
Denne effekten dempes noe av norske eksportpriser reduseres når konkurrentpriser 
reduseres. 

• En relativ prisøkning på norske produkter fører også til en vridning av innenlandsk 
etterspørsel mot import og bort fra innenlandsk produksjon.  

• En reduksjon i prisen på utenlandske produkter bidrar (isolert sett) til å redusere det 
innenlandske prisnivået. Dette skyldes dels reduserte priser på norske produkter levert på 
hjemmemarkedet som følge av reduserte konkurrentpriser, og dels reduserte 
enhetskostnader på grunn av billigere (importert) produktinnsats. 

 
Med dette rammeverket som utgangspunkt omtales seks ulike virkningsberegninger. 
Først illustreres rentekanalen med tre beregninger der pengemarkedsrenten endres, mens 
valutakursen holdes uendret. Deretter illustreres valutakurskanalen med to beregninger 
der verdien av norske kroner endres, mens pengemarkedsrenten holdes uendret. Endelig 
illustreres en stilisert pengepolitisk innstramming ved hjelp av en beregning hvor 
betingelsen om udekket renteparitet er oppfylt ex post. Alle beregningene sammenlignes 
med den samme referansebanen som ble lagt til grunn i avsnitt 9.3. Det vil blant annet si 
at arbeidsledigheten holdes om lag uendret på 3 ¼ prosent samt at husholdningenes netto 
finansielle fordringer er om lag konstante (målt som andel av disponibel inntekt for 
husholdningene) gjennom referansebanen. 
 
 

Virkninger av økt pengemarkedsrente  
 
De tre renteskiftene som her presenteres (varige og midlertidige økninger i 
pengemarkedsrenten) kan med sine isolerte renteeffekter tolkes som eksempler på 
pengepolitiske innstramminger i dagens regime med inflasjonsstyring, jf. Eika og Moum 
(1999). Innholdet i renteskiftene kan oppsummeres på følgende måte, der første, andre og 
tredje bokstav i betegnelsen for det enkelte skiftet angir at det er snakk om et renteskift (R), 
at skiftet er varig (V) eller midlertidig (M) og at avkastning på forsikringskrav er inkludert 
(endogene) i skiftet (i) eller ikke (ii):  
 
• En varig økning i pengemarkedsrenten på 2 prosentpoeng og endogen avkastning på 

forsikringskrav (RVi). 
• En varig økning i pengemarkedsrenten på 2 prosentpoeng og uendret avkastning på 

forsikringskrav (RVii). 
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• En midlertidig økning i pengemarkedsrenten på 2 prosentpoeng i to år og uendret 
avkastning på forsikringskrav (RMii). I de påfølgende årene er renten lik nivået i 
referansebanen. 

 
Avkastningen og verdien på aksjeformuen er holdt uendret i alle tre beregningene 
sammenlignet med referansebanen.16 Også valutakursen er som nevnt holdt uendret i 
beregningene, slik at betingelsen om udekket renteparitet ikke nødvendigvis er oppfylt. 
Tabell 9.4.1 viser at MODAG impliserer en overvelting i fordrings- og gjeldsrenter for 
husholdningene på 75 prosent det første året og 100 prosent det andre året ved en gitt 
endring i pengemarkedsrenten. 
  
Tabell 9.4.1. Virkninger på husholdningenes rentesatser av en økning i penge-markedsrenten på 2 

prosentpoeng.1 Avvik fra referansebane i prosentpoeng 
 MODAG-variabel 1. år 2. år 
Utlånsrente private finansinstitusjoner RENPF300 1,5 2,0 
Utlånsrente offentlige finansinstitusjoner RENOF 1,5 2,0 
Innskuddsrente private finansinstitusjoner RENBIF 1,5 2,0 
Rentesats forsikringskrav RENFKF300 1,5 2,0 
Rentesats obligasjoner og sertifikater RENSOF300 1,5 2,0 
Memo:   
Pengemarkedsrenten RNOK 2,0 2,0 
1 Overveltingskoeffisientene er skjønnsmessig fastsatt ut fra senere tids erfaringer.  

 
Tabell 9.4.2 viser at en varig økning i pengemarkedsrenten på 2 prosentpoeng leder til en 
økning i konsumprisene på 0,3 prosent det første året sammenlignet med referansebanen. 
De positive effektene på prisene, som øker til 0,8 prosent etter 2 år, skyldes at 
renteøkningen fører til økte hjemmepriser på varehandel og boligtjenester. Prisveksten (og 
lønnsveksten) dempes over tid som følge av kontraktive virkninger av renteøkningen på 
sysselsetting (gjennom redusert press i arbeidsmarkedet) og aktivitetsnivå i økonomien. 
Effektene av renteøkningen på innenlandsk etterspørsel og aktivitetsnivå er liten det første 
året. På mellomlang sikt bidrar imidlertid renteøkningen til å redusere innenlandsk 
etterspørsel, og beregningene viser at en varig renteøkning fører til en reduksjon i BNP for 
Fastlands-Norge etter 10 år. Med lavere innenlandsk etterspørsel enn i referansebanen 
rammes aktivitetsnivået særlig i næringer som leverer en betydelig del av sin produksjon til 
konsumformål (skjermet sektor). Dette demper investeringene i disse næringene og dermed 
også produksjonen i industrien og i bygg og anlegg.  
 
Figur 9.4.3 viser at en varig renteøkning har beskjedne virkninger på privat konsum (målt 
i faste 1997-priser) det første året i beregningsalternativet med endogen avkastning på 
forsikringskrav (RVi). Dette har sammenheng med fravær av substitusjonseffekter i 
konsumet på helt kort sikt.17 Samtidig er inntektseffekten liten på kort sikt i det positive 
effekter på disponibel realinntekt for husholdningene som følge av økte netto 
renteinntekter og økt driftsresultat motvirkes av økte konsumpriser. Utslaget på 
                                                 
16 Det er ikke opplagt hvorfor økt rente gir seg utslag i økt utbytte, slik det legges til grunn i MODAG. Økt 
rente bidrar eksempelvis (isolert sett) til redusert nåverdi av framtidige kontantstrømmer knyttet til 
virksomheten i ikke-personlige foretak. Samtidig er det vanskelig å si noe bestemt om faktorer som 
påvirker verdien av et foretak (for eksempel rentenivået) vil slå ut i aksjeverdien på foretaket eller i 
utbyttebetalingene.  
17 Ifølge makrokonsumfunksjonen er tidsforsinkelsen ett år når det gjelder substitusjonseffekter av økt rente.  
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boliginvesteringene er også liten det første året. I det andre og tredje året reduseres privat 
konsum mer markert sammenliknet med det første året. Substitusjonseffekten tiltar over 
tid samtidig som ytterligere økning i konsumprisene forsterker reduksjonen i disponibel 
realinntekt for husholdningene sammenliknet med førsteårseffektene. Dessuten bidrar en 
sterkere nedgang i boligprisene til å forsterke reduksjonen i privat konsum gjennom 
formuesleddet i makrokonsumfunksjonen. Økt realrente og reduserte inntekter fører også 
til redusert boligkapitalbeholdning og dermed boliginvesteringer. På lengre sikt 
stabiliseres privat konsum på et lavere nivå enn i referansebanen. Tregheter i tilpasningen 
av boligkapitalen medvirker imidlertid til at reduksjonen i boliginvesteringene 
sammenliknet med referansebanen ikke stopper opp før etter 8−9 år.  
 
Tabell 9.4.2. Virkninger på BNP Fastlands-Norge og konsumpriser av en økning i 

pengemarkedsrenten på 2 prosentpoeng. Prosentvis avvik fra referansebane 
 MODAG-variabel 1. år 2. år 3. år 5. år 10. år 
Varig renteøkning med endogen 
avkastning på forsikringskrav (RVi):  
BNP Fastlands-Norge1 Q − Q64 − Q65 0,0 −0,4 −0,7 −1,1 −1,5 
Konsumpriser PC 0,3 0,8 1,0 1,2 0,8 
Varig renteøkning med eksogen 
avkastning på forsikringskrav (RVii): 
BNP Fastlands-Norge1 Q − Q64 − Q65 −0,1 −0,7 −1,1 −1,6 −2,1 
Konsumpriser PC 0,3 0,8 1,0 1,0 0,4 
Midlertidig renteøkning med eksogen 
avkastning på forsikringskrav (RMii): 
BNP Fastlands-Norge1 Q − Q64 − Q65 −0,1 −0,7 −1,0 −0,6 −0,1 
Konsumpriser PC 0,3 0,8 0,7 0,0 −0,2 
1 BNP eksklusive bruttoproduktet for petroleumsnæringen (Q64) og næringen for utenriks sjøfart (Q65). 

Figur 9.4.3. Virkninger på privat konsum, konsumpriser, boliginvesteringer og -priser av en økning 
i pengemarkedsrenten på 2 prosentpoeng1
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1 I betegnelsene RVi, RVii og RMii står R for renteskift, V for varig, M for midlertidig, i for endogen avkastning på forsikringskrav og 
ii for eksogen avkastning på forsikringskrav. 
 
 
De kontraktive effektene på økonomien av en varig renteøkning er mer markert i 
beregningsalternativet med eksogen avkastning på forsikringskrav (RVii). 
Husholdningene har som nevnt negativ netto finansformue dersom forsikringskravene 
holdes utenom, og en renteøkning vil dermed lede til reduserte netto renteinntekter. 
Følgelig vil de negative effektene på disponibel realinntekt for husholdningene – og 
dermed de negative utslagene på privat konsum og boliginvesteringer – forsterkes 
sammenliknet med alternativet med endogen avkastning på forsikringskrav. Større 
negative utslag i innenlandsk etterspørsel, produksjon og sysselsetting påvirker også de 
relative utslagene i lønninger og priser. I beregningen med uendret avkastning på 
forsikringskrav bidrar sterkere reduksjon i aktivitetsnivået til at reverseringen av de 
positive utslagene på konsumprisene (på mellomlang sikt) blir mer markert sammenliknet 
med beregningen med endogen avkastning på forsikringskrav. 
 
Virkningene på økonomien ved en midlertidig renteøkning med uendret avkastning på 
forsikringskrav (RMii) er de to første årene de samme som i beregningen med en varig 
renteøkning med uendret  avkastning på forsikringskrav (RVii). Figur 9.4.3 viser at en 
midlertidig renteøkning også har effekter på økonomien i flere år etter at denne er 
reversert til sitt opprinnelig nivå. Dette skyldes at endringer i inntekter for 
husholdningene virker med et tidsetterslep på privat konsum, boliginvesteringer og -
priser. Tilpasningen av kapitalbeholdningen og etterspørselen etter arbeidskraft i 
foretakssektoren, som følge av endringer i produksjonen, tar også tid. Virkningene av en 
midlertidig renteøkning på BNP Fastlands-Norge og konsumprisene er imidlertid svært 
beskjedne på lengre sikt. Etter ti år er både aktivitetsnivået i fastlandsøkonomien og 
konsumprisene om lag uendret sammenliknet med referansebanen (jf. tabell 9.4.2). 
 
 

Virkninger av styrket valutakurs 
 
Hensikten med de to beregningene som presenteres her er å illustrere hvor raskt en 
rendyrket appresiering (varig eller midlertidig) av valutakursen ifølge MODAG slår ut i 
produsent- og konsumpriser, og derigjennom lønnsdannelsen og realøkonomien. Innholdet 
i valutakurskiftene kan oppsummeres på følgende måte, der første og andre bokstav i 
betegnelsen for det enkelte skiftet angir at det er snakk om et valutakursskift (V) og at 
skiftet er varig (V) eller midlertidig (M):  
 
• En varig appresiering av valutakursen med 4 prosent (VV). 
• En midlertidig appresiering av valutakursen med 4 prosent (VM). Den midlertidige 

appresieringen antas etterfulgt av en gradvis depresiering gjennom de to påfølgende 
årene med 0,5 prosent hvert kvartal, slik at nivået på kronekursen ved inngangen til 
det tredje året er lik nivået i referansebanen. Dette innebærer en appresiering av 
kronekursen med i gjennomsnitt 3 og 1 prosent i henholdsvis første og andre 
beregningsår sammenliknet med referansebanen.  
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MODAG inneholder som nevnt ingen koblinger mellom valutakurs og priser på 
utenlandske produkter (importpriser). Med utgangspunkt i tilsvarende beregninger i Eika 
og Moum (1999), er det beregningsteknisk lagt til grunn at overveltingen fra endringer i 
kronekursen til importpriser på de fleste produktene er 60 prosent det første året, 87,5 
prosent det andre året og 100 prosent det tredje året. Pengemarkedsrenten er holdt konstant 
i begge valutakursskiftene.  
 
Tabell 9.4.3 og figur 9.4.4 oppsummerer virkninger på sentrale størrelser i norsk økonomi 
som skriver seg fra en varig og midlertidig appresiering av valutakursen med 4 prosent. 
En varig appresiering av valutakursen har kontraktive virkninger på innenlandsk 
etterspørsel og produksjon på kort og mellomlang sikt sammenlignet med referansebanen. 
Det tar imidlertid tid før virkningene av appresieringen er noenlunde uttømt, noe som 
dels skyldes tregheter i tilpasningen til etterspørselsendringer og dels etterslep i over-
veltingen fra importpriser til norske produsentpriser. Eksporten reduseres (isolert sett) 
som følge av reduserte importpriser (målt i norske kroner) og derigjennom svekket 
konkurranseevne. Samtidig innebærer prisreduksjonen på utenlandske produkter en 
relativ prisøkning på norske produkter levert på hjemmemarkedet. Dette leder isolert sett 
til at samlet etterspørsel i større grad tilfredsstilles gjennom import og i mindre grad ved 
innenlandsk produksjon, slik at importandelene øker. Reduksjonen i importprisene fører 
til reduserte konsumpriser på vel 1 prosent det første året og om lag 2,5 prosent etter tre 
år. På lengre sikt fører en varig appresiering på 4 prosent til en tilsvarende reduksjon i 
konsumprisene. Dette resultatet innebærer at også lønningene – og dermed variable 
produksjonskostnader (innenlands) – reduseres i takt med appresieringen av kronekursen. 
 
Virkningene på privat konsum er knyttet til at appresieringen (på helt kort sikt) bidrar til 
økt disponibel realinntekt gjennom prisreduksjonen på importerte produkter. Etter hvert 
medvirker reduserte lønninger (via redusert sysselsetting og økt ledighet) til å reversere 
økningen i disponibel realinntekt, og konsumet reduseres på mellomlang sikt. Samtidig 
bidrar appresieringen de første årene til redusert realrente som leder til økt sparing og 
dermed forsterket reduksjon i konsumet på mellomlang sikt. Økningen i sparingen fører 
imidlertid til økt finansformue og økte formuesinntekter for husholdningene som på sikt 
gir økt konsum sammenliknet med referansebanen. 
 
Tabell 9.4.3. Virkninger på BNP Fastlands-Norge og konsumpriser av en appresiering av 

valutakursen med 4 prosent. Prosentvis avvik fra referansebane 
 MODAG-variabel 1. år 2. år 3. år 5. år 10. år 
Varig appresiering (VV):  
BNP Fastlands-Norge1 Q − Q64 − Q65 −0,2 −0,5 −0,6 −0,5 0,1 
Konsumpriser PC −1,1 −1,8 −2,5 −3,5 −4,0 
Midlertidig appresiering (VM): 
BNP Fastlands-Norge1 Q − Q64 − Q65 −0,1 −0,3 −0,2 0,1 0,1 
Konsumpriser PC −0,8 −0,8 −0,7 −0,4 0,0 
1 BNP eksklusive bruttoproduktet for petroleumsnæringen (Q64) og næringen for utenriks 
sjøfart (Q65). 
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Figur 9.4.4. Virkninger på privat konsum, konsumpriser, bytteforhold og eksport og import av en 
appresiering av kronekursen på 4 prosent1
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1 I betegnelsene VV og VM står første V for valutakurskift, andre V for varig og  M for midlertidig. 
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En midlertidig appresiering av valutakursen med 4 prosent vil de to første årene 
kvalitativt innebære de samme virkningene på økonomien som i alternativet med en varig 
appresiering. De kvantitative effektene vil imidlertid være svakere som følge av 
reversering av appresieringen, og dermed mindre gjennomsnittlig appresiering gjennom 
de to første årene. Den midlertidige styrkingen av valutakursen fører til en momentan 
svekkelse av bytteforholdet − det vil si eksportpriser sett i forhold til importpriser − for 
tradisjonelle varer for hjemmeleveranser og eksport. Den påfølgende og gradvise 
depresieringen bidrar derimot til at svekkelsen i bytteforholdet avtar. Etter 3-4 år styrkes 
sågar bytteforholdet noe sammenlignet med referansebanen. På lengre sikt har 
endringene i valutakursen ingen virkning på verken bytteforholdet eller konsumprisene. 
De langsiktige effektene på innenlandsk etterspørsel, eksport og importandeler er dermed 
også ubetydelige.   
 
 

Virkninger av en pengepolitisk innstramming18

 
Vi har sett at en midlertidig renteoppgang ifølge MODAG virker kontraktivt på 
realøkonomien på kort og til dels også på mellomlang sikt. En midlertidig appresiering av 
valutakursen synes også i noen grad å ha realøkonomiske virkninger på kort sikt. Senere 
tids erfaringer med nåværende pengepolitiske regime tyder på at renteendringer kan gi 
utslag i valutakursen, som igjen kan ha realøkonomiske effekter over en viss tid. I så fall 
vil virkningene av en renteendring kunne avhenge av størrelsen på det tilhørende utslaget 
i valutakursen. Av mangel på en fullgod empirisk fundert sammenheng mellom rente og 
valutakurs i et flyteregime, velger vi her å ta utgangspunkt i en stilisert forutsetning om 
udekket renteparitet ex post.19 Mer konkret illustrerer vi totalvirkningene av en stilisert 
pengepolitisk innstramming ved å kombinere de to rendyrkede beregningene omtalt over 
med midlertidig renteoppgang (RMii) og styrket valutakurs (VM). Vi tenker oss således at 
renten økes midlertidig med 2 prosentpoeng i to år, mens valutakursen umiddelbart 
appresieres med 4 prosent, for deretter gjennom de to neste årene gradvis å vende tilbake 
til nivået langs referansebanen (se figur 9.4.5). Sentrale virkninger av en slik 
pengepolitisk innstramming er gjengitt i tabell 9.4.4 og figur 9.4.6.  
 

                                                 
18 Den pengepolitiske innstrammingen som omtales nedenfor er inspirert av Eika og Moum (1999).  
19 Erfaringene med inflasjonsstyring i Norge kan tyde på at sammenhengen mellom rente og valutakurs i 
praksis er mer komplisert enn hva den enkle antakelsen om udekket renteparitet skulle tilsi. Løsningen som 
her er valgt kan betraktes som en teknisk tilnærming til en situasjon som er relativt ny for norsk økonomi.  
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Figur 9.4.5. Stilisert pengepolitisk innstramming1  
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1 Endring fra referansebanen for valutakurs og importpris i prosent og for pengemarkedsrenten i prosentpoeng. Negative tall når det 
gjelder kronekurs innebærer styrket krone i forhold til referansebanen. 
 
Tabell 9.4.4. Virkninger på BNP Fastlands-Norge og konsumpriser av en penge-politisk 

innstramming (midlertidig økning i pengemarkedsrenten på 2 prosentpoeng) der 
udekket renteparitet er oppfylt ex post. Prosentvis avvik fra referansebane 

 MODAG-
variabel 

1. år 2. år 3. år 5. år 10. år 

Isolerte effekter av renteøkning (RMii):  
BNP Fastlands-Norge1Q − Q64 − Q65 Q − Q64 − Q65 −0,1 −0,7 −1,0 −0,6 −0,1 
Konsumpriser PC 0,3 0,8 0,7 0,0 −0,2 
Isolerte effekter av styrket krone (VM): 
BNP Fastlands-Norge1 Q − Q64 − Q65 −0,1 −0,3 −0,2 0,1 0,1 
Konsumpriser PC −0,8 −0,8 −0,7 −0,4 0,0 
Samlet effekt2: 
BNP Fastlands-Norge1 Q − Q64 − Q65 −0,3 −0,9 −1,1 −0,5 0,0 
Konsumpriser PC −0,6 −0,1 0,1 −0,3 −0,2 
1 BNP eksklusive bruttoproduktet for petroleumsnæringen (Q64) og næringen for utenriks sjøfart (Q65). 
2 Som en følge av nivåavhengighet (og avrunding) kan resultatene avvike noe fra en ren summering av 
virkningene i de to enkeltberegningene med midlertidig renteøkning og appresiering av kronekursen. 

 
Den pengepolitiske innstrammingen medfører redusert aktivitet i de to egentlige 
"innstrammingsårene" (det vil si årene med høyere rente), samt i de påfølgende 2-3 årene. I 
resten av beregningsperioden er effektene på realøkonomien relativt små. I det første året er 
det særlig konkurranseutsatt virksomhet (industrien) som reduserer aktivitetsnivået, mens 
det i de nærmeste påfølgende årene er øvrige deler av fastlandsøkonomien (skjermet sektor) 
som rammes sterkest av innstrammingen. Dette henger sammen med at appresieringen gir 
en umiddelbar forverring av bytteforholdet overfor utlandet og dermed svekket konkur-
ranseevne, mens reduksjonen i innenlandsk etterspørsel (privat konsum) først er betydelig 
etter ett år. I løpet av det andre og tredje året forsvinner de negative eksporteffektene, mens 
de negative innenlandske etterspørselsimpulsene (i første rekke fra husholdningene) 
forsterkes markert. Dersom vi betrakter de første tre årene samlet, reduseres privat konsum 
med i overkant av 2 prosent, mens eksporten opplever tilnærmet nullvekst sammenlignet 
med referansebanen. 
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Figur 9.4.6. Virkninger av en pengepolitisk innstramming1
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1 Betegnelsene rente- og valutakurskanal representerer isolerte virkninger fra beregningene med henholdsvis  
midlertidig renteøkning (RMii) og styrking av valutakursen (VM). "Samlet effekt" er summen av virkningene fra de to rendyrkede 
beregningene. 
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Renteøkningen og appresieringen har på kort og mellomlang sikt motsatte effekter på 
konsumprisene. Det første året dominerer imidlertid valutakurseffektene gjennom direkte 
negative bidrag til prisnivået (via reduserte importpriser), slik at konsumprisveksten blir 0,6 
prosent lavere enn i referansebanen. I de to påfølgende årene er derimot konsumprisveksten 
om lag uendret sammenlignet med referansebanen. Dette resultatet må ses i lys av at 
direkte positive priseffekter i varehandelen og på boligtjenester av renteøkningen fullt ut 
motvirker negative priseffekter av appresieringen. Totalvirkningen på inflasjonen (målt ved 
konsumprisene) er deretter igjen negativ (om enn svakt). Effektene på konsumprisene av 
den pengepolitiske innstrammingen er om lag uttømt etter 10 år. 
 
Beregningen ovenfor illustrerer at virkningene på konsumpriser og realøkonomien av en 
pengepolitisk innstramming avhenger av styrkeforholdet mellom rente- og 
valutakurskanalen. Dette styrkeforholdet henger under våre forutsetninger sammen med 
varigheten av renteendringen, som bestemmer hvor stort utslaget i valutakursen blir for 
en gitt renteendring. For å få et inntrykk av hvor følsom virkningene er av 
innstrammingens varighet kan en utføre simuleringseksperimenter på MODAG med ulike 
kombinasjoner av renteøkning og varighet. Vi skal her nøye oss med å gjengi følgende 
hovedresultater fra slike eksperimenter på KVARTS, se Eika og Moum (1999):20  
 
• Det er en tendens til at BNP-utslagene og utslagene på bruttoproduktet i industrien 

øker når virkningene på konsumprisene øker (med økende varighet på en gitt 
renteøkning).  

• På kort sikt synes virkningene på industriproduksjonen gjennomgående å være større 
enn virkningene på resten av økonomien.  

• Forskjellen i virkningene på BNP Fastlands-Norge og bruttoproduktet i industrien ser 
ut til å øke med økende konsumpriseffekt.  

• På helt kort sikt avhenger konsumpriseffekten først og fremst av størrelsen på den 
initiale appresieringen, som er gitt ved produktet av renteendring og varighet (jf. figur 
9.4.5).      

 
Resultatene antyder at de kvantitative virkningene på økonomien av en pengepolitisk 
innstramming i stor grad er avhengig av innstrammingens varighet. Som et ytterpunkt 
kan en tenke seg en kortvarig renteoppgang. I et slikt tilfelle vil valutakursutslagene bli 
relativt beskjedne innenfor vårt opplegg. Som det motsatte ytterpunkt kan en tenke seg en 
langvarig renteoppgang som umiddelbart medfører en kraftig styrking av kronekursen. 

7.11 Concluding remarks 
The macroeconomic model MODAG gives representation of important relationships in 
the Norwegian economy. This publication as aimed at giving a close to completely 
exhaustive documentation of the modell as of spring 2002. The strength of MODAG is 
that it is a cumulative fund of knowledge comprising a number of empirical analyses. The 
modell force upon those who rely on it to pay attention to definitional and behavioural 
relationships in the economy which are easy to forget in verbal squabbles about economic 

                                                 
20 MODAGs beskrivelse av norsk økonomi er i stor grad sammenfallende med beskrivelsen i KVARTS, 
som analysene i Eika og Moum (1999) som nevnt er basert på.  
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and political issues. Due to the uncertainty inherent in the numerical assessment of the 
relationships of MODAG, one should nevertheless refrain from conveying the impression 
that the modell has the final answers in questions wihtin its realm. The modell user must 
always evaluate critically results from MODAG in light of the current situation, 
knowledge about the the economy not incorporated into MODAG, and, indeed, possible 
defcts in the modell.  
 
Finally, it must be emphasized that work on MODAG is an ongoing and research project. 
Experiences from twenty years with the model show that MODAG’s description of the 
functioning of the Norwegian economy does change over time. It can be due to real 
changes in the economy, but also that new experiences result in new insight about how 
the Norwegian economy ”really” functions. Currently, there is a research project in 
Statistics Norway aiming at studying and modelling the interaction between financial 
markets and the real side of the economy, a field not much elaboratde in the current 
version of MODAG. The formation of the interest rate and the exchange rate under the 
new monetary policy regime wil in particular be investigated. This project will probably 
imply changes in the modell. Another topic for further development of MODAG is to get 
a better understanding and treatment of the relationship between world market prices, 
exchange rates and import prices and the conection between these variables and final 
demand prices such as consumption prices. 
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