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1. BAKGRUNN

Euro som felles mynt  – og rentene de samme
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Gjeldsoppbyggingen i de eurolandene som i 
dag er rammet av krise, skjedde i noen tilfeller på 
statens hånd (Hellas og Portugal) og i andre tilfel-
ler i privat sektor (Irland og Spania). Ofte gikk 
oppbyggingen av gjeld hånd i hånd med økte for-
muespriser, særlig på fast eiendom. Gjeldsveksten 
må ses i sammenheng med at det globale renteni-
vået var lavt, samtidig som opprettelsen av valuta-
unionen bidro til en markert nedgang i risikopre-
miene for mange land i euroområdet. Fram 
til 2007 lå renten på statsobligasjoner utstedt i 
euro ned mot det tyske nivået også for de eurolan-
dene som i dag har store utfordringer med sine 
statsfinanser, jf. figur 2.6.

Den økonomiske og politiske integrasjonen i 
euroområdet har skutt fart de siste årene som et 
ledd i krisehåndteringen. Deltakerlandene er 
enige om tiltak for å styrke den økonomiske og 
finansielle stabiliteten. Det er opprettet en perma-
nent ordning for å kunne gi lån til medlemsland i 
økonomisk krise. Det økonomiske samarbeidet 
mellom eurolandene er også styrket og gjort mer 
forpliktende, blant annet i finanspolitikken. Et 
bedre rammeverk for å oppdage og korrigere 
makroøkonomiske ubalanser er nå på plass. I til-
legg har de fleste EU-landene, herunder alle i 
euroområdet, vedtatt en ny finanspolitisk traktat 
som stiller krav om at det underliggende, struktu-
relle budsjettunderskuddet må være mindre eller 
lik 0,5 pst. av BNP i det enkelte budsjettår. På 

finansmarkedsområdet er det enighet om å over-
føre ansvar fra nasjonalstatene til fellesskapet, 
blant annet ved at finansinstitusjoner skal under-
legges en felles europeisk tilsynsmyndighet. Det 
gjenstår arbeid med å konkretisere og sette i verk 
tiltakene. 

2.4 Den økonomiske utviklingen fram 
mot 2060

Finanskrisen vil prege utviklingen i verdensøko-
nomien i flere år framover. Etter hvert vil likevel 
virkningene av mer langsiktige drivkrefter 
komme klarere til syne. Endringer i befolkning og 
arbeidsinnsats, kapitalinnsats, teknologi og pro-
duktivitet, samt institusjonelle og miljømessige 
rammebetingelser inngår i disse drivkreftene. 
Med støtte i langsiktige framskrivinger fra OECD 
drøfter vi i dette avsnittet hvilke trekk som kan 
komme til å prege den globale økonomiske utvik-
lingen de neste tiårene.2 I arbeidet har OECD 
blant annet benyttet en makroøkonomisk modell 
som dekker landene i OECD og G20. 90 pst. av 
dagens globale BNP er dermed inkludert. 

Det vil ta tid før ubalansene som var bak-
grunnen for den globale finanskrisen er bygget 

Figur 2.6 Rente på 10-års statsobligasjoner i utvalgte europeiske land

Kilde: Reuters EcoWin.
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2 OECD Economic Policy Papers, No. 03, “Looking to 2060: 
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§ For mange låner for mye for 
lenge. Det er oppskriften på 
en økonomisk krise.

§ Hvorfor? Fordi når gjeld ikke 
kan betjenes blir det kamp om 
å unngå å ta tap

Kilde: Perspektivmeldingen 2013



Konsekvenser av for lav rente. 
Boligbygging i Spania og Norge.
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Finanskrisen startet i USA høsten 2008. Men har hatt langt 
større konsekvenser i euroland. USA maktet å sanere gjeld 
mye raskere.
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systemet. Reduksjon i de omfattende fradragene i 
inntekts- og bedriftsbeskatningen, samt innføring 
av flere miljøavgifter og en nasjonal merverdiav-
gift, er eksempler på tiltak som vil kunne bidra til 
å lukke gapet mellom føderale utgifter og inntek-
ter. Et viktig hinder for å gjennomføre tiltak er den 
økte polariseringen i amerikansk politikk, som 
gjør det vanskelig å samle tilstrekkelig oppslut-
ning om aktuelle forslag. Slik politisk usikkerhet 
var også bakgrunnen for at ett av kredittvurde-
ringsbyråene sommeren 2011 satte ned kreditt-
vurderingen til den amerikanske staten fra toppni-
vået AAA. Selv om amerikanske myndigheter 
greide å styre unna det såkalte budsjettstupet ved 
inngangen til 2013, er utfordringene med budsjet-
tet fortsatt store.

Utviklingen framover vil avhenge av hushold-
ningenes spareatferd og av hvor mye og hvor 
raskt de offentlige budsjettene blir strammet inn. 
Sterk konsumvekst i USA vil gi nye vekstimpulser 
til verdensøkonomien. Dersom en slik vekst led-
sages av stigende underskudd i USAs utenriksø-
konomi, vil de globale ubalansene øke på nytt. Det 
kan i så fall være en kime til ny uro.

2.3.2 Europa

Utviklingen i Europa har vært enda svakere enn i 
USA, og BNP for euroområdet samlet har ennå 
ikke kommet tilbake til nivået fra før finanskrisen, 
jf. figur 2.5. I den første tiden etter 2008 så det ut 

til at landene i euroområdet var mer skjermet fra 
virkningene av krisen enn andre europeiske land. 
Dette bildet er nå endret. Flere euroland har mot-
tatt økonomisk krisehjelp fra EU-fellesskapet og 
IMF. Som medlemmer i en valutaunion er eurolan-
dene gjensidig avhengig av hverandre, både med 
hensyn til økonomisk utvikling og økonomisk 
politikk. De siste års erfaringer har vist at det 
institusjonelle rammeverket rundt EUs økono-
miske og monetære union (ØMU) var utilstrekke-
lig til å forebygge og håndtere en dyp økonomisk 
krise, jf. boks 2.4.

For å hindre gjeldsoppbygging og ubalanser 
var det i ØMU lagt opp til at hvert land skulle 
sørge for orden i sin egen økonomi. Stabilitets- og 
vekstpakten satte en grense for underskudd og 
bruttogjeld for offentlig forvaltning på henholds-
vis 3 og 60 pst. av BNP. Grensene ble imidlertid 
overskredet og rammeverket deretter uthulet da 
store land som Tyskland og Frankrike valgte å 
ikke holde seg innenfor de fastsatte kravene.

I tillegg har flere euroland levd over evne ved 
at utgiftene til konsum og realinvesteringer over-
steg landets inntekter. For flere av landene 
utgjorde det tilhørende underskuddet i utenriksø-
konomien over 10 pst. av BNP gjennom flere år. 
Ubalansene bygget seg i hovedsak opp mot andre 
land i eurosonen, og for området sett under ett var 
utenriksøkonomien om lag i balanse. Lønninger 
og andre kostnader steg også raskere i sør. Det 
forsterket ubalansene i handelen.

Figur 2.5 Bruttonasjonalprodukt og arbeidsledighet i USA og euroområdet

Kilde: Reuters EcoWin.
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Kina tar innpå USA, men veksten avtakende

§ Demografi
§ Matematikk

§ Vil Kina ende i ”Middle Income Trap”?
§ November: Ny plan lagt fram
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• Kina må øke privat konsum.
• Eksport og investeringene – ikke nok vekst i etterspørsel.
• Hva skal til for at privat forbruk skal ta seg opp i Kina?

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pr
os

en
t a

v 
BN

P

Driftsbalansen

Kina

USA

Kilde: Worldbank



ÅTTE SENTERALE UTFORDRINGER

• Korrupsjon
• Fordeling
• Hvem skal eie jorda?
• Hukou
• SOE-ene
• SOB-ene
• Forurensning
• Oppgjør med Mao

7arne jon isachsen november 2013



USA har problemer
• For lave realinvesteringer (motsatt av Kina)
• For dårlig vedlikehold av infrastruktur
• Stadig  skjevere inntektsfordeling som hemmer omstillinger
• Politisk system som fungerer dårlig for tiden

It is probably no coincidence this latest escalation is taking place 
under the watch of America's first black president.

Edward Luce, Financial Times, 14/10/2013

Etter først å ha pekt på at demokratene i 1860 ikke ville godta 
oppløsning av slaveriet, hvilket den gang førte til borgerkrig.

Frontene i amerikansk politikk er harde. Amerikanere ser annerledes 
på mange ting enn hva vi gjør.



Norge gjort det overraskende bra.

Selv uten oljen (Fastlands-Norge) har vi solid økonomisk vekst og lav 
arbeidsledighet. Flaks og dyktighet.
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som bærer over tid. Samtidig gir rammeverket oss
handlefrihet til å møte tilbakeslag. Denne handle-
friheten brukte vi da vi økte bruken av oljepenger
kraftig for å møte nedgangstidene i etterkant av
finanskrisen. Motstykket er at vi må holde igjen
når det går bra i økonomien, slik vi har gjort de
siste årene.

Den internasjonale finanskrisen minnet oss
om at store økonomiske tilbakeslag ofte springer
ut av og kan forsterkes av finansielle ubalanser.
En god regulering av finansmarkedene bidro til at
utslagene av krisen ble mildere i Norge enn i
mange andre land. Dette viser viktigheten av at vi
i Norge har en god finansmarkedsregulering. I
årene etter finanskrisen har vi videreutviklet regu-
leringen, bl.a. ved å skjerpe soliditetskravene til
bankene og styrke kapitalen i Bankenes sikrings-
fond. Dette gjør bankene mer solide og låntakere
mindre sårbare i en situasjon der mange norske
husholdninger har høy gjeld.

Selv om oljeinntektene er store, er det vår fel-
les arbeidsinnsats som er fundamentet for vår vel-
stand og velferd. Regjeringen har lagt rammer for
et godt arbeidsliv, reformert uføretrygden og satt
pensjonsreformen ut i livet. Et bærekraftig pen-
sjonssystem med gode insentiver til å stå i arbeid
legger til rette for økt yrkesdeltakelse blant eldre,
slik vi nå ser klare tegn til. Regjeringen har lagt
stor vekt på et godt samarbeid med partene i
arbeidslivet. Dette bidrar til at hensynet til lav
ledighet ivaretas i lønnsdannelsen.

Velstandsutviklingen avhenger av hvor godt vi
bruker ressursene våre. Den økonomiske veksten
i Norge er særlig drevet av vekst i produktiviteten.
Også framover vil en effektiv og omstillingsdyktig
økonomi være en forutsetning for høy verdiska-
ping. En effektiv offentlig sektor er særlig viktig
for å sikre gode velferdstjenester også framover.
Det er gjennomført mange tiltak i senere år for å
bedre ressursbruken i offentlig virksomhet og
øke yrkesaktiviteten for grupper som ellers ikke
ville deltatt i arbeidslivet.

Skatter og avgifter utgjør det viktigste grunnla-
get for å finansiere velferdsgodene og det sosiale
sikkerhetsnettet. Regjeringen har gjort skatte-
systemet mer rettferdig. Gjennom innføring av
utbytteskatt, forbedringer av formueskatten og
økt minstefradrag er prinsippet om skatt etter
evne styrket. Det koster mer enn før å forurense,
og bilavgiftene er lagt om slik at lavutslippsbiler
favoriseres. Arbeidslinja er styrket ved at beskat-
ningen av pensjonister, uføre og enslige forsør-
gere er lagt om og skatteklasse 2 avviklet. Regje-
ringen har lagt fram en vekstpakke for å bedre
konkurransekraften, fremme lønnsomheten og
styrke investeringene i fastlandsbedriftene. Skat-
tesystemet har blitt mer effektivt ved at skatte-
grunnlaget er utvidet og særordninger redusert.
Overprisede gebyrer er redusert med 1,6 mrd.
2014-kroner. Skatte- og avgiftsnivået er holdt uen-
dret gjennom regjeringsperioden.

Figur 8.2 Verdiskaping og ledighet. 

Kilde: Macrobond.
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2. NORGE – SLUTT PÅ FLAKSEN?

Eksporten holdt seg oppe på grunn av økt etterspørsel etter det vi selger. 
Takk til Kina. Og også stadig bedre priser (bytteforholdet).36 Meld. St. 1 2013–2014

Nasjonalbudsjettet 2014

utenom olje var prisutviklingen gunstig i forkant
av finanskrisen. Siden 2008 har prisene på eksport
av tradisjonelle varer svingt. Det har særlig vært
store bevegelser i prisene på fisk og metaller. Pri-
sene på oppdrettsfisk tok seg markert opp mot
slutten av fjoråret og inn i 2013, og utviklingen har
bidratt til at samlede eksportpriser har steget de
tre siste kvartalene. I 2. kvartal i år var byttefor-
holdet for tradisjonelle varer 2¾ pst. svakere enn i
2007, men 8½ pst. sterkere enn i 2000. Det anslås i
denne meldingen at både bytteforholdet for tradi-
sjonelle varer og alle varer og tjenester samlet vil
avta noe i 2013 og 2014 sett under ett.

Olje- og gassinntektene bidrar til store over-
skudd i Norges driftsregnskap overfor utlandet.
De siste ti årene har overskuddet på driftsbalan-
sen svingt rundt et nivå tilsvarende 13,7 pst. av BNP.
Lavere verdi av petroleumsproduksjonen, samt
lavere vekst i eksporten av tradisjonelle varer enn
i importen av slike varer, anslås å bidra til at dette
overskuddet vil falle noe tilbake fra 2012 til 2014.
Nivået ventes imidlertid fortsatt å utgjøre over 10
pst. av BNP.

Gjennom de siste 20 årene har veksten i pro-
duktiviteten vært høyere i vår fastlandsøkonomi
enn for handelspartnere som USA og Tyskland, jf.
omtale i avsnitt 6.2. Produktiviteten er høy i Norge
sammenliknet med mange andre land. Fra midten
av forrige tiår falt imidlertid veksten i produktivi-
teten noe tilbake, både i norsk fastlandsøkonomi
og blant de fleste av våre handelspartnere. Dette

må bl.a. ses i sammenheng med at bedrifter i flere
land under og etter finanskrisen holdt på arbeids-
kraft i påvente av bedre tider. I tillegg har utviklin-
gen i bedriftenes investeringer vært svak, jf. boks
2.5. Produktivitetsveksten tok seg noe opp i 2012.
Anslagene i denne meldingen innebærer at pro-
duktiviteten i fastlandsøkonomien vil vokse noe
langsommere i 2013 enn i 2012, for deretter å ta
seg litt opp igjen i 2014. Avdempingen i 2013 må
ses i sammenheng med utviklingen i elektrisitets-
produksjonen.

Kjøpekraften til norske arbeidstakere har over
flere år steget mer enn arbeidstakernes produkti-
vitet og klart mer enn kjøpekraften til arbeidsta-
kere i mange andre land, jf. figur 2.13A. De store
bytteforholdsgevinstene i Norges handel med
utlandet har bidratt til at lønnstakernes andel av
verdiskapingen likevel har holdt seg relativt stabil
for fastlandsnæringene sett under ett. Høye kost-
nader i Norge presser imidlertid lønnsomheten i
mange norske eksportbedrifter. I perioder med
lav etterspørsel fra utlandet er et høyt kostnads-
nivå ekstra tungt å bære. Det er nå tegn til at også
bedrifter som leverer til oljevirksomheten møter
kostnadsutfordringer. Svekkelsen av kronen siden
årsskiftet kan hjelpe noe på situasjonen for norsk
konkurranseutsatt næringsliv, men kostnadene er
fortsatt svært høye sammenliknet med nivået hos
våre handelspartnere. Det er alltid vanskelig å
fastslå årsaker til endringene i kronekursen. Som
omtalt foran, kan det se ut til at også forhold uten-

Figur 2.12 Norges handel med utlandet

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Norges handel med utlandet

A. Eksport fra fastlandsøkonomien . 
Sesongjusterte  volumindekser. 2000=100.    
3 kv glidende gjennomsnitt.  

100

120

140

160

100

120

140

160

2000 2003 2006 2009

I alt

Tradisjonelle varer

B.   Bytteforhold overfor utlandet.
Sesongjusterte prisindekser. 2000 = 100. 
3 kv glidende gjennomsnitt.  

100

120

140

160

100

120

140

160

2000 2003 2006 2009

Eksport av tradisjonelle varer

Tjenester utenom olje og
utenriks sjøfart

2013 2013

Kilde: Nasjonalbudsjettet 2014



Investeringene i Nordsjøen viktigere for Norge på kort sikt enn videre 
oppbygging av Oljefondet (Statens pensjonsfond utland, SPU)

à Økt etterspørsel til Fastlands-Norge når disse innvesteringene øker

Kilde: Nasjonalbudsjettet 2014

9% vekst i investeringene i 2013
7.5% vekst i 2014

Anslag for oljeprisutvikling, er de i 
overkant optimistiske?
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duserende land i Midtøsten og Nord-Afrika samt
økt usikkerhet om situasjonen mellom vestlige
land og Iran bidratt til å trekke prisen opp. For
fjoråret sett under ett var oljeprisen 112 dollar per
fat, om lag det samme som året før.

Hittil i år har oljeprisen svingt mye. Økt usik-
kerhet om framtidig utvikling i internasjonal øko-
nomi og en tilspissing av konflikten mellom Nord-
Korea og Sør-Korea bidro til at oljeprisen falt mar-
kert fra februar til april. Etter dette bidro først
konflikten i Egypt og deretter tiltakende uro om
situasjonen i Syria til at oljeprisen tok seg opp
igjen. I begynnelsen av oktober var oljeprisen
rundt 110 dollar per fat, tilsvarende rundt 650 kro-
ner. Dette er om lag på linje med gjennomsnittlig
oljepris hittil i år.

Det er stor usikkerhet om utviklingen i olje-
markedet framover, både på etterspørsels- og til-
budssiden. Den økonomiske veksten i Kina og
andre framvoksende økonomier har avtatt, og
utsiktene framover er svakere. Et tilbakeslag i
framvoksende økonomier vil kunne ha betydelige
konsekvenser for oljeprisen. På tilbudssiden er
det særlig stor usikkerhet om situasjonen i Midt-
østen og Nord-Afrika. Det er også betydelig opp-
merksomhet om hva produksjon av ukonvensjo-
nell olje og gass vil bety for oljemarkedet på len-
gre sikt. Fram til nå har produksjonen av skifer-
gass og skiferolje hatt vesentlige følger for energi-
forsyningen først og fremst i USA, men det er
påvist store forekomster av ressurser også i
mange andre land. Det er foreløpig usikkerhet om
hvor mye av disse som det ut fra miljømessige og
økonomiske hensyn vil være forsvarlig å utvinne.

Prisingen i terminmarkedet tyder på forvent-
ninger om en viss nedgang i oljeprisen framover. I
denne meldingen legges det til grunn en gjen-
nomsnittlig oljepris på 635 kroner i år og 600 kro-
ner neste år (faste 2014-priser). For årene fra og
med 2015 er oljeprisforutsetningen fra Perspektiv-
meldingen 2013 beholdt, jf. figur 2.17B.

Gassprisene har de siste årene økt klart lang-
sommere enn oljeprisen, jf. figur 2.17C. Det siste
året har spotprisen på gass i Europa stort sett
holdt seg rundt 2¼ kroner per standard kubikk-
meter (Sm3). Lav økonomisk vekst og lave priser
på kull har isolert sett bidratt til å trekke ned gass-
prisen i Europa. Knapphet på LNG globalt har
trukket i motsatt retning. Prisen på den delen av
norsk gasseksport som selges på langsiktige kon-
trakter der prisen er knyttet opp mot prisen på
olje, har vært noe høyere enn spotprisen på gass.
Omfanget av indeksering mot oljeprodukter i kon-
trakter for levering av gass har falt de siste årene,

Figur 2.17 Etterspørsel og pris

Kilder: BP, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
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Sårbare for fall i oljeprisen
• Investeringene i Nordsjøen ned. Merkes kraftig i Fastlands-Norge
• Høyt kostnadsnivå som vil skape vanskeligheter

Kilde: Nasjonalbudsjettet 2014

Bedre stillet enn 
Hellas og Spania.

Hvorfor det?
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3.7.3 Inntektspolitikken

Det inntektspolitiske samarbeidet mellom partene
i arbeidslivet og Regjeringen er en sentral del av
den økonomiske politikken. Samarbeidet kjenne-
tegnes ved utstrakt dialog mellom partene og høy
grad av koordinering i forhandlingene. Det er
lang tradisjon for at sentrale tariffområder i kon-
kurranseutsatt sektor forhandler først og at resul-
tatene fra disse forhandlingene er retningsgi-
vende for lønnsutviklingen i øvrige sektorer. For-
handlingsmodellen bygger på hensynet til at
lønnsveksten over tid må holdes innenfor rammer
konkurranseutsatte næringer kan leve med.
Modellen understøtter en utvikling med høy sys-
selsetting, lav ledighet og balanse i utenriksøko-
nomien, også når oljevirksomheten etter hvert vil
avta i betydning.

Det tekniske beregningsutvalget for inntekts-
oppgjørene (TBU) og Regjeringens kontaktutvalg
legger til rette for at myndighetene og partene har
en felles forståelse av den økonomiske situasjo-
nen og av hvilke utfordringer norsk økonomi står
overfor. Forhandlingene er partenes ansvar.

Flere år med høyere lønnsvekst i Norge enn
hos våre handelspartnere har trukket kostnadsni-
vået opp. Ifølge TBU var timelønnskostnadene i
industrien i gjennomsnitt nærmere 70 pst. høyere
i Norge i 2012 enn for et vektet gjennomsnitt av

våre handelspartnere i EU, og nær 30 pst. høyere
enn i Sverige, i 2012, målt i felles valuta, jf. figur
3.26. Figuren fanger ikke opp eventuelle forskjel-
ler i produktivitet mellom land. En gunstig prisut-
vikling på flere viktige norske eksportprodukter
har bidratt til å dempe presset på lønnsomheten
som følge av økte kostnader. I tillegg har flere
bedrifter vridd deler av sin aktivitet mot oljenærin-
gen. I løpet av inneværende år har kronekursen
svekket seg og var i begynnelsen av oktober
6,5 pst. svakere enn gjennomsnittet for 2012. Kost-
nadsnivået er imidlertid fortsatt høyt. Det gjør
bedrifter sårbare for prisfall og sterkere krone.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som ser nær-
mere på lønnsdannelsen og erfaringer fra de 12
årene som har gått siden handlingsregelen og
inflasjonsmålet ble innført (Holden III-utvalget).
Utvalget skal også drøfte utfordringer for lønns-
dannelsen av nye makroøkonomiske utviklings-
trekk, herunder det høye kostnadsnivået, lavere
produktivitetsvekst, økt arbeidsinnvandring og
petroleumsnæringens posisjon i norsk økonomi.
Utvalget vil levere sin innstilling i løpet av inne-
værende år.

Det tekniske beregningsutvalget for inntekts-
oppgjørene har anslått veksten i gjennomsnittlig
årslønn til 4,0 pst. i 2012, etter en vekst på 4,2 pst.
året før. På bakgrunn av resultatene fra de gjen-

Figur 3.25 Tiltaksplasser for arbeidssøkere og 
arbeidsledighet. 1 000 personer og prosent

Kilder: NAV og Finansdepartementet.
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Figur 3.26 Lønnskostnader per timeverk i indu-
strien i felles valuta i 2012. Norges handelspart-
nere i EU=100

Kilder: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsopp-

gjørene, Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.
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Lavere oljepris og dyrere import betyr at oljen kjøper mindre i utlandet
à Tap av bytteforhold

Kilde: OECD, DataMarket

• Lavere oljepris og investeringene i Nordsjøen synker. 
• Kan føre til problemer inntekter og sysselsetting på land.
• Og dermed med betjening av gjeld

Figur: Husholdningenes gjeld i prosent av disponibel inntekt
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2.1  ARBEIDSMARKEDET

Holden III – utvalget om lønnsdannelsen og utfordringer ved:
• Høyt kostnadsnivå
• Lavere vekst i produktivitet
• Økt arbeidsinnvandring
• Petroleumsnæringens posisjon i norsk økonomi

Hvordan makte en overgang til en mer ”vanlig” økonomisk hverdag?
Bra at man er i fortkant med tenkningen her.

Er det alltid mer bevilgninger som skal til?
Har helsevesenet nok penger?
Er det organiseringen som er problemet?
Noen i helsevesenet mener det.



Aleris opererer 8 galler på én dag.
Poliklinkk på universitetssykehus opererer 3 galler

àSamme legene, og samme ressurser. Hva skjer?
à Kfr. avgang av sjef på A-hus sykehus på tirsdag

Konkurranseutsatt industri preget av målrettet virksomhet. 
Vet at de går konkurs om de ikke har kundenes beste i fokus.

Hva med bøndene?
Og hva med de store bankene?

Kilde: Nasjonalbudsjettet 2014, OECD



Samlet støtte i prosent av brutto næringsinntekt 
i jordbruket for utvalgte OECD-land
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enkelte næringsspesifikke skatte- og avgiftslettel-
ser. For Norges del er jordbruksfradraget og
avgiftsfritak på diesel eksempler på skatte- og
avgiftslettelser som er inkludert i beregningene.
Samlet støtte til norsk jordbruk utgjorde etter
OECDs beregninger 24,9 mrd. kroner i 2012. Av
dette utgjorde den beregnede skjermingsstøtten
45 pst. Samlet støtte til norsk jordbruk i pst. av
brutto næringsinntekt har falt noe siden 1980-
årene ifølge OECDs beregninger, jf. tabell 6.5.
Støtteprosenten i Norge målt med PSE har økt fra
59 pst. i 2011 til 63 pst. i 2012. Støtteprosenten i
gjennomsnitt for OECD-landene var 19 pst. i 2012.

Norge har i OECD-sammenheng lav andel
støtte basert på produsert mengde. De siste fem-
ten årene har det skjedd en dreining i virkemid-
delbruken fra pristilskudd til mer produksjons-
nøytrale virkemidler både i Norge og andre land.
Dette har bl.a. bidratt til å redusere jordbruksstøt-
tens produksjonsdrivende effekt og å redusere
intensiteten i produksjonen.

For norsk fiskerinæring er det viktig med for-
bedringer i WTO-avtalen som omfatter tollreduk-
sjoner, innstramminger i muligheten til vilkårlig
bruk av handelstiltak og reduksjon av subsidier
som fører til overkapasitet og overfiske. Fisk og
fiskevarer er et av de mest beskyttede vareområ-
dene i internasjonal handel, ofte med høye tollsat-
ser som ligger over gjennomsnittlig industritoll.

Norsk eksport av sjømat møter også anti-dum-
pingtiltak og i økende grad ubegrunnede tek-
niske, veterinære og sanitære krav. Bedret mar-
kedsadgang og beskyttelse mot vilkårlig anven-
delse av handelstiltak har stor betydning for fis-
keri- og havbruksnæringen, som eksporterer om
lag 95 pst. av produksjonen.

EU er det viktigste markedet for norsk fisk og
fiskevarer. Deler av fiskeeksporten er sikret toll-
frihet gjennom EØS-avtalen, men avtalen gjelder
ikke for flere av de viktigste produktene, bl.a. laks,
makrell, sild og reker. EØS-avtalen hindrer heller
ikke at norsk fiskeeksport kan bli møtt med han-
delstiltak og andre konkurranseregulerende vir-
kemidler fra EUs side. EUs antidumpingtiltak mot
norsk laks og norsk regnbueørret ble fjernet i
2008. EU har vedtatt restriksjoner mot handel
med selprodukter som trådte i kraft 20. august
2010. Norge mener at tiltakene strider mot EUs
forpliktelser etter WTO-regelverket. Et felles tvis-
teløsningspanel for Norge og Canada ble oppret-
tet i april 2011, og det forventes at en avgjørelse
vil foreligge før utgangen av 2013.

Vanskelighetene med å sluttføre WTO-for-
handlingene, og det faktum at EFTA-handelsavta-
lene gir markedsadgang utover forpliktelsene i
WTO, betyr at handelsavtalene fortsatt vil være et
viktig supplement til WTO. Frihandelsavtaler gir
økt markedsadgang ved å fjerne eller redusere

1 PSE («Producer Support Estimate») er definert som summen av budsjettstøtte og skjermingsstøtte. Skjermingsstøtten er defi-
nert som forskjellen mellom innenlandsk produsentpris og en referansepris multiplisert med produsert mengde. Referansepri-
sen er et uttrykk for verdensmarkedsprisen. Skjermingsstøtten er fratrukket fôravgifter og omsetningsavgift.

2 Bruttonæringsinntekt er her regnet som summen av produksjonsinntekter og budsjettstøtte.
3 Foreløpig anslag
4 EU-12 i 1986-94, EU-15 i 1995–2003, EU-25 i 2004–2006, EU-27 f.o.m. 2007.

Kilde: OECD.

Tabell 6.5 Samlet støtte, PSE1, i pst. av brutto næringsinntekt2 i jordbruket for utvalgte OECD-land

Land 1986-88 2010–2012 2010 2011 20123

Australia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3 3 3 3

Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 15 17 15 14

EU4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 19 20 18 19

Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 45 44 44 47

Japan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 54 55 51 56

Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 49 40 52 54

New Zealand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 1 1 1

Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 61 60 59 63

Sveits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 55 52 55 57

USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 8 8 8 7

Gjennomsnitt OECD . . . . . . . . . . . . . 37 19 19 18 19



Kilde: Nasjonalbudsjettet 2014

Fra 2004, to tredjeparter av veksten i sysselsetting ved innvandring.
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gen har fortsatt i inneværende år. Ser vi første
halvår under ett, var det sysselsatt 24 000 flere
personer enn gjennomsnittet for fjoråret, justert
for normale sesongvariasjoner. Sysselsettings-
veksten har siden bunnen i 2010 vært konsentrert
til enkelte næringer. Særlig har det vært oppgang
i bygge- og anleggsnæringen, i de delene av indus-
trien som leverer til petroleumssektoren, samt

innenfor enkelte tjenesteytende næringer, jf. figur
2.14C. Veksten i sysselsettingen i forretningsmes-
sig tjenesteyting må ses i sammenheng med at
ansatte i bemanningsbyråer inngår her, uavhengig
av i hvilken næring arbeidet reelt sett utføres.
Industrisysselsettingen har økt moderat siden
begynnelsen av fjoråret, etter nedgang de foregå-
ende årene.

Figur 2.14 Sysselsetting
1 Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) og Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Sysselsetting i privat sektor (næringslivet) mv. er

differansen mellom samlet sysselsetting og sysselsettingen i offentlig forvaltning som målt i KNR. Offentlig eide foretak inngår
dermed i privat sektor. Tall for AKU 3. kvartal 2013 tilsvarer juli (tremånedersperioden juni-august).

2 Verfts- og verkstedindustrien omfatter produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner, verftsindustri og annen trans-
portmiddelindustri, samt reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr. Eksportrettet industri består av produksjon av metal-
ler, papir og papirvarer, samt oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Annen industri består av de resterende industri-
næringene.

Kilder: NAV, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
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• I 2011 studerte norskfødte 
med innvandrerforeldre i 
høyere grad enn andre 
grupper.



2.2  KAPITALMARKEDET
Rentemarginene i bankene på vei opp.
Passer bra – høyere kapitalkrav.
Lært av bankkrisen i 1992.
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under denne medianen. Som nevnt er imidlertid
målemetodene noe ulike.

Departementet antar at egenkapitalandelene
gir et bedre grunnlag for å sammenlikne solidite-
ten i nordiske banker enn den risikoveide kjerne-
kapitalprosenten fordi risikovektene beregnes så
forskjellig.

IMF offentliggjorde 5. september 2013 sin vur-
dering av norsk økonomi, en såkalt artikkel IV-
konsultasjon. IMF peker blant annet på utfordrin-
gene i norsk økonomi ved høye boligpriser og en
høy gjeldsgrad i husholdningene, og støtter de
nye kapitalkravene som innebærer en noe raskere
implementering av kapitalkravene fra Basel III/
CRD IV i Norge enn det som følger av EUs frister.
Styret i IMF har også pekt på at det fortsatt er
behov for å styrke makroovervåkningen og det
institusjonelle rammeverket i finanssektoren.
Videre peker IMF på betydningen av nordisk sam-
arbeid om tiltak for å sikre likere konkurransevil-
kår og støtter norske myndigheters syn om at
regelverket bør utformes slik at utenlandske ban-
kers utlånsvirksomhet reguleres i tråd med den
økonomiske situasjonen i det landet de opererer i,
jf. nærmere omtale om arbeidet for likere konkur-
ransevilkår i avsnittet om konkurranse i bankmar-
kedet.

Kapitaldekning og beregningsgrunnlaget

Kapitalkravet og kapitaldekningen er uttrykt som
en brøk. Telleren består av egenkapital og tillegg-
skapital. Nevneren i brøken (beregningsgrunnla-
get) utgjør eiendelene i balansen, samt forpliktel-
ser utenom balansen, justert ut fra en risikovek-
ting som skal gjenspeile beregnet risiko for den
enkelte type eiendel eller forpliktelse. Mer bereg-
net risiko på utlån innebærer høyere risikovekt,
og dermed større beregningsgrunnlag. Risikovek-
tene har derfor betydning for hvor mye en bank
kan låne ut per krone ansvarlig kapital. Effekten
av kapitalkrav vil avhenge av hvilken nevner som
brukes ved beregningen av kapitaldekningen av
samme mengde kapital. Ved bruk av interne
beregningsmodeller (IRB-metode) kan bereg-
ningsgrunnlaget, nevneren i kapitalbrøken, redu-
seres betraktelig. Lavere risikovekter vil gi lavere
beregningsgrunnlag eller nevner. Jo mindre nev-
neren er, jo høyere blir den prosentvise bereg-
nede kapitaldekningen. Slik regelverket er utfor-
met i dag, kan bankene bl.a. øke den beregnede
kapitaldekningen ved å redusere risikovektet
balanse.

Bankene kan etter Basel II enten benytte en
standardmetode eller egne interne beregnings-

Figur 3.18 Soliditeten i de nordiske storbankene
1 De grå søylene viser egenkapital i prosent av forvaltningska-

pital fratrukket omvendte gjenkjøpsavtaler, derivater og for-
sikringseiendeler, slik som i figur 1.7 i Sveriges Riksbanks
rapport Finansiell stabilitet 2013:1.

2 Figuren er hentet fra på figur 3.3 i IMFs Global Financial
Stability Report October 2013. Utvalget er 27 globalt system-
viktige banker utpekt av FSB, samt 84 nasjonalt systemvik-
tige banker som er banker hvis forvaltningskapital minst
utgjør 20 pst. av landets BNP. Egenkapitalandelen er defi-
nert som egenkapital i prosent av forvaltningskapital.

Kilder: Finanstilsynet (A), bankenes årsrapporter og Sveriges
Riksbank/Liquidatum (B) og IMF (C).
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”Det er de største bankene som 
har lavest kjernekapitaldekning.”
Hvorfor det?

Kilde: Nasjonalbudsjettet 2014



Åtte banker anvender egne modeller for vekting av balansen. 
Hvor lurt er det?

Boliglån skal vektes opp.

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) innebærer pant i fast eiendom.
Det begrenser muligheten for ”bail-in” ved fare for konkurs.

Betyr at det blir færre å fordele tapene på.



2.3  PENGEPOLITIKKEN

Slapper litt av på inflasjonsmålet
Rundt 2 prosent inflasjon om tre år – ikke 2,5 prosent som er målet.
Økt vekt på finansiell stabilitet.

Finanstilsynet: Den enkelte institusjon
Norges Bank: Overvåke det finansielle systemet som helhet.

”Det er alltid vanskelig å fastslå årsaker til endringene i kronekursen”
Og enda vanskeligere å forutsi dem.

Opplagt at lavere rente gir svekket krone?
• La renten i Norge være lik eurorenten og kronekursen 8 kroner.
• La norske renten falle ett prosentpoeng
• Hva tilsvarer det i endret valutakurs om du har en horisont på 

max. tre måneder?



Meget lav rente – og temmelig stabil krone

Heldige med svekkelsen av krona den senere tid.
Unngått å gjøre som Sveits for to år siden.



2.4 HANDLINGSREGELEN

Vi har brukt om lag 3 prosent av SPU og ikke 4 prosent under 
Stoltenbergs fire siste år.

Avstanden til 4 prosent i 2013 ser ut til å bli 33 milliarder kroner.
Avstanden til 4 prosent i 2014 ligger an til 54 milliarder kroner.

Betyr at Siv og Erna kan bruke en god del mer penger uten at 
handlingsregelen brytes.

Tilleggsproposisjon i november, og bruker én milliard mer.



3. VERDIFULLE VERDIER

Sparer mye i transaksjonskostnader med god tillit.
Dessuten er det trivelig.

Bedre å være tillitsfull og litt naiv enn mistenksom og skeptisk?
Selv om man av og til ender opp med skjegget i postkassa.
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7.4 Indikatorer for livskvalitet

Muligheten for den enkelte til å utvikle sine evner
og leve gode og meningsfylte liv avhenger av en
rekke forhold. Helse, sosiale relasjoner og økono-
miske forhold er sentrale faktorer. Sammenhengen
mellom overordnet økonomisk utvikling, politiske
beslutninger og den enkeltes livskvalitet er kompli-
sert. Drøftingen i Perspektivmeldingen 2013 viser
at hvilke faktorer som påvirker livskvalitet, vil vari-
ere mellom individer og over tid. Det er derfor van-
skelig å se for seg en enkelt indikator eller et fast
indikatorsett som sammenstiller de relevante stør-
relsene på en enkel og udiskutabel måte.

Ulike faktorer som kan ha betydning for livs-
kvaliteten viser i hovedsak at forskjellene mellom
folk i Norge er mindre enn i mange andre land. I
tillegg går forskjellene, bl.a. i inntekt, i mindre
grad i arv. Det forklares gjerne med relativt små
lønnsforskjeller, høy sysselsetting og lav ledighet,
samt skatte- og overføringssystemer som omfor-
deler inntekter. Like muligheter for innbyggerne
fremmes ved betydelig offentlig satsing på bl.a.
barnehager, skole og høyere utdanning. Gratis
eller offentlig subsidierte tjenester bidrar også til
å jevne ut konsummuligheter. Gode inntekts-
sikringsordninger og et bredt tilbud av offentlige
tjenester reduserer risiko ved sykdom, uførhet og
tap av arbeid. Norge er blant de landene som i
størst grad har klart å kombinere god økonomisk

vekst og jevn inntektsfordeling. Små forskjeller
bidrar til oppslutningen om en samfunnsmodell
med brede, skattefinansierte velferdsordninger.
Tillit er en vesentlig del av et samfunns sosiale
kapital og bidrar til å øke effektiviteten i samfun-
net. Ikke i noe land i verden er det flere som sva-
rer at folk flest er til å stole på enn i Norge. Figur
7.18 skisserer enkelte av disse sidene ved det nor-
ske samfunnet.

Både nasjonalt og internasjonalt arbeides det
med å videreutvikle metoder for måling og sam-
menlikning av livskvalitet, jf. drøftingen i Perspek-
tivmeldingen 2013. Enkelte internasjonale organi-
sasjoner har utviklet omfattende statistikk som
belyser ulike aspekter ved livskvalitet og levekår.
FNs indikator for menneskelig utvikling (Human
Development Index) tar utgangspunkt i at et lands
utvikling ikke bør måles ved inntekt alene. FN ser
derfor i tillegg på forventet levealder og utdan-
ning. Sammen med land som Australia, New Zea-
land, USA og Canada har Norge ligget på topp i
denne rangeringen siden den startet i 1980. Det
siste tiåret har indikatoren for Norge vært
omtrent uendret fra år til år. Det er små forskjeller
i indeksverdien for landene i toppsjiktet, og indi-
katoren brukes i større grad for å måle samfunns-
utvikling i fattige land. I 2010 presenterte FN i til-
legg en justert indeks som også omfatter inntekts-
fordeling. Også med denne utvidede indikatoren
er Norge på topp. Våre nordiske naboland rykker

Figur 7.18 Tillit og likhet
1 Andel av befolkningen som svarer at «folk er til å stole på». 2005–2008.
2 Elastisitet mellom foreldre og barns inntekter. En lav elastisitet betyr at inntekten i en generasjon avhenger lite av inntekten i

generasjonen over.
Kilder: Corak (2013), World Values Survey.
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I mange land er forskjellene i inntekt klart økende. 
Den ene prosenten på toppen i USA har tatt nesten hele veksten.
Samme medianinntekt som for tyve år siden, til tross for at BNP er mer 
enn en halv gang større.

Kilde: Nasjonalbudsjettet 2014
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8  Regjeringens resultater

Norge er et godt land å leve i. Vi har et høyt inn-
tektsnivå, og vi kommer godt ut på internasjonale
målinger av livskvalitet. Velstanden er jevnere for-
delt enn i de fleste andre land, og inntektsforskjel-
ler går i mindre grad i arv. Omfattende velferds-
ordninger understøttes av solide statsfinanser.
Figur 8.1 illustrerer at Norge både er blant de
rikeste og de likeste land i verden.

Med utgangspunkt i den norske samfunnsmo-
dellen har Regjeringen fornyet og utviklet de
offentlige velferdsordningene, bidratt til en mer
rettferdig fordeling og et arbeidsliv basert på sam-
arbeid og forhandlinger der flest mulig kan delta
og bruke sine evner. Regjeringen har lagt til rette
for økt verdiskaping og utvikling over hele landet
innenfor rammer som ikke undergraver kom-
mende generasjoners muligheter til å dekke sine
behov.

Fem år etter at verdensøkonomien i 2008 gikk
inn i det største økonomiske tilbakeslaget siden
andre verdenskrig, er det stor forskjell på Norge
og mange av landene rundt oss. I flere OECD-land
er produksjon og sysselsetting fortsatt ikke til-
bake på nivåene fra før krisen, og arbeidsledighe-
ten er høy. Verdiskapingen i Norges fastlandsøko-
nomi ligger derimot godt over nivået i 2008 og har
vokst med over 20 pst. siden 2005, jf. figur 8.2. Sys-
selsettingen har økt med over 350 000 personer i
samme periode. Ledigheten er under en tredel av
nivået i euroområdet og godt under vårt eget gjen-
nomsnitt for de siste 25 årene.

Vi har bygget opp et rammeverk for den øko-
nomiske politikken som legger til rette for en sta-
bil utvikling i produksjon og sysselsetting. Statens
pensjonsfond utland og handlingsregelen for
finanspolitikken sikter mot en bruk av oljepenger

Figur 8.1 Inntektsulikhet målt ved Gini-koeffisient med inntektstall fra 2010 eller siste tilgjengelige år. 
Inntektsnivå i 2011 målt ved BNP per innbygger i 1 000 USD, løpende priser og kjøpekraftskorrigert. 
OECD-land utenom Chile, Mexico og Luxembourg
1 Gini-koeffisienten er et mye benyttet mål på graden av inntektsulikhet i et land. Dersom alle har samme inntekt, vil Gini-koeffisi-

enten være lik 0, mens den vil være 1 dersom én person eller husholdning har all inntekt i samfunnet.
Kilde: OECD.
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Synkende inntektsmobilitet i USA.
“The American Dream” har mer for seg hos oss.

Tilsvarende i Kina – markant større forskjeller.
Nyere forskning peker i retning av at større forskjeller gir redusert 
økonomisk vekst.
Trygghet – og lettere å godta omstillinger.
Norge: Ta vare på den enkelte, men la bedriften gå konkurs.

Globalisering og teknologiske fremskritt ligger bak økende forskjeller.
Samt finanssektorenes stadig mer dominerende plass.



arne jon isachsen desember 2012

4. LITT OM BOLIGMARKEDET

I fjor viste jeg denne: Boligprisene har steget kraftig. Når er nok nok?



Sterk prisvekst de siste tre årene. Så langt i 2013 har prisene 
nærmest stagnert. Ekspertene uenige om utsiktene fremover.

40% flere boliger til salgs 
siden i vår

Boligprisene falt 0,9% i 
september og fortsetter å 
falle

Forklaring:
Noe økt ledighet
Mild kredittinnstramming

Kilde: Swedbank First Securities, DNB
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Prisveksten dempes på alle boliger
– Årsveksten på leiligheter ned fra 10% til 3% på få måneder
– Obos-prisene falt markert i september

Kilde: Swedbank First Securities
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Boligprisveksten dempes, som forbruket. Boligbyggingen har også kommet ned og er svakere enn 
vi hadde ventet de siste månedene. 
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