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Sammendrag 
Den økonometriske 
modellen Norwegian 
Aggregate Model (NAM) 
benyttes her til å 
framskrive variabler i 
makroøkonomiske 
pensjonsforutsetninger 
for perioden 2014-2035.  

Ved starten av 
prognoseperioden er det 
nominelle rentenivået 
svært lavt både i Norge og 
internasjonalt. Derfor 
tilsier prognosen at 
nettorenten blir negativ i 
de første årene.  

Framskrivningen gir 
imidlertid en 
punktprognose for 
femårsrenten på 4,2 
prosent ved slutten av 
prognoseperioden. 
Lønnsveksten blir da 
predikert til 3,3 prosent, 
og inflasjonen til 2,2 
prosent.  
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1. Innledning  

På oppdrag for KLP framskriver vi her makroøkonomiske variable til bruk i beregning av framtidig 
pensjutgifter. De sentrale variablene er femårsrenten, KPI-inflasjonen og lønnsveksten (per 
timeverk) i Fastlands-Norge. Framskrivningsperioden er fra 2014 til 2035. Prognosene er 
beregnet ved hjelp av den nyeste operative versjonen av den makroøkonomiske modellen NAM 
(Norwegian Aggregate Model). 1 

Denne nye versjonen av modellen er betydelig utvidet i forhold til den versjonen som ble brukt i 
framskrivningene fra 2012.2  Blant modellutvidelsene er endogenisering (modellbestemmelse) av 
innenlandske etterspørselskomponenter (f.eks. privat konsum), prisdannelsen i boligmarked og 
relasjonen mellom kredittforhold og realøkonomi. Forandringene berører imidlertid ikke model-
lering av pris- og lønnsdannelsen, der det bare har skjedd mindre endringer i spesifikasjonen. 3 
Det betyr at transmisjonskanalene som knytter rentene til norsk realøkonomi til utviklingen i 
lønninger og priser (det nominelle forløpet) stor sett er de samme som i forrige framskrivning.    

En viktig transmisjonskanal fra renter til lønninger og priser i NAM går via valutamarkedet. 
Renteforskjellen til utlandet påvirker den nominelle valutakursen. Styrkelse eller svekkelse av 
kursen betyr mye for priser og lønninger i en liten, åpen økonomi. En annen kanal går via samlet 
etterspørsel og arbeidsledighet. På grunn av nominelle tregheter i priser og lønninger, vil økt 
nominell rente føre til høyere realrente lenge nok til å påvirke privat konsum og investeringer. 
Dermed vil også ledighetsraten stige sammenlignet med en situasjon med lavere nominell rente. 
Arbeidsledigheten er en indikator på blant annet forhandlingsmakt i lønnsforhandlingene, og 
påvirker dermed lønnsdannelsen i NAM. En tredje kanal som renten virker igjennom i NAM, 
dreier seg om bolig- og kredittmarkedet.  Denne «kredittkanalen» har kanskje mer langsiktige 
effekter på norsk økonomi enn de to første. Perioder med høy opplåning og boligprisvekst gir 
vekstimpulser til realøkonomien, men de kan bli etterfulgt av perioder med finansiell 
konsolidering og boligprisfall, som kan føre til realøkonomisk tilbakeslag. 

Ved starten av prognoseperioden har vi bak oss flere år med et svært lavt rentenivå i Europa og 
USA, som følge av den alvorligste realøkonomiske krisen siden 2. Verdenskrig.  I Norge har den 
realøkonomiske utviklingen siden 2011 vært mye bedre enn i utlandet. Likevel har vi også i 
Norge hatt nominelle renter som er svært lave, historisk sett.  

1 Se nærmere omtale på http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/nam1 
2 Nymoen, R. (2012): Økonometriske prognoser for makroøkonomiske pensjonsforutsetninger-2012». Notat 
skrevet på oppdrag av KLP, datert 15. juni 2012. Hovedbildet i prognosen fra 2012 var at KPI-inflasjonen steg fra 
1,5 prosent ved begynnelsen av perioden til 2,1 prosent på slutten av perioden. Lønnsveksten i prognosen var 
3,8 prosent på lang sikt og renten på 5 års statsobligasjoner ble stabilisert på 4,7 prosent.    

3 En fremstilling av hovedtrekkene i lønns- og prisdannelsen i NAM finnes i «Utvikling av NAM til en 
prognosemodell for kommunelønn», av Ragnar Nymoen, Rapport nr. 12-2014, Samfunnsøkonomisk analyse, 
Oslo. 
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Inntrykket av et historisk lavrenteregime bekreftes av en estimering av en statistisk 
tidsseriemodell som tillater regimeskift (en såkalt «Markov-switching model»). Figur 1 viser en 
grafisk framstilling av resultatene fra estimering av en slik regimeskiftmodell for renten på 
norske 5-års statsobligasjoner. Estimeringsperioden er fra 3. kvartal 1985 til 2. kvartal 2014. 

 

 Figur 1. Regimeavhengighet i renten på norske femårsstatsobligasjoner. Resultater fra en estimert 
«Markov-switching model» Panel a) viser faktisk rente sammen med predikert rente («føyning»), og med 
tre ulike regimer (nummerert 0, 1 og 2) markert med fargeskravering. Panel b), c) og d) viser 
sannsynligheten for å befinne seg i hvert regime, som en funksjon av tiden. «Regime-0» som vi tolker som 
et regime med normal inflasjonsstyring, har en estimert likevektsrente på 5 prosent. I «Regime-1» 
(kriseregimet) er den estimerte likevektsrenten 1,8 prosent. 

Vi ser at den statistiske metoden identifiserer tre regimer, som er skravert med ulike farger i 
panel a) i figuren. Perioden fra midten av 1990-tallet og fram til finanskrisen som det lengste 
sammenhengende regimet (nummerert som «Regime 0» i figuren). Det er et «moderat-rente-
regime» som avløste perioden med høye renter på 1980-tallet. Regimet med svært lave renter 
(«Regime-1» i figuren) er stort sett forbundet med finanskrisen (selv om den statistiske metoden 
klassifiseres de to brå rentefallene i 1988 og 1993 som kortvarige innslag av «Regime-1»).   

Med et slik historisk utgangspunkt blir det et viktig spørsmål for en prognoseberegning hvor 
lenge det utpregede lavrenteregimet vil fortsette?  Et annet spørsmål er hvor høyt rentene vil 
stige dersom vi legger til grunn at «lavrenteregimet» tross alt ikke blir varig? I neste avsnitt 
forklarer vi derfor først hvilke vurderinger som er gjort om renteutviklingen i utlandet, og om 
pengepolitikken i Norge. 
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2. Forutsetninger og framskrivningsresultater  

NORSK PENGEPOLITIKK OG INTERNASJONALE RENTER 

Prognosen bygger på en forutsetning om at Norges Bank følger en pengepolitisk handlingsregel 
for fleksibel inflasjonsstyring i hele prognoseperioden. I NAM er dette representert ved at 
styringsrenten (foliorenten) er en endogen (modellbestemt) variabel som påvirkes av «dagens» 
avvik mellom KPIJAE-inflasjon og inflasjonsmålet. Andre argumenter i ligningen for foliorenten er 
realvalutakursen (som er en indikator for internasjonal konkurranseevne i norsk industri), og 
arbeidsledighetsraten (som et mål på press i arbeidsmarkedet).   

Når vi tester NAM på data fra etter Finanskrisen, finner vi at modellen predikerer noe høyere 
styringsrente enn den faktiske styringsrenten, selv om modellen forklarer argumentene i 
renteresponsfunksjonen svært godt. Dette sannsynliggjør at rentenivået i Norge ville vært 
høyere enn det vi har i dag, dersom Norges Bank ikke hadde tillagt ett argument så avgjørende 
vekt som de faktisk har: Frykten for at et særegent høyt norsk rentenivå vil styrke kronekursen 
og dermed svekke industriens konkurranseevne. 

I framskrivningene har vi forutsatt at den spesielle lavrentepolitikken etter finanskrisen fases ut i 
løpet av 2016 og at pengepolitikken vender tilbake til det vi kan kalle «normal inflasjonsstyring» i 
NAM.  Dette må ses i sammenheng med forutsetningene for utenlandske renter.  

Det virker sannsynlig at det i løpet av en 20-års periode vil skje en normalisering av rentenivået i 
Europa og USA, opp mot det vi nivået vik hadde det første 10-året av 2000-tallet.  Vi har i 
framskrivningen lagt til grunn en bane der 5-års renten i euroområdet først synker ytterligere fra 
dagens nivå (2,5 prosent i 2. kvartal 2014) til en bunn på 1,5 prosent i løpet av 2015. Deretter 
øker 5-årsrenten i utlandet til 3,5 prosent i 2035, som er på linje med nivået på denne renten i 
perioden 2005-2008.4  

Både norsk rentepolitikk og utviklingen ute bidrar derfor til jevn vekst i norske renter fra 2016 og 
videre utover i framskrivingsperioden. 

ANDRE FORUTSETNINGER FOR FRAMSKRIVNINGENE 

Inflasjonen i utlandet er satt til 0,4 prosent i 2014, 0,3 prosent i 2015, 0,9 prosent i 2016 og 1,3 
prosent i 2017. Disse forutsetningene er hentet fra SSBs nyeste prognoser (publisert i 
Økonomiske analyser (ØA) 4/2014). I resten av prognoseperioden er utenlandsk inflasjon 
forutsatt å nærme seg 2,0 prosent årlig vekst, i tråd med det inflasjonsmålet som finnes i flere 
land. 

4 Estimering av en Markov-switching modell for den utenlandske 5-årsrenten gir en estimert likevektsrente på 
3,7 prosent.  
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For perioden 2014-2017 følger offentlig konsum og oljeinvesteringene prognosene i ØA 4/2014. 
For perioden 2018-2035 har vi satt den årlige vekstratene til 2 prosent for offentlig konsum. 
Oljeinvesteringene er forutsatt å gå tilbake til nivået fra 2010 (som dog ikke er spesielt lavt, 
historisk sett).  Oljeprisen er forutsatt å falle til 80 USD per fat, fra dagens nivå på om lag 90 USD 
per fat.   

FRAMSKRIVNINGSRESULTATENE 

Tabell 1 oppsummerer framskrivningene i form av gjennomsnitt, mens Figur 2 plotter 
framskrivningene sammen med historiske tall tilbake til år 2000. Tabell 2, bakerst i notatet, viser 
årstall fra 2011 til 2035. 

Ved utgangen av perioden er (den nominelle) 5-årsrenten 4,2 prosent, noe som stemmer ganske 
bra overens med det vi i forbindelse med Figur 1 kalte et «normalt inflasjonsstyringsregime» 
(med 5 prosent estimert likevektsrente). Det er først og fremst forutsetningen om økte renter 
internasjonalt, samt forutsetningen om avvikling av den spesielle lavrentepolitikken i Norge, som 
driver den innenlandske renteøkningen. 

Vi ser at inflasjonen er forholdsvis konstant i framskrivningsperioden, selv om det er en viss 
økning i prisstigningen tidlig i perioden slik at inflasjonen når en topp på 2,5 prosent i 2018.  
Lønnsveksten viser en lignende utvikling. For perioden sett under ett er nivået på lønnsveksten 
lavt sammenlignet med det vi har sett de siste årene. Noe av denne lønnsmoderasjonen henger 
sammen med de effektene som det økte rentenivået har på realøkonomi, og på valutakursens 
depresieringsrate (som går fra å være positiv til negativ i prognoseperioden). Realrentene øker 
dermed også gjennom prognoseperioden.  

Tabell 1: NAM prognoser. Inflasjon (KPI basert), lønnsvekst (lønn per time i Fastlands-Norge) 
og 5-årsrente.  Nettorente er 5-årsrente minus Lønnsvekst.  Tall i prosent 

 Inflasjon  Lønnsvekst 5-årsrente Nettorente 
2014-2015 2,05 3,6 1,45  -2,15 
2016-2020 2,29 3,73 2,25  -2,49 
2021-2025 1,91 3,18 2,97 -0,21 
2026-2030 1,96 3,19 3,68 0,49 
2031-2035 2,10 3,28 4,10 0,82 
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Figur 2: Årstall for de samme variablene som i Tabell 1. Starten på framskrivningsperioden 
er markert med loddrett strek.  

I framskrivningene øker nettorenten, fra et bunnivå på -2,6 prosent i 2013, til 0,8 prosent i 
slutten av perioden. På grunn av den forutsatte gradvise økningen i utenlandske renter, og den 
forsiktige opphevelsen av lavrentepolitikken i Norge, blir ikke nettorenten positiv før i 2025, jf. 
panel d) i Figur 2. Ved utgangen av perioden er nettorenten på nivå med det den var i et par år 
rundt 2010. Den nære forhistorien er for øvrig preget av flere år med til dels kraftig negativ 
nettorente, som panel d) i Figur 2 minner oss om.  
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Tabell 2: Historiske tall for 2013, og årstall (basert på gjennomsnitt av 
kvartalsframskrivningene) for utvalgte variabler i NAM 
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