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Sammendrag 
Den økonometriske 

modellen Norwegian 

Aggregate Model (NAM) 

benyttes til å framskrive 

variabler i 

makroøkonomiske 

pensjonsforutsetninger 

for perioden 2015-2035.  

Ved starten av perioden 

er det lave lønnstillegg. 

Men rentenivået er også 

på vei ned, fra et allerede 

lavt nivå. Prognosen tilsier 

dermed 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 3,8 prosent, 

og inflasjonen til 2,0 

prosent.  
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1. Innledning  

På oppdrag for KLP framskriver vi her makroøkonomiske variable til bruk i beregning av 

framtidige pensjonsutgifter. De sentrale variablene er femårsrenten, KPI-inflasjonen og 

lønnsveksten (per timeverk) i Fastlands-Norge. Framskrivningsperioden er fra 2015 til 2035. 

Prognosene er beregnet ved hjelp av den av den makroøkonomiske modellen NAM (Norwegian 

Aggregate Model). 1 Den forrige framskrivningen med dette lange tidsperspektivet ble foretatt 

høsten 2014.2 

Så langt i 2015 har oljeinvesteringer blitt kraftig redusert sammenlignet med 2014. Reduksjonen 

var på 12 prosent i 2.kvartal 2015, og har utgjort en kraftig negativ konjunkturimpuls i Fastlands-

Norge, særlig i verkstedindustrien og i leverandørnæringer.  Selv om utbyggingen av det store 

feltet Johan Sverdrup vil sørge for at det vil være betydelige oljeinvesteringene i mange år 

framover, er det sannsynlig at den tid er forbi da petroleumsinvesteringene er den betydeligste 

vekstmotoren for industrien. Eksport kan overta denne rollen. Men det forutsetter blant annet  

sterk nok internasjonal markedsvekst, som igjen er avhengig av at inntekstveksten tar seg opp  

hos Norges handelspartnere.  Usikkerheten om den realøkonomiske utviklingen i 

prognoseperioden, er dermed ikke blitt mindre siden forrige NAM-framskrivning av lønn, 

inflasjon og rente. Snarere er det motsatt. 

Ved starten av prognoseperioden har vi bak oss flere år med et svært lavt rentenivå i Europa og 

USA. I Norge ble sentralbankens styringsrente redusert så sent som i september. Renten er nå 

0,75 prosent og Norges Banks rentebane indikerer enda noe lavere rente i den nærmeste tiden 

framover.3   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.  

Inntrykket av et historisk lavrenteregime bekreftes av en estimering av en statistisk 

tidsseriemodell som tillater «regimeskift» i forventningsverdien til renten. Figur 1 viser en grafisk 

framstilling av resultatene fra estimering av en slik regimeskiftmodell for renten på norske 5-års 

statsobligasjoner. Dette er en oppdatering av tilsvarende analyse i 2014-rapporten med 

langsiktige prognoser.4   

                                                        
1 En nærmere omtale av NAM finnes på http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/nam1, og en fullstendig 
dokumentasjon av modellen (versjon per oktober 2015) kan lastes ned fra  
http://folk.uio.no/rnymoen/nam_main.pdf. 
2 Nymoen, R. (2014).» Økonometriske prognoser for makroøkonomiske pensjonsforutsetninger 2014-2035». 
Rapport 15/2014, Samfunnsøkonomisk analyse, Oslo. 
3 Pengepolitisk rapport 3/2015 fra Norges Bank. 
4 Estimeringsperioden er utvidet med fire observasjoner og er nå fra 3. kvartal 1985 til 2. kvartal 2015. 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/nam1
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 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 tidsmessig 

faller sammen med perioden med flytende valutakurs fram til finanskrisen, har en estimert likevektsrente 

på 4,6 prosent. I «Regime-1» (etter finanskrisen) er den estimerte likevektsrenten 1,7 prosent.  

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 høsten 2008, og tiden etter den.  

Dermed har altså «laverentepolitikken», som startet som et tiltak mot effektene av finanskrisen, 

vart i syv år. Det er to måter å tolke dette på. For det første er det sannsynlig at en så lang 

periode med lave renter, i seg selv er et signal om fortsatt lavt rentenivå når vi ser lengre fram 

enn til 2018, som er Norges Banks horisont når de framskriver styringsrenten. På den annen 

siden kan man si at jo lengre tid det går med lave renter, jo nærmere rykker dagen for den første 

renteøkningen. I alle fall så lenge Norges Banks mandat ligger fast, og dersom vi legger til grunn 

at det er nesten sikkert at både inflasjon og internasjonale renter vil bli høyere i løpet av 

prognoseperioden, enn det de er i dag.  

I neste avsnitt tar vi derfor først for oss 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 

Samtidig som styringsrenten ble reduser til 0,75 % i september, publiserte Norges Bank en ny 

rentebane som viser at banken forventer en styringsrente på under 1 prosent ut 2018. NAM 

prognosen i vår framskrivning er brakt i overenstemmelse med denne rentebanen. Fra 2019 og 

framover gir ikke Norges Bank kvantitative anslag på renten. Men det er underforstått at en 

rente på én prosent er lavere enn det Norges Bank har forventninger om representer et 

likevektsnivå for renten på lengre sikt.  I 2010 var Norges Banks syn at 5 prosent utgjorte et 

likevektsnivå for tremåneders pengemarkedsrente i Norge.5 I lys av begivenhetene i løpet av de 

siste årene ville det ikke være urimelig dersom Norges Banks forventning om normalrenten er 

blitt nedjustert. Nettopp det synes å ha skjedd i og med Pengepolitisk rapport 1/2014, der 

normalrenten er anslått til litt under 4 prosent.6             

I NAM avhenger imidlertid prognosene for de norske rentene (både tremåneders 

pengemarkedsrente og femårs statsobligasjoner) i stor grad av det vi antar om 

pengemarkedsrentene i utlandet.  Det virker sannsynlig at det i løpet av en 20-års periode vil skje 

en normalisering av rentenivået i Europa og USA, kanskje opp mot det vi nivået vi hadde i det 

første tiåret på 2000-tallet.  Figuren 2 viser den banen som er lagt til grunn for 3-måneders 

eurorenten. Anslagene fra 2015kv3 til 2018kv4 er fra siste konjunkturrapport fra Statistisk 

sentralbyrå.7    
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Figur 2: Tremåneders rente i euroområdet. Det skyggelagte området angir historiske tall. 

                                                        
5 Pengepolitisk Rapport (PPR) 1/2015 og Aktuell kommentar 1/2010 (http://www.norges-
bank.no/Upload/Publikasjoner/Aktuell%20kommentar/2010/Aktuell-kommentar_01_10.pdf). 
6 : http://static.norges-
bank.no/Upload/Publikasjoner/PPR/PPR_1_14/PPR_1_14.pdf?v=27032014105556&ft=.pdf side 44. 
7 Økonomiske analyser 3/2015. 

http://www.norges-bank.no/Upload/Publikasjoner/Aktuell%20kommentar/2010/Aktuell-kommentar_01_10.pdf
http://www.norges-bank.no/Upload/Publikasjoner/Aktuell%20kommentar/2010/Aktuell-kommentar_01_10.pdf
http://static.norges-bank.no/Upload/Publikasjoner/PPR/PPR_1_14/PPR_1_14.pdf?v=27032014105556&ft=.pdf
http://static.norges-bank.no/Upload/Publikasjoner/PPR/PPR_1_14/PPR_1_14.pdf?v=27032014105556&ft=.pdf
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ANDRE FORUTSETNINGER FOR FRAMSKRIVNINGENE 

Når det gjelder inflasjonen i utlandet fram til og med 2018, bruker vi anslagene i siste 

konjunkturanalyse fra SSB. Den er satt til 0,2 prosent i 2015, 1,1 prosent i 2016, 1,5 prosent i 

2018 og 1,9 prosent i 2019. 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. 

Forutsetningene for offentlig konsum og offentlige investeringer i 2015-2018 er også hentet fra 

siste makroøkonomiske prognose fra SSB. Det samme gjelder forutsetningene om 

markedsveksten i utlandet.  For å forlenge banen fra 2019 til 2035 er det brukt estimerte 

vekstrater basert på historien «fram til i dag».   
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Figur 3: Oljepris (USD per fat) venstre akse, og oljeinvesteringer (millioner kroner, faste 2012-

priser) høyre akse. 

Statistisk sentralbyrå publiserer ikke forutsetninger for oljeprisen i amerikanske dollar. I NAM-

framskrivningen har vi lagt til grunn oljeprisbanen som er vist i Figur 3. Oljeprisen er forutsatt å 

øke noe fra dagens lave nivå, for så å bli liggende på 55 dollar per fat. Dette er selvsagt veldig 

lavt i forhold til prisnivået som etablerte seg etter den arabiske våren. I et lengre tidsperspektiv 

er imidlertid ikke en oljepris på 55 dollar spesielt lavt.  

Oljeinvesteringsanslagene for 2015-2018 er hentet SSBs siste konjunkturrapport og bygger blant 

annet på oljeselskapenes egne rapporteringer om forventede investeringer til SSB gitt i mai i år.  

Disse tallene er oppgitt i løpende priser, så SSBs anslag bygger også på en vurdering av 

prisutviklingen på investeringsvarer.  Likevel, over en horisont på ett og to år, pleier anslagene å 

stemme ganske bra med den faktiske utviklingen.  
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Vi legger merke til at selv om det anslåtte fallet i oljeinvesteringene er stort sammenlignet med 

2012 og 2013, så er oljeinvesteringen i denne banen likevel på nivå med det de var i årene 2008-

2010. Det er altså ikke slik at oljeinvesteringen «går i null» i løpet av de nærmeste årene. 

Forklaringen på dette er som kjent utbyggingen av det store Johan Sverdrup feltet, som 

sannsynligvis vil fortsette i mange år, fordi det er lønnsomt selv med en oljepris på 38 dollar.  Vi 

har antatt et svakt fall i oljeinvesteringsnivået videre utover i 2020-tallet. For siste det av 

perioden har vi antydet en mer markert reduksjon i investeringene, som kanskje kan være 

konsistent med den forutsatte oljeprisen.          

 

Framskrivningsresultatene 

Tabell 1 oppsummerer framskrivningene i form av fem års gjennomsnitt, mens Figur 4 plotter 

framskrivningene sammen med historiske tall tilbake til år 2000. Tabell 2, bakerst i notatet, viser 

årstall fra 2011 til 2035. 

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 

2011-2015 1,78 3,42 1,95 -1,47 

2016-2020 1,95 3,41 1,72 -1,69 

2021-2025 1,76 3,47 3,08 -0,39 

2026-2030 2,06 3,77 3,92 0,15 

2031-2035 1,97 3,84 4,17 0,33 

 

Ved utgangen av perioden er (den nominelle) 5-årsrenten 4,2 prosent. Dette stemmer ganske 

bra overens med det vi i forbindelse med Figur 1 kalte et «normalt inflasjonsstyringsregime» 

(med 4,6 prosent estimert likevektsrente), og med Norges Banks siste vurdering av normalrenten 

(litt under 4 prosent).8  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. 

Lønnsveksten er anslått til under 3 prosent i 2015. Den lave lønnsveksten i starten av perioden 

har sin bakgrunn i de moderate rammene for lønnsoppgjørene i 2014 og 2015, og at 

koordineringen i lønnsdannelsen ser ut til å være styrket, i alle fall på kort sikt.9 Likevel, selv om 

lønnsomheten i «oljedelen» av frontfaget sannsynligvis vil være svak også i 2016, viser 

prognosen at lønnsveksten stiger til 3,3 prosent allerede det året. Dette har sammenheng med 

                                                        
8 Som nevnt gjelder Norges Banks vurdering 3-måneders renten. 
9 Se Bjørnstad og Nymoen (2015): Frontfagsmodellen i fortid, nåtid og framtid. Senter for lønnsdannelse, 
Rapport nr 1-2015.  http://www.lonnsdannelse.no/SiteAssets/R1-
2015%20Den%20norske%20frontfagsmodellen.pdf 
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at veksten i levekostnadene har vært forholdsvis normal etter 2012, på omtrent 2 prosent, noe 

som erfaringsmessig vil føre til kompensasjonskrav i lønnsforhandlingene.     

Modellen gir altså inflasjon på rundt 2 prosent til tross for at prisstigningen i utlandet er forutsatt 

å være svært lav. Forklaringen på dette er å finne i svekkelsen i valutakursen, som startet med 

fallet i oljeprisen og som fortsatte inn i 2015, og som etterhvert får gjennomslag i norske priser.  

Siden lønnsveksten i denne prognosen øker raskere enn rentene, når nettorenten ett bunnpunkt 

i 2016, på -2,2 prosent. Deretter tilsier prognosen at nettorenten stiger gradvis, og at den kan bli 

positiv et stykke inn i 2020-årene.    

 

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 -2,2 prosent i 2013, til 0,3 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 2024, jf. 

panel d) i Figur 2.  
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Tabell 2 Historiske tall for 2011-2014, og årstall (basert på gjennomsnitt av 

kvartalsframskrivningene) for utvalgte variabler i NAM for perioden 2015-2035 
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