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1. Indledning 

Følgende opgave er skrevet som den afsluttende Hovedopgave i HD Finansiering. Opgaven er 

udarbejdet med udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling indenfor samfundsøkonomi, tillagt 

finansielle overvejelser og aspekter.  

Formålet med hovedopgaven er, at beskrive og analysere de tanker og overvejelser, der ligger bag 

fastsættelsen af den toneangivne rente i den norske centralbank, efter indførelsen af 

indflationsmålet. Som udgangspunkt omhandler inflationsmålet mange tekniske overvejelser 

omkring arbejdsledigheden, import og eksport. Udover dette skal der også tages hensyn til forhold, 

som aktivpriser og olieprisen, som er mindst lige så vigtige.  

Efter de kraftige stigninger i boligpriser og det efterfølgende krak, er der rettet mere 

opmærksomhed mod hvordan pengepolitikken, bør tage højde for især boligpriser, og aktiv priser 

generelt.  

 

Pengepolitiske beslutninger har først betydning for inflationen på længere sigt, og kan derfor i nogle 

tilfælde være så belastende, at de i værste fald kan sende økonomien ind i en længere recession. 

Dette understreger, hvor vigtigt det er, at der tages højde for alle aspekter, når renten skal fastsættes.  
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2. Problemstilling 
 

2.1. Problemsøgning 

Det som kendetegner Norge er et land rigt på naturressourcer (energi og fisk). Det er især fundet af 

olie og gas på norsk territorium i 1970'erne, som har haft stor betydning for det norske samfund, og 

har gjort Norge til et af de rigeste lande i verden. Det har skabt stor velstand, men stiller også den 

samlede økonomiske politik – herunder pengepolitikken – overfor nogle særlige udfordringer. 

Endvidere er landets økonomi lille og meget åben over for samhandel med omverdenen. Det giver 

sig udslag i, at ændringer i valutakursen har stor betydning for priser og økonomisk aktivitet. 

 

I marts 2001 skete der en generel re-orientering af den økonomiske politik. Med få dages 

mellemrum skiftede den norske centralbank, Norges Bank pengepolitisk målsætning. Centralbanken 

overgik fra at føre fastkurspolitik, til at føre pengepolitik efter en inflationsmålsætning med en 

flydende valutakurs. Skiftet skete på baggrund af stigende problemer med den hidtil førte form for 

fastkurspolitik, og deraf følgende overvejelser om mulige alternativer.  

 

Denne afhandling vil omhandle hvorvidt indførelsen af inflationsmålet, har været en succes for 

Norge. Der er ingen tvivl om at den krise, vi ser i dag, virkelig udstiller de svage sider ved, at have 

et inflationsmål og en frit flydende valutakurs. Med frie kapitalbevægelser, og en enorm omsætning 

på valutamarkedet, er markedskræfterne blevet så stærke, og vi ikke længere har samme kontrol 

over dem som for 10 og 20 år siden. Når selv et land som Norge, der har nogle af verdens største 

valutareserver, får presset sin valutakurs ned, så siger det noget om kræfternes styrke. Men hvis de 

ikke kan styre deres valutakurs, er det så muligt at styre deres inflation. 
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2.2. Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående problemsøgning vil jeg se nærmere på de udfordringer den norske 

centralbank har haft i forbindelse med valg af pengepolitik.  

 

Jeg vil herigennem forsøge at løse følgende spørgsmål:  

 

Er inflationsmålet som den norske centralbank overgik til i 2001 en succes 

 

Ovenstående søges belyst gennem nedenstående underspørgsmål:  

 

• hvilke parametre indgår ved fastsættelsen af renten 

• bør aktivpriser, såsom bolig indgå mere effektivt i pengepolitikken  

 

 

2.3. Afgrænsning 

Jeg har i opgaven valgt ikke at fokusere på petroleumsfonden – dvs. den indtægt, som Norge får fra 

udvinding af olie. Dette har jeg gjort, da indtægterne fra olie ikke har større betydning for 

fastsættelse af renten, eftersom indtægterne med den nye ´handlingsplan´ nu er en stabil del af norsk 

økonomi. Økonomien vil derfor ikke opleve store udsving, grundet svingende oliepris. 

Jeg vil i min opgave kort beskrive petroleumsfonden og handlingsplanen, men for yderligere 

information henvises til Norges Bank.   

 

Herudover har jeg valgt alene at kigge på den norske økonomi. Jeg vil derfor udelukkende 

koncentrere mig de udfordringer Norges Bank har haft siden indførelse af inflationsmålet, og ikke 

gå yderligere i dybden med den internationale økonomi.   
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3. Norges Bank 

Norges Bank er Norges centralbank. 

Banken blev oprettet af det norske Storting i 1816, to år efter landets løsrivelse fra Danmark.  

Stortinget er den norske nationalforsamling, parlament og lovgivende forsamling, og svarer til 

Folketinget i Danmark.  

Hovedsædet blev placeret i Trondheim, og blev først i 1897 flyttet til Oslo.  

 

3.1. Organisering og styring1 

3.1.1. Ledelsen 

Ledelsen i Norges Bank består af fire områder:  

• Centralbankschef 

Svein Gjedrem startede sin karriere i Norges Bank i 1975 og blev i 1999 valgt til 

centralbankschef for Norges Bank. Stillingen er gældende i 6 år af gangen, og i 2005 blev Svein 

Gjedrem endnu engang valgt, som centralbankchef i yderligere 6 år. 

 

• Vicecentralbankchef 

Jan Fredrik Qvigstad blev i 2008 valgt, som vicecentralchef efter at have været i Norges Bank 

siden 1974.  

 

• Hovedstyret 

Hovedstyret er den udøvende og rådgivende myndighed indenfor Norges Banks kerneområder 

som er prisstabilitet, finansiel stabilitet og merværdi i kapitalforvaltningen.  

Styring af pengepolitikken er en vigtig opgave for hovedstyret. Vedtagelser om renteændringer 

eller andre vigtige ændringer i virkemiddelbrugen, vil normalt blive besluttet på hovedstyrets 

møder.  

Hovedstyret består af i alt 7 medlemmer, som alle er udnævnt af kongen i Statsrådet. 

Centralbankchefen og vicecentralbankchefen er henholdsvis leder og næsteleder i hovedstyret. 

  

 

                                                 
1 www.norges-bank.no  
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• Repræsentantskabet 

Repræsentantskabet fører tilsyn med reglerne for centralbanken, og om der leves op til disse 

fastsatte regler. Repræsentantskabet består af 15 medlemmer, som er valgt at Stortinget.  

 

3.1.2. Fire virksomhedsområder:   

• Pengepolitikken  

Området skal bidrage til en balanceret økonomisk udvikling, og at inflationsmålet nås. 

Afdelingens arbejdsopgaver omfatter forskning og analysearbejde i forbindelse med udformning 

og gennemførelse af pengepolitikken. Det er et mål, at pengepolitikken varetages på en sådan 

måde, at der skabes troværdighed omkring denne.    

• Finansiel stabilitet  

Dette område søger for, at det finansielle system er robust overfor forstyrrelser i økonomien, 

sådan at det er muligt, at formidle finansiering, udføre betalinger og omfordele risiko på en 

tilfredsstillende måde.  

• Kapitalforvaltning  

Området fungerer som en forvaltningsorganisation, og skal sørge for betryggende forvaltning af 

de porteføljer i udenlands valuta, som Norges Bank har ansvaret for. Dette indebærer blandt 

andet forvaltning af valutaporteføljen i Statens petroleumsfond og forvaltning af Norges Banks 

valutareserver.  

Kapitalforvaltningsafdelingen er organiseret i to separate forretningsområder for henholdsvis 

aktie- og renteforvaltning.  

• Stab og fællestjenester 

Stab og fællestjenester samler de fleste støtte- og samordningsfunktioner. Området skal sikre en 

effektiv og udviklingsdygtig organisation, ved blandt andet at bidrage til god styring og effektiv 

brug af bankens ressourcer, udformning af hensigtsmæssig personalepolitik, samt udformning af 

regler for sikkerhed og beredskab.  
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3.1.3. Norges Banks mål og opgaver 

Norges Bank har som mål at fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har udøvende og 

rådgivende opgaver indenfor pengepolitikken, og skal bidrage til robuste og effektive 

betalingssystemer og finansmarkeder. 

 

Norges Banks kernemål er at fremme prisstabilitet gennem en pengepolitik, som sikrer lav og stabil 

inflation. Det operative mål for pengepolitikken er en årsvækst i konsumpriserne over tid på 

omkring 2,5 %.2 

Herudover skal Norges Bank sørge for at fremme finansiel stabilitet, samt skabe merværdi i 

kapitalforvaltningen.  

 

4. Historik3  

En politik rettet mod en stabil valutakurs, var i mange år målet for Norge. I praksis blev dette gjort i 

forhold til sølv, guld, enkeltvalutaer eller et gennemsnit af enkeltvalutaer. I de enkelte perioder hvor 

Norge har haft en flydende valuta, har dette som regel været på grund af sammenbrud i de 

etablerede fastkursaftaler. I dette kapitel følger en gennemgang af vigtige perioder og hændelser i 

forbindelse med pengepolitikken i Norge.  

 

4.1. Etableringen af et selvstændigt pengevæsen og oprettelsen af Norges Bank 

Efter unionstiden med Danmark havde Norge en langvarig periode med finansielt og pengemæssigt 

kaos, med hyperinflation og kraftigt fald i pengenes værdi. Hvis vi ser på perioden 1813 – 1816, 

gennemførte Norge tre store devalueringer på til sammen 98 procent (bilag 1).  

 

 

 

                                                 
2 http://www.norges-bank.no/  
 
3 www.norges-bank.no - prisstabilitet - skriftserie 34 
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I samme periode gennemgik Norge fire forskellige pengeenheder: Rigsdaler Species og Rigsdaler 

Dansk Courant, som blev erstattet af Rigsbankdaleren i 1813, som igen blev afløst af Speciedaleren 

i 1816. Etableringen af et selvstændigt pengevæsen, kom oven på dette.  

Den 14. juni 1816 blev Norges Bank etableret og speciedaleren indført som en ny Norsk 

pengeenhed. Speciedaleren skulle have en fast sølvværdi, og hertil blev etableret en sølvfond, som 

skulle virke som garanti for de penge Norges Bank udstedte.  

Speciedaleren flød til at begynde med frit, men fra 1823 blev den noteret til en kurs, der svarede til 

deres pålydende værdi (bilag 2).4  

 

4.2. Guldstandarden 

I 1842 blev sølvstandarden etableret, hvilket dog ikke på dette tidspunkt blev betragtet som et 

internationalt fastkurssystem. Et sådan system blev først etableret i 1870´erne med guldstandarden.  

I perioden 1842 til 1869 havde Norge haft en effektiv sølvstandard, men efter den internationale 

valutakonference i Paris i 1867 mente den norske repræsentant, matematikeren Ole Jacob Broch, at 

landet burde gå over til en international guldstandard. Det blev herefter vedtaget, at dele af Norges 

Banks kassebeholdning skulle være guld, hvorefter Norge overgik til det der kaldes ’bimetallisk 

standard’.  

Den bimetalliske standard var ment som en kortsigtet overgangsordning, da der på lang sigt kunne 

være forskydninger i prisforholdet mellem sølv og guld, hvilket gav mulighed for spekulation, som 

kunne gøre systemet ustabilt. Den bimetalliske standard kørte frem til 1873, hvorefter det blev 

vedtaget, at landet skulle overgå til guldstandarden fra 1. januar 1874.  

Året efter gik Norge ind i den skandinaviske møntunion, der indebar kronen som pengeenhed. Med 

guldstandarden blev kronen knyttet til andre valutaer og udgjorde et stabilt fastkurssystem. 

Centralbanken havde et lager af guld, som blev brugt til at stabilisere guldprisen i kroner ved aktivt 

køb og salg af guld i markedet.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 www.norges-bank.no – Norges Bank skriftserie nr. 37 
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4.3. Ophør af guldstandarden 

International økonomi havde nogle gode år i anden halvdel af 1920´erne, men alligevel begyndte 

problemer at bygge sig op. I landbruget opstod en betydelig overproduktion, og man oplevede 

samtidig en mætning på markedet for varige forbrugsgoder. Hertil var der betydelige ubalancer i 

internationale handels-, valuta- og gældsstrukturer. Tyskland skulle betale krigsskadeerstatninger til 

en værdi af 33 milliarder amerikanske dollar, og havde en international gæld på det tilsvarende. I en 

situation hvor mark og pund var overvurderet, men dollar og franc var undervurderet, gav dette 

USA og Frankrig en konkurrencefordel, og en tilsvarende ulempe for Storbritannien og Tyskland. 

De havde dermed vanskeligt ved at betale deres gæld, og var afhængige af lån fra amerikanske 

banker.  

Bankerne i USA havde overskud af kapital, som de kunne låne ud. Men da markedet for varige 

forbrugsgoder efterhånden var mættet, vendte bankerne blikket mod aktiemarkederne. De begyndte 

at give kredit til aktiespekulanter, hvilket førte til at aktiemarkedet fik en kreditfinansieret optur, en 

boble som sprang i slutningen af oktober 1929. I 1931 var totalindekset i New York faldet med 86 

procent, og 95 procent af bankerne i USA blev draget ind i en likviditetskrise. Dette førte til at 

betalingsstrømmene stoppede op; bankerne i USA kunne ikke længere forsyne Tyskland med 

kredit, som igen ikke kunne betale deres gæld. Problemerne ramte Tyskland og Østrig i så stor grad, 

at de i juni 1931 blev tvunget til at suspendere guldindløsningen. Krisen smittede af på 

Storbritannien og tilliden til pundet blev svækket. Dette førte til at der opstod en flugt fra pundet, og 

i september 1931 blev den britiske regering tvunget til at suspendere guldindløsningen. De nordiske 

lande som var afhængige af Storbritannien fulgte også efter. Norge forlod guldstandarden den 27. 

september 1931, sammen med Sverige, mens Danmark forlod guldet to dage senere.  

Guldstandarden blev da afløst af en toårig periode med flydende kurser, før kronen blev knyttet til 

britiske pund frem til 1939 og dollar frem til anden verdenskrig.  
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4.4. Internationale valutaaftaler 

Efter krigen blev kronen i en lang periode hovedsageligt fastsat gennem forskellige internationale 

aftaler. Heriblandt var Bretton Woods-aftalen (1946-71), Smithsonian-aftalen (1971-73) og det 

europæiske slangesamarbejde (1972-78).  

 

Efter 2. verdenskrig trådte Bretton Woods systemet5 i kraft, hvilket indebar at en række landes 

valutaer var knyttet til den amerikanske dollar, som igen var knyttet til guld. Dette indebar, at 

amerikansk pengepolitik reelt fungerede som nominelt anker, og i stor grad styrede rente- og 

inflationsudviklingen i verden.  

Det blev dog vanskeligt for USA, at holde værdien i dollar fast i forhold til guld, blandt andet som 

følge af høj inflation og store underskud på betalingsbalancen, som følge af udgifterne til Vietnam 

krigen.  

Efter sammenbruddet af Bretton Woods aftalen i 1971, flød den norske krone i nogle måneder, for 

derefter igen at blive knyttet til et fastkursregime. Denne gang var det Smithsonian aftalen, som var 

Bretton Woods aftalens afløser. Aftalen indebar ændringer i deltagervalutaerne, samt nye 

udsvingsmarginaler. Endvidere blev guldets rolle som anker fjernet. Forskellig underliggende 

økonomisk udvikling i deltagerlandende gjorde det imidlertid vanskeligt at opretholde samarbejdet.  

 

I 1972 etablerede EF deres eget valutasamarbejde, det såkaldte europæiske slangesamarbejde, også 

kaldet ”valutaslangen”, som Norge sluttede sig til. Det første år blev slangesamarbejdet og 

Smithsonian aftalen kombineret. Denne kombination blev i Norge kaldt ” slangen i tunnellen”, fordi 

svingningsmarginalerne mellem EF landenes valutaer var smallere end svingningsmarginalerne 

mod US dollar. Smithsonian aftalens fastkurssystem brød sammen året efter, hvorefter de tre 

hovedvalutaer amerikanske dollar, japanske yen og tyske D-mark var flydende. De europæiske 

lande fortsatte deres slangesamarbejde, men uden reference til US dollar.  

Den norske krone blev flere gange devalueret indenfor slangesamarbejdet, og som konsekvens af 

dette, forlod Norge dette samarbejde i 1978.  

 

 

 

                                                 
5 Aftalen blev lavet i den amerikanske by Bretton Woods i 1944. Den initiale centralkurs var USD/NOK 4,03. Den  
maximale udsving mellem kurserne måtte være 1 %. Centralkursen blev justeret til USD/NOK 7,14 i 1949.  
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Herefter blev den norske krone fastsat af flere forskellige varianter til en ensidig erklæret 

valutakurs. I perioden 1978 til 1990 førte Norge en fastkurspolitik over for en kurv af valutaer, der 

var sammensat med vægte svarende til, hvor betydende de var i Norges udenrigshandel. Dette 

betød, at konkurrenceevnen blev holdt uændret målt ved den effektive valutakurs. 

Hensigten var at reducere sårbarheden overfor fremtidige devalueringer i andre lande. Den norske 

krone blev dog senere selv devalueret flere gange, blandt andet ved justeringer af vægtene i 

kursindekset.  

 

I 1990 blev den norske krone knyttet til ECU. Dette skete i forbindelse med, at den norske regering 

ønskede at knytte kronen tættere mod det europæiske valutasamarbejde EMS. 

Den norske krone blev låst til centralkursen 799,40 med tilladte udsvingsmarginer på +/÷ 2,25 pct.. 

Skiftet fra et generelt kurveindeks til ECU-indekset gjorde kronen mere stabil over for de 

europæiske valutaer, men til gengæld mere ustabil over for ikke-europæiske valutaer, som US-

dollar og japanske yen. Den ensidige binding til Ecuen blev imidlertid opgivet i efteråret 1992, da 

EMS brød sammen 1. gang. 

 

4.5. EMS-samarbejdet 

Det europæiske monetære system (EMS) blev etableret i marts 1979 med henblik på, at stabilisere 

de indbyrdes valutakurser inden for EF. Som deltager i EMS’en har medlemslandene forpligtet sig 

til, at begrænse udsving i deres egen valuta, over for de øvrige deltagende valutaer, i forhold til 

nogle vedtagne, men justerbare, centralkurser. Samarbejdet blev indledt i en meget urolig periode 

(den anden oliekrise) med kraftige prisstigninger. Det hævdes, at EMS-samarbejdets urolige start, 

med hyppige justeringer i kurserne og en svingende deltagerkreds, lagde pres på landene for at 

fremme en stabilisering i prisudviklingen. Udsvingsgrænserne kunne i starten, alt afhængigt af de 

nationale valutaers stabilitet, maksimalt svinge indenfor disse grænser med enten ± 2,25 procent, 

eller 6± procent i forhold til centralkursen. Efter en kortere periode var Italien det eneste land, der 

bibeholdt en udsvingsmargen på ± 6 pct. I tilfælde af valutakrise, hvor nogle af valutaerne kunne 

komme under pres, var alle deltagerne forpligtet til at foretage hjælpende støtteopkøb.  
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Siden der reelt ikke var nogle bånd på medlemslandenes nationale penge- og finanspolitik, og siden 

der ikke førtes nogen form for fælles koordineret økonomisk politik, kan det godt overraske, at der i 

perioden fra 1987 til 1992 ikke blev foretaget én kursjustering af samtlige EMS-lande.  

Den tyske genforening i 1990, medførte de første år af 1990'erne en kraftig stigning i den tyske 

indenlandske efterspørgsel, hvilket førte til en højere inflation og dermed tyske rentestigninger. 

Dette skabte problemer for de andre EMS-lande, da den tyske valuta var ankervaluta i EMS-

samarbejdet. Samtidig var væksten i Europa ved at gå i stå, og valutamarkederne rettede i højere 

grad opmærksomheden mod de europæiske landes forskellige økonomiske udvikling. I sommeren 

1992 blev det desuden klart, at de europæiske integrationsplaner blev mødt med betydelig skepsis i 

befolkningen, og det affødte usikkerhed omkring fremtiden for en Økonomisk og Monetær Union. 

Samlet var disse omstændigheder med til, at udløse en langvarig krise i EMS-samarbejdet.  

 

I sommeren 1992 blev presset mod den norske krone og de andre EMS-valutaer så stort, at det blev 

meget vanskeligt, at fastholde de faste kurser. Derefter brød fastkurssamarbejdet sammen, og i 

lighed med de andre involverede valutaer faldt den norske krone kraftigt. Den 2. august 1993 

kulminerede uroen i en udvidelse af EMS-udsvingsbåndene til +/-15 pct., og hermed var det 

europæiske valutasamarbejde i realiteten brudt sammen. 

Herefter flød den norske krone frem til 1994. Fra 1994 til 2001 var det pengepolitiske mål at have 

en stabil krone overfor de europæiske valutaer – i praksis overfor ECU og senere EUR. Dette mål 

blev lavet uden at fastsætte udsvingsmarginaler.  
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4.6. Ny pengepolitik  

I marts 2001 skiftede Centralbanken i Norge officielt pengepolitisk målsætning. Centralbanken 

overgik til at føre pengepolitik efter en inflationsmålsætning, med en flydende valutakurs. Skiftet 

skete på baggrund af stigende problemer, med den hidtil førte form for fastkurspolitik.  

Overgangen til den nye pengepolitiske strategi skete egentlig allerede i 1999, da Svein Gjedrem 

tiltrådte som ny centralbankchef.  

 

  

 
Figur 1: Tidslinie for Norge  
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5. Generelt om inflationsmål og fast valutakurs  

Det overordnede mål for mange centralbanker – herunder også Norges Bank, er at sikre stabile 

priser. Målet om stabile priser er dog ikke direkte operationelt i pengepolitikken, så ofte føres 

pengepolitikken efter et mellemmål, der skal sikre, at det overordnede mål alligevel nås. Norges 

Bank har tidligere ført fastkurspolitik over for en kurv af valutaer. Valutakursen fungerede dermed 

som mellemmål, men med skiftet i 2001 blev dette erstattet af et inflationsmål. 

 

5.1. Fastkurs  

Under en fastkurspolitik holdes valutakursen fast, typisk over for én eller flere samhandelspartnere 

med lav inflation, for på den måde at stabilisere den indenlandske prisudvikling. I små lande 

påvirker ændringer i valutakursen priserne direkte, da importerede varer udgør en stor andel. Med 

en fast kurs undgås disse direkte påvirkninger. Omvendt afhænger prisudviklingen også af 

eksempelvis den indenlandske lønudvikling. Under fastkurspolitikken tilrettelægges 

pengepolitikken alene efter at holde den faste valutakurs, og centralbanken ændrer kun renten, når 

valutaen bliver svækket eller styrket.6 

Tilbage i oktober måned 2008, så vi et eksempel herpå, da Danmarks Nationalbank så sig nødsaget 

til, at hæve renten på trods af rentenedsættelser i ECB og resten af verden. Igennem en længere 

periode, havde Danmarks Nationalbank forsøgt at holde den danske krone stabil ved at intervenere, 

dvs. sælge Euro og købe danske kroner i markedet. Den danske krone var dog stadig under 

betydeligt pres, og Den Danske Nationalbank så sig derfor nødsaget til i sidste ende, at hæve renten 

for igen at få stabilitet under den danske krone. I et marked hvor alle sænkede renten for at holde 

gang i hjulene, blev Danmark altså nødsaget til at gå mod strømmen og sætte renten op, i forsøget 

på at holde en stabil valutakurs – også selvom dette ville forværre konkurrenceevnen.  

Ovenstående er et godt eksempel på hvordan, der tænkes under en fastkurspolitik. Målet er en stabil 

valutakurs, som skal opfyldes selvom dette kan få væsentlige konsekvenser for andre dele af 

økonomien.   

 

 

                                                 
6 www.nationalbanken.dk  
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5.2. Inflationsmål 

Under en inflationsmålsætning forsøger centralbanken via renteændringer, at ramme et mål for den 

fremtidige inflation, ofte på 2 års sigt. Centralbankens prognose for den fremtidige prisudvikling 

spiller derfor en central rolle i udformningen af pengepolitikken: Viser prognosen, at den fremtidige 

inflation vil være over målet, strammes pengepolitikken, og omvendt. Målet i Norge er en årlig 

stigningstakt i forbrugerpriserne på 2,5 pct. På kort sigt kan inflationen afvige fra målet, da der 

føres pengepolitik efter den fremtidige inflation. Der stilles således store krav til centralbankens 

kommunikation for, at pengepolitikken bliver gennemsigtig og troværdig. 7 

Føres der pengepolitik efter et inflationsmål, er valutakursen flydende, i modsætning til 

fastkurspolitikken, og centralbanken vil som udgangspunkt kun reagere på udsving i valutakursen, 

hvis udsvingene indvirker på den fremtidige inflation.  

Der er dog fortsat en række problemer med forståelsen af arbejdsdelingen i den økonomiske politik. 

Når økonomien befinder sig tæt på sin kapacitetsgrænse, vil en ekspansiv finanspolitik bidrage med 

et inflationært pres. Inflationsmålsætningen tilsiger i denne situation, at pengepolitikken skal være 

kontraktiv. Det vil tendere til at styrke valutakursen, hvilket skader konkurrenceevnen og dermed 

eksporterhvervene hvilket har ført til kritik af centralbanken. Det er dog helt centralt i forståelsen af 

arbejdsdelingen i den økonomiske politik at acceptere, at centralbanken med ét middel kun kan nå 

ét mål: Stabile priser. Det er således nødvendigt, at den øvrige økonomiske politik også er rettet 

mod en stabil udvikling i samfundsøkonomien.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Uddybes nærmere i kapitel 7 
8 www.norges-bank.no  
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5.3. Delkonklusion 

 
Under en inflationsmålsætning, er arbejdsdelingen mellem finans- og pengepolitik, af en anden 

karakter end under et fastkursregime. Ekspansiv finanspolitik vil tendere til at presse 

inflationstakten op, og det vil betyde, at centralbanken – under en inflationsmålsætning – som 

udgangspunkt skal stramme pengepolitikken, for at holde inflationen nede og på den måde bidrage 

til at stabilisere økonomien.  

Under fastkurspolitik påhviler det den øvrige økonomiske politik, at sikre lav inflation, da 

pengepolitikken alene er rettet mod at holde den faste valutakurs. Fastkurspolitikken kan således 

kun opretholdes, hvis finanspolitikken bidrager til en generel stabilitetsorienteret økonomisk politik. 

Skiftet i Norge til en inflationsmålsætning, skete på baggrund af stigende problemer med den førte 

fastkurspolitik. En væsentlig årsag hertil var, at finanspolitikken ikke understøttede 

fastkurspolitikken. 

 

Det operative mål for pengepolitikken er en årsvækst i konsumentpriserne, som over tid skal ligge 

omkring 2,5 %. Pengepolitikken skal samtidig bidrage til at stabilisere udviklingen i produktionen 

og beskæftigelsen.  
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6. Hvorfor overgik Norge til inflationsmålet 

Olievirksomheden har i mange år betydet store løbende indtægter til den norske stat og har gjort det 

muligt, at gennemføre skattelettelser, samt at øge offentligt forbrug og investeringer.  

Norsk økonomi har i lange perioder befundet sig tæt på eller over kapacitetsgrænsen, da 

oliepengene har gjort det muligt at dæmpe virkningen af tilbageslag i den internationale økonomi. I 

disse perioder var pris- og lønudviklingen kraftigere end hos handelspartnerne, og der skete dermed 

en forringelse af den konkurrenceudsatte sektors forhold. Sektoren måtte dermed vige til fordel for 

den skærmede servicesektor. 

Gennem første halvdel af 1980'erne befandt økonomien sig i et opsving, og staten anvendte 

olieindtægterne i takt med, at de indløb. Prisfald på olie i 1986 bragte dog norsk økonomi i en 

vanskelig situation. Store dele af statens indtægter faldt bort og nødvendiggjorde en opbremsning. 

Det satte fokus på den usikkerhed, der er knyttet til olieindtægterne, og satte ydermere gang i 

diskussionen om en fornuftig forvaltning af olieindtægterne, der ville kunne skabe balance i 

økonomien. Desuden stod det klart, at mængden af olie var større end oprindeligt antaget, hvilket 

nødvendiggjorde en mere langsigtet strategi for overskuddets anvendelse. Resultatet blev, at en del 

af pengene kanaliseredes over i en opsparingsfond, Petroleumsfonden, hvilket skabte mulighed for 

en mere fleksibel anvendelse af formuen. 

Fra midten af 1990'erne var økonomien atter kommet på ret køl, og krisebevidstheden aftog hos de 

økonomiske parter. Med økonomisk vækst og faldende arbejdsløshed tiltog presset for højere 

lønstigninger. Siden 1996 har lønstigningerne været højere end hos handelspartnerne – uden 

tilsvarende produktivitetsforbedringer. Samtidig steg indtægterne fra olieproduktionen, hvilket førte 

til yderligere udvidelse af den offentlige sektor. 

Optakten til re-orienteringen af den økonomiske politik i 2001 var problemer med koordinationen af 

penge- og finanspolitikken. Fra efterkrigstiden og frem mod 1999 havde Norge hovedsageligt ført 

varierende grader af fastkurspolitik. Fra 1996 frem til 1998 var norsk økonomi i en opsvingsfase. 

Olieprisen var høj, og kronen tenderede til at appreciere. For at holde den faste valutakurs var 

pengepolitikken lempelig for at holde trit med de lave europæiske renter. I den situation burde 
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finanspolitikken have været stram, men var neutral. Der blev således ikke ført den nødvendige 

stabiliseringspolitik, hvilket førte til en overophedning af økonomien9. 

Erfaringen fra denne periode førte til, at Norges Bank i stigende grad gik bort fra at forsøge at 

finjustere valutakursen på daglig basis. I stedet forlod man sig på, at valutakursen på lang sigt ville 

kunne holdes stabil over for de europæiske valutaer, hvis inflationen i Norge udviklede sig i tråd 

med inflationen i de europæiske lande10. Fra starten af 1999 lod man i realiteten kronen flyde og 

orienterede pengepolitikken mod at bringe inflationen i Norge på niveau med inflationen i Europa. I 

praksis opererede centralbanken efter en inflationsmålsætning, men rammerne for pengepolitikken 

var lovgivningsmæssigt uændret. 

 

6.1. Re-orientering af den økonomiske politik i 2001 

Efter at Norges Bank i praksis havde fulgt en inflationsmålsætning fra 1999, blev den institutionelle 

ramme for pengepolitikken formelt fastlagt i Forskrift om Pengepolitikken den 29. marts 2001 

(bilag 3). 11 Rammen må tolkes i den retning, at det overordnede mål er at sikre kronens nationale 

og internationale værdi, mens mellemmålet er en inflationstakt på 2,5 procent over tid.12  

 

Med de nye rammer for pengepolitikken fulgte en regel om finanspolitikken, den såkaldte 

Handlingsregel, der gjorde det muligt at bruge af pengene i petroleumsfonden og samtidig satte et 

loft over brugen af pengene. Handlingsreglen siger, at landets olieindtægter skal placeres i 

oliefonden, hvorfra politikerne kan tage, hvad der for tiden svarer til omkring 4 procent af Norges 

BNP13. 

Handlingsreglen er egentlig en unik løsning på et unikt luksusproblem. Via handlingsplanen sikres 

at alle på lang sigt får glæde af en ufattelig rigdom, uden at den korrumperer landet.  

Fænomenet »den hollandske syge« refererer til dengang, hollænderne fandt gas i Nordsøen. Frem 

for at puste liv i samfundet, fik den nyfundne rigdom landets valuta til at stige og ødelagde 

konkurrenceevnen, samtidig med at importen eksploderede.  

                                                 
9 (Gjedrem, 1999) 
10 (Gjedrem, 1999) 
11 http://www.norges-bank.no/templates/article____13019.aspx  
12 Inflationstallet skal justeret for midlertidige forstyrrelser som på længere sigt ikke har betydning for inflationen. Til 
vurdering af den underliggende inflation bruges derfor forbrugerprisindekset justeret for afgifter og uden energivarer 
(KPI-JAE).  
 
13 For yderligere gennemgang af ”handlingsreglen” henvises til: http://www.norges-
bank.no/templates/article____18048.aspx  
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Det samme skete, da spanierne i 1500-tallet fandt guld i Sydamerika. Og for et helt nutidigt 

eksempel kan man bare se på, hvordan olien har fastfrosset store dele af den arabiske verden i et 

præindustrielt middelaldermuseum.  

Nordmændenes svar er at tage de ufatteligt mange milliarder, staten skovler ind på olien, ud af den 

nationaløkonomiske ligning.  

 

6.2. Delkonklusion 

Norge har siden fundet af olie i 1970´erne haft store udfordringer med den økonomiske politik.  

Den udbredte laissez-faire holdning igennem 1980´erne om at bruge olieindtægterne, som de 

indløb, gav store problemer for økonomien, da oliepriserne pludselig begyndte at falde. Staten 

havde i mange år været vant til at bruge de mange indtægter fra olien, og da disse pludselig faldt 

bort, skete der en opbremsning i økonomien.  

Den volatile prisudvikling på olien og dens betydning for den norske økonomi satte fokus på en 

mere fornuftig forvaltning af olieindtægterne - Petroleumsfonden. Det stod samtidig klart, at 

mængden af olie var større end oprindeligt antaget, og at en langsigtet plan var nødvendig for at 

sikre indtægterne længere ud i fremtiden - Handlingsplanen.  

Den norske naturresurse er ikke uudtømmelig, og olieindtægterne vil med tiden aftage.  

Petroleumsfonden og Handlingsplanen skal sikre, at formuen bevares, så befolkningen både nu og i 

fremtiden får glæde af olien.  

 

Da Norge i 2001 overgik til inflationsmålet, var det på baggrund af tidligere forgæves forsøg på, at 

føre fastkurspolitik. Det var i samme forbindelse, at rammerne for handlingsreglen blev sat fast.  

I stedet for dagligt at finjustere valutakursen skulle det være muligt, at holde valutakursen stabil på 

lang sigt overfor de europæiske valutaer, hvis inflationen i Norge udviklede sig i tråd med 

inflationen i de europæiske lande.  
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7. Inflationsmål – hvordan sættes renten 

Pengepolitikken i Norge er rettet mod, at stabilisere inflationen rundt om et mål på 2,5 procent.  

Dette er ud fra teorien om, at det bedste bidrag pengepolitikken kan give til vækst og beskæftigelse, 

er lav og stabil inflation. På lang sigt vil det ikke være muligt, at opnå højere beskæftigelse ved at 

acceptere højere inflation14. Erfaringer igennem de sidste årtier har oven i købet vist os, at perioder 

med høj inflation bliver afløst af nedgangstider med stor arbejdsløshed.  

 

Lav og stabil inflation er en nødvendig forudsætning for stabilitet i valuta- og finansmarkederne og 

i boligmarkedet. Men der findes også eksempler, hvor der har bygget sig bobler op i form af stærk 

vækst i disse markeder, mens inflationen har været lav. Prisstigninger i boliger og finansaktiver kan 

også få væsentlig betydning for lønvækst og konsumentpriserne. Når boblen brister, kan det 

resultere i nedgangstider. Et tydeligt eksempel på dette, er den nuværende finanskrise. Udviklingen 

i finans- og ejendomsmarkederne kan på denne måde give grobund for mere ustabil inflation. I 

princippet kunne det være rigtigt, at anvende renten til at modvirke dette. I praksis er det imidlertid 

vanskeligt, at vurdere om udviklingen i priserne på ejendomme og finansaktiver er bæredygtige.  

Øget rente vil dæmpe efterspørgslen efter varer og tjenester og reducere inflationen (lavere rente 

virker modsat). Ser det ud til at inflationen med uændret rente bliver højere end 2,5 procent, vil 

renten derfor blive øget og omvendt hvis inflationen er lavere end 2,5 procent. Det skal 

understreges, at det er lige vigtigt at undgå høj inflation, som det er at undgå lav inflation.  

 

Når Norges Bank vælger at ændre renten, vil det oftest ske gradvist. Det skyldes at der normalt er 

usikkerhed omkring hvordan den økonomiske situation ser ud, hvilke andre forstyrrelser økonomien 

kan blive udsat for og hvor hurtigt en renteændring vil påvirke markedet. Dog vil der også være 

scenarier hvor det er nødvendigt, at ændre renten hurtigt og markant – stor uro i finansmarkederne 

kan være et eksempel herpå.15  

En eventuel renteændring vil ikke have indvirkning på inflationen nu og her. Det tager tid før 

ændringer i renten virker på inflationen.16 Analyser viser, at renteændringer først påvirker 

inflationen i løbet af to år. To år er derfor en rimelig tidshorisont for, at nå målet om 2,5 procent 

inflation. Udsigterne for inflationen om to år, kan på denne baggrund ses som et afledt mål for 

pengepolitikken.17   

                                                 
14 uddybes nærmere i kapitel 10 
15 http://www.norges-bank.no/upload/import/front/rapport/no/brev/2003-01/pengepolitikken.pdf  - side 6 
16 http://www.norges-bank.no/search/search____243.aspx?search=Prisstabilitet (link: kap 73-74.pdf) 
17 http://www.norges-bank.no/templates/article____18048.aspx  
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Norges Bank analyserer udsigterne for inflationen i deres egne inflationsrapporter, som bliver 

publiceret tre gange om året18. Yderligere vurderinger bliver lagt frem hver sjette uge i forbindelse 

med de møder hvor hovedstyret drøfter renten.  

Det er som nævnt, udsigterne for inflationen to år frem i tiden som afgør renten. Skulle der være 

forhold der gør at Norges Bank benytter en tidshorisont udover de to år, vil dette blive redegjort for 

af banken. Det samme gælder såfremt, der bliver lagt særlig vægt på udviklingen i 

finansmarkederne eller ejendomsmarkederne.19  

 

Inflationen i dag er blandt andet et resultat af den rente, som blev fastsat for et til to år siden.  

Alligevel er det dog ikke muligt alene ud fra dagens inflationstal, at konkludere hvorvidt det 

daværende renteniveau var korrekt. Tallene for konsumentprisindekset, fra måned til måned, bliver 

påvirket af tilfældige eller midlertidige faktorer, som ikke har meget at gøre med udviklingen i 

inflationen over tid. Nedbørsmængden har for eksempel betydning for strømprisen, som igen giver 

udslag i afgiftsændringer. Afgiftsændringerne vil påvirke konsumentprisindekset, men de direkte 

virkninger af sådanne forhold på inflationen er borte efter et år. Derfor skal de heller ikke have 

betydning for renten, som normalt sættes for at sikre en inflation på 2,5 procent på 2 år sigt.  

Det er derfor af interesse, at rense månedlige inflationstal for virkningerne af midlertidige forhold 

for at se, om udviklingen er som ventet. Norges Bank fremlægger derfor tal for væksten i 

inflationen hvor virkningerne af en del midlertidige forhold er taget ud (KPI-JAE).  

Inflationen på et tidspunkt, justeret for enkelte midlertidige forhold, giver derfor et mål for hvor god 

rentefastsættelsen var. Markedsaktører og andre kan vurdere kvaliteten i de inflationsrapporter og 

analyser banken lægger frem, og om der er god sammenhæng mellem analyserne og 

rentefastsættelsen.  

 

Norges Bank lægger stor vægt på, at være åbne omkring hvordan pengepolitikken føres. Ved at 

gøre bankens vurderinger kendt, reduceres usikkerheden om bankens reaktionsmønster. Hvis 

pengepolitikken er rimelig forudsigelig, kan en vigtig kilde til risiko og ustabilitet undgås.20 

 

                                                 
18 Inflationsrapporten kan findes på: www.norges-bank.no  
19 http://www.norges-bank.no/templates/article____15137.aspx  
20 http://www.norges-bank.no/upload/import/front/rapport/no/brev/2003-01/pengepolitikken.pdf - side 7-10 
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8. Stabiliseringspolitikkens muligheder og begrænsninger 

Ved stabiliseringspolitik forstås normalt økonomisk politik, som søger at dæmpe udsvingene i 

inflation og aktivitet. Penge- og finanspolitik er de vigtigste former for stabiliseringspolitik. 

I den teoretiske litteratur om stabiliseringspolitik er der stort set enighed om, at det langsigtede 

niveau for arbejdsløsheden – eller for den potentielle produktion forstået som det 

produktionsniveau, der er foreneligt med en stabil prisudvikling på mellemlangt sigt – ikke kan 

påvirkes nævneværdigt af stabiliseringspolitikken. Den bestemmer for det første, om inflationen i 

gennemsnit er lav eller høj, og for det andet, hvor store afvigelser der er mellem den faktiske og den 

potentielle produktion på den ene side, og den faktiske og den gennemsnitlige inflation på den 

anden. Mere fundamentale områder, som arbejdsløshedens langsigtede niveau bestemmes af 

strukturelle forhold, og kan ikke påvirkes af pengepolitiske forhold. 

 

For at være lidt mere præcis er betragtningen, at den aktuelle inflation bestemmes af den historiske 

inflation, forventningerne til den fremtidige inflation, produktionens afvigelse fra sit potentielle 

niveau, det såkaldte outputgab21, samt om valutakursen er svagere eller stærkere end sit 

ligevægtsniveau. Outputgabet angiver, hvad der produceres i økonomien i forhold til den beregnede 

potentielle produktion. Et positivt outputgab betyder, at der produceres mere i økonomien, end hvad 

modelberegninger af økonomiens langsigtede potentiale tilsiger. 

Det aktuelle outputgab bestemmes af forudgående perioders gab, forventningerne til kommende 

perioders gab, om valutakursen er svagere eller stærkere end sit ligevægtsniveau, samt af om renten 

er lavere eller højere end det såkaldte naturlige niveau. Såvel inflation som outputgabet påvirkes 

desuden af stød til økonomien.22  

Man kan også inddrage andre forhold, f.eks. finanspolitik, som opfattes som udefra givet og 

upåvirket af udviklingen i de størrelser, som analyseres: Inflation, outputgab, rente og valutakurs. 

Med en supplerende model for udviklingen i valutakursen og viden om, hvorledes myndighederne 

vægter størrelsen af outputgabet mod inflationens afvigelse fra det ønskede niveau, kan den 

optimale rentebane bestemmes. Mindre ambitiøst kan konsekvenserne af forskellige måder til at 

fastsætte renten på analyseres. 

Stød og forhistorie betyder, at man ikke kan undgå, at outputgabet varierer, og at inflationen afviger 

fra det ønskede niveau. Den beskrevne model indebærer, at der er en umiddelbar modsætning 

mellem de to hensyn. Målet for rentepolitikken er at sikre en politisk ønsket afvejning mellem dem. 
                                                 
21 outputgabet kaldes også for produktionsgabet – I denne opgave bruges betegnelsen ” outputgab”  
22 Uddybes i kapitel 12.1.2  
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Modsætningen forsvinder på lidt længere sigt, hvor der kun bliver tale om et valg mellem høj eller 

lav inflation, mens outputgabet fortsat varierer omkring nul. 

Den umiddelbare afvejning mellem lav variation i outputgabet og lav variation i inflationen, 

omkring det ønskede niveau, kan illustreres grafisk i en såkaldt Taylor-kurve, jf. figur 4. Hvis 

myndighederne tillægger stabiliseringen af inflationen stor vægt, må man affinde sig med stor 

variabilitet i outputgabet. Det er tilfældet, hvis centralbanken er besat af inflationsbekæmpelse. Det 

svarer til punktet SIM (Strengt Inflations Mål). For at stabilisere inflationen yderligere, må man 

acceptere meget store udsving i arbejdsløsheden. Jo større vægt man omvendt tillægger, at 

arbejdsløsheden hele tiden er tæt på det holdbare niveau på længere sigt, dvs. outputgabet er tæt på 

nul, jo større ustabilitet vil der være i inflationen, illustreret ved punktet SOM (Strengt Outputgab 

Mål). Punktet FIM (Fleksibelt Inflations Mål) beskriver en mere normal situation, hvor begge 

hensyn tillægges vægt. Den indtegnede kurve afgrænser det muliges kunst. Kurvens placering er 

grundlæggende bestemt af de stød, der rammer økonomien. Jo mindre stød, jo længere mod sydvest 

vil kurven befinde sig. En troværdig og klar pengepolitik menes også at trække kurven i den 

retning. Punkter nedenfor er uopnåelige med stabiliseringspolitiske midler, mens punkter ovenfor 

og til højre for kurven afspejler en ineffektiv stabiliseringspolitik.  

 

 

 
Figur 4: Taylor-kurve 
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Hvordan niveauet for den gennemsnitlige levestandard er og udvikler sig, afhænger primært af 

produktionsforholdene forstået meget bredt. Her tænkes især på kvaliteten af arbejdsstyrken, 

indstillingen til forandringer og konkurrence, ledelseskompetencen i virksomhederne, veldefinerede 

juridiske forhold, regler for beskatning og for modtagelse af offentlige ydelser, nærhed til markeder, 

eksisterende resurser som klima, fysisk kapitalapparat og råvarer, men der kan nævnes meget mere. 

Ændringer i disse dybe forhold kan komme fra mange sider, herunder fra strukturpolitik. 

I praksis er grænsedragningen mellem stabiliseringspolitik og strukturpolitik ikke skarp. Således vil 

enhver ændring af skattereglerne, både påvirke den kortsigtede økonomiske udvikling, ved enten at 

dæmpe eller forstærke udsvingene, og den langsigtede udvikling ved at påvirke befolkningens 

tilskyndelse til for eksempel, at søge arbejde eller at foretage indkøb på den anden side af grænsen. 

Rente- og valutakursændringer kan tilsvarende have mere langsigtede konsekvenser for 

dynamikken i samfundet, da både det realiserede og det forventede fremtidige afkast af 

investeringer i realkapital påvirkes. Uanset disse forbehold må sondringen mellem stabiliserings- og 

strukturpolitik anses for nyttig. 

Norge fører pengepolitik efter forskrifterne for fleksibel inflationsstyring.23  

 

8.1. Delkonklusion 

Teoretisk set er det uafklaret, om en fleksibel valutakurs i økonomier som de nordiske, er en 

stabiliseringsmekanisme eller en kilde til ustabilitet. Ved en isoleret rentenedsættelse i et land med 

fleksibel valutakurs vil der normalt være en tendens til, at valutakursen svækkes, så både 

konkurrenceevnen og den indenlandske efterspørgsel påvirkes i ekspansiv retning, hvilket er en 

fordel, når der via en lavere rente ønskes en stimulans til økonomien. I praksis kan man dog finde 

en række eksempler på, at valutakursen flytter sig i den anden retning. Andre landes 

renteændringer, eller blot forventninger herom, vil derudover påvirke valutakursen, så den ændrer 

sig på tidspunkter, hvor det ikke er ønskeligt. Som følge af kapitalbevægelsernes dominerende 

betydning for valutamarkedet, og dermed for valutakursen under fleksible kurser, kan valutakursen 

på kort tid flytte sig meget uanset den realøkonomiske udvikling og dermed give et chok til 

økonomien. Svaret på spørgsmålet om valutakursen som en stabiliseringsmekanisme eller ej vil 

således afhænge af, hvem der spørges, hvilken tidshorisont de betragter, og hvordan de opfatter 

alternativet med en fast valutakurs.  

                                                 
23 www.nationalbanken.dk (kvartalsoversigt 4. kvartal 2003) 
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9. Centralbankens likviditetspolitik 

Styringsrenten er Norges Banks centrale rente i udøvelse af pengepolitikken. 

Et af midlerne for at opnå lav og stabil inflation er fastsættelsen af styringsrenten, dvs. renten på 

bankernes indskud i Norges Bank. Måden hvorpå disse rentebeslutninger får gennemslag i 

markedsrenterne sker gennem likviditetspolitikken.  

I dette kapitel redegøres for, hvordan Norges Bank foretager den praktiske implementering af 

pengepolitikken i pengemarkedet gennem likviditetspolitikken. Likviditetspolitikken omfatter 

Norges Banks operationer i pengemarkedet for, at påvirke banksystemets likviditet. 

Likviditetspolitikken skal være konsistens med de rentesignaler, som Norges Bank gir i 

pengepolitikken og bidrage til, at ændringer i signalrenterne får bredt gennemslagskraft i de korte 

pengemarkedsrenter. Gennemføring af likviditetsoperationerne må ikke resultere i udslag i 

pengemarkedsrenterne, som kan skabe uklarhed om Norges Banks rentesignaler.  

 

9.1. Hovedtræk ved likviditetspolitikken i Norge 

Alle banker etableret i Norge, kan have en konto (foliokonto) i Norges Bank. Indlånsrenten 

(foliorenten) på sådanne konti er lig styringsrenten og danner en bund for de kortsigtede 

pengemarkedsrenter. Dette skyldes, at eftersom det er muligt for en bank at placere 

overskudslikviditet til en given sats i centralbanken, vil det næppe være aktuelt at placere i 

markedet til lavere rente.    

 

 
Figur 5:  kilde: Noges Bank 
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Banksystemets likviditet er bankernes samlede indskud på foliokonti i Norges Bank, fra en dag til 

den næste. Likviditetspolitikkens opgave er, at sørge for, at der bliver tilført tilstrækkelig likviditet, 

sådan at bankernes likviditet samlet set er plus i Norges Bank over natten, og sådan at de 

kortsigtede pengemarkedsrenter bliver liggende lige over foliorenten.  

 

9.2. Den strukturelle likviditet 

Banksystemets strukturelle likviditet er bankernes folioindskud i Norges Bank, når der ses bort fra 

centralbankens tilførsel eller dræning af likviditet, gennem pengepolitiske operationer. Bankernes 

strukturelle likviditet gennem et år varierer mellem betydelige lånebehov og betydelige indskud i 

Norges Bank, jf. figur 6.  

 

 
Figur 6 

 

Da staten har sin konto for norske kroner i Norges bank, vil den strukturelle likviditet blive 

påvirket, når bankerne foretager betaliner til og fra staten. Dette kan for eksempel være betaling af 

skatter, moms m.m. 

Norges Banks transaktioner i valuta- og statspapirmarkedet, og ændringer i beholdningen af sedler 

og mønter i cirkulation, påvirker også bankernes likviditet. Et eksempel herpå kan være når Norges 

Bank køber valuta fra bankerne, hvilket vil øge den norske pengemængde.  

I forsøg på, at gøre det nemmere for bankerne at forudsige deres fremtidige likviditet, laver Norges 

Bank prognoser for den strukturelle likviditet.  

 



28 
 

9.3. F-lån og indskud  

For at undgå for store udsving i den samlede likviditet, sørger Norges Bank for at tilføje eller dræne 

likviditet i banksystemet. Er den strukturelle likviditet ikke tilstrækkelig stor, tilføres likviditet ved 

hjælp af F-lånsauktioner, som ydes mod sikkerhed i værdipapirer. Renten på F-lån holdes fast i 

lånets løbetid og det tildelte lånebeløb tilskrives bankens foliokonto. Løbetiden for F-lån og det 

tildelte beløb bestemmes af centralbanken.  Norges Bank kan desuden dræne banksystemet for 

likviditet via såkaldte F-indskud. F-indskud tildeles på samme måde som F-lån, hvor bankerne 

placerer overskudslikviditet i en given periode og til en given rente.  

Via F-auktionerne sørger Norges Bank for, at banksystemet ved slutningen af hver dag, har 

folioindskud i Norges Bank i størrelsesordnen 5 – 12 milliarder norske kroner.  

Figur 7, viser den strukturelle likviditet og folioindestående efter, at Norges Bank har gjort brug af 

likviditetspåvirkende transaktioner. Norges Bank har tilført likviditet i form af F-lån i perioden frem 

til 21. juni, og trukket likviditet i form af F-indskud fra 27. juni og resten af perioden.  

 

 
Figur 7: Den strukturelle likviditet 
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Ideen med F-lån og F-indskud er, at skabe stabilitet i de korte pengemarkedsrenter. Såfremt der ikke 

var F-lån og F-indskud, ville pengemarkedsrenterne automatisk blive fastsat ud fra den strukturelle 

likviditet, og markedet ville opleve store udsving i renterne. Likviditetspolitikken bidrager altså til, 

at de korte pengemarkedsrenter er uafhængige af bankernes strukturelle likviditet. 

Likviditetspolitikken bidrager derfor også til, at udsving i de korte pengemarkedsrenter bliver 

neutraliseret.24  

 

Markedsrenterne for længere løbetider bliver påvirket af niveauet på styringsrenten, og af hvordan 

markedsaktørerne forventer at styringsrenten vil udvikle sig fremover. Markedets forventninger til 

styringsrenten, afhænger både af aktørernes forståelse af centralbankens handlingsmønster, og af 

deres forventning til den økonomiske udvikling fremover. Igennem kommunikation med 

offentligheden har centralbanken mulighed for, at begrunde deres beslutninger og påvirke 

aktørernes forventninger. Dette omfatter pressemeddelelser og pressekonferenser i forbindelse med 

rentebeslutninger, pengepolitiske rapporter og taler af centralbanken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                 
24 www.norges-bank.no (sentralbankens likviditetspolitikk)  
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10. Baggrunden for stabiliseringspolitikken25 

Inflationsmålet stammer fra erkendelsen om, at inflation over tid er et pengemæssigt fænomen. 

Dette betyder, at prisudviklingen over tid vil følge udviklingen i pengemængden, og at øget 

pengemængde ikke har en langsigtet effekt på realøkonomien. Pengepolitikken har derfor heller 

ingen langsigtet effekt på realøkonomien (for yderligere forklaring om sammenhæng mellem 

pengemængden og inflation se bilag 4).26  

 

Da A. W. Phillips i 1958 fandt, at der var sammenhæng mellem lønstigningstakten og 

ledighedsprocenten (Phillips-kurven), troede mange økonomer, at man over tid kunne bestemme 

niveauet af inflationen ved, at ændre på ledighedsprocenten.  

Erfaringer og nyere teori har dog efterfølgende fundet frem til, at det optimale mål for 

pengepolitikken er lav og stabil inflation.27  

Dette kapitel gennemgår hvilke syn, der har været på stabiliseringspolitikken tidligere, for bedre at 

forstå det syn vi har på stabiliseringspolitikkens muligheder og begrænsninger i dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=99016 
26 Norges Banks brev til Finansdepartementet 27.marts 2001 
 
27 http://da.wikipedia.org/wiki/Phillipskurven 
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10.1. Keynesianisme 

Keynesianisme er betegnelsen for den økonomiske teori, der udvikledes af englænderen John 

Maynard Keynes i 1920'erne og 1930'erne.  

Under første verdenskrig, havde staterne styret produktion og fordeling meget håndfast, for at 

mobilisere ressourcerne til krigsførelsen, og for at forebygge eller begrænse social nød. 

Erfaringerne fra krigen havde overbevist Keynes om, at staten også i fredstid skulle spille en mere 

aktiv rolle i styringen af den kapitalistiske økonomi. Han mente, at den klassiske liberalismes 

"laissez-faire"-politik hørte fortiden til. Keynes teori gik blandt andet ud på, at staterne kunne og 

skulle styre samfundsøkonomien uden om alvorlige kriser med krak og arbejdsløshed.  

Hidtil havde økonomien i de kapitalistiske lande bevæget sig i en skiften mellem højkonjunktur og 

lavkonjunktur. Under højkonjunkturer var efterspørgslen voksende, og priserne var stigende. Det 

betød en kraftig vækst i investeringer og dermed også en tilsvarende vækst i produktion. Når 

højkonjunkturen slog om i krise og lavkonjunktur, skyldtes det, at forbruget ikke fulgte med 

produktionen. Så ville priserne falde, virksomheder ville gå konkurs og arbejdere ville blive 

arbejdsløse.  

Keynes mente, at staten gennem sin skattepolitik og sin udgiftspolitik skulle sørge for, at holde 

balance mellem udbud og efterspørgsel. Når overproduktion truede, skulle staten sænke skatterne 

og forøge sine udgifter, så den almindelige forbruger kunne efterspørge flere varer. Omvendt skulle 

man i periode med højkonjunktur begrænse efterspørgslen ved at hæve skatterne og sænke statens 

udgifter, så efterspørgslen ikke løb fra produktionen med inflation til følge.  

Keynes' teori var grundlaget for de kapitalistiske landes økonomiske politik fra 1930'erne til 

1980'erne.  

Keynes spillede også en stor rolle i udformningen af Bretton-Woods aftalen, hvor staterne indgik et 

samarbejde om at regulere de indbyrdes valutakurser. 

 

Det teoretiske grundlag for stabiliseringspolitikken blev etableret af den keynesianske teoritradition, 

baseret på det synspunkt, at markedsmekanismen overladt til sig selv ikke vil frembringe en 

acceptabel udvikling. Derimod er det muligt, at styre den økonomiske udvikling via en kontrol over 

den samlede efterspørgsel, dvs. føre en ekspansiv politik (finans- eller pengepolitik), når der er 

behov for at øge aktiviteten i samfundet, og en kontraktiv politik, når det modsatte gør sig 

gældende. Problemer med inflation og konkurrenceevne kan løses via indkomstpolitik og 

valutakurspolitik.  
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Dette synspunkt har haft stor indflydelse på den økonomiske politik i den vestlige verden, og gav i 

slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne anledning til et meget optimistisk syn på 

mulighederne for, at styre den økonomiske udvikling præcist. Særlig finanspolitikken spillede en 

central rolle, såvel teoretisk som i praksis.  

Phillips-kurven blev i den keynesianske teoritradition til en central sammenhæng for den 

økonomiske politik. 

 

 
Figur 8: Phillips-kurven 

 

 

Phillips-kurven viser sammenhængen mellem arbejdsløshed og inflation, og blev flittigt anvendt i 

1960´erne af politikere, der ville finde den rette balance mellem de to variable. Når der var ubalance 

mellem inflation og arbejdsløshed, kunne man overlade det til politikerne, at finde det nøjagtige 

balancepunkt. 

Phillips-kurven blev imidlertid udsat for stærk kritik i 1970´erne, da man oplevede en længere 

periode med stagflation (samtidig forekomst af inflation og arbejdsløshed). Hermed var den inverse 

relation mellem de to variable brudt, hvilket gjorde det svært, at fastholde at Phillips-kurven i sin 

oprindelige udgave gav mening.         
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10.2. Phillips-kurven 

Phillips-kurven, der blev fundet empirisk af A. W. Phillips i 1958, viser i sin oprindelige form en 

sammenhæng mellem lønstigningstaksten og ledighedsprocenten således, at ledigheden falder i takt 

med, at inflationen stiger. Phillips-kurven er interessant, fordi den viser en sammenhængen mellem 

to af de vigtigste makroøkonomiske variable: inflation og ledighed. 

 

Phillips' regressionsanalyse viste for det første, at der var en klar tendens til, at stigningen i 

pengelønnen var lille, når ledigheden var høj, og stor, når ledigheden var lav. For det andet viste det 

sig, at stigningen i pengelønnen med en given ledighedsprocent var større, når ledigheden var 

aftagende et konjunkturopsving end under en nedgang, hvor ledigheden var tiltagende. 

Dels vil der være større konkurrence om arbejdskraften, når ledigheden er faldende, end når den er 

stigende, da der i første tilfælde vil være tale om en nettoansættelse af arbejdskraft mod en 

nettoafskedigelse i det andet tilfælde.  

 

Phillips-kurven blev flittigt anvendt i 1960'erne af politikere, der ville finde den rette balance 

mellem de to variable. Når der var et "trade-off" mellem inflation og arbejdsløshed, kunne man 

overlade det til politikerne, ud fra den almindelige forestilling om arbejdsdelingen mellem 

"værdineutral" økonomer og målsættende og -angivende politikere, at finde det nøjagtige 

balancepunkt. 

 

Denne tankegang havde stor indflydelse på den faktiske økonomiske politik, indtil krisen i 

1970'erne medførte et sammenbrud i teorien. Udviklingen var ikke i overensstemmelse med 

eksistensen af en stabil Phillips-kurve, da man observerede stagflation med både høj arbejdsløshed 

og høj inflation. I økonomisk teori spiller Phillips-kurven stadig en central rolle, og i dag tillægges 

sondringen mellem det korte og det lange sigt meget stor betydning. Der er bred enighed om, at det 

på kort sigt er muligt at reducere arbejdsløsheden ved at øge inflationen. Ifølge almindelig 

økonomisk teori, er det derimod ikke muligt på langt sigt, at reducere arbejdsløsheden ved at føre en 

inflationær politik; på langt sigt afhænger arbejdsløsheden alene af strukturelle forhold. 
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10.3. Monetarismen  

Det oprindelige kendetegn ved monetarismen, var en kritik af keynesianernes antagelse, om at den 

effektive efterspørgsel bedre kan styres med finanspolitikken end med pengepolitikken. 

Monetaristerne lagde vægt på, at pengepolitikken var mest effektiv, idet pengeefterspørgslen kun er 

svagt følsom over for renten, således at ændringer i pengemængden vil slå kraftigt igennem på de 

nominelle indkomster. En ekspansiv finanspolitik, ved en given pengemængde, vil derimod alene 

lede til rentestigninger, og følgelig vil investeringer, svarende til forøgelsen af de offentlige 

udgifter, blive presset ud (crowding out). 

Begrebet monetarisme har siden udviklet sig til, at være en samlebetegnelse for en lang række 

synspunkter. Nogle af disse er i dag generelt accepteret - også af såkaldte keynesianere - selvom de 

ved deres fremkomst blev anset for at være meget kontroversielle, andre synspunkter er fortsat 

genstand for en ophidset debat. Der er to centrale forhold ved de monetaristiske konklusioner, 

nemlig dels, at de langsigtede muligheder for at stabilisere økonomien er mindre end de kortsigtede 

og dels, at man af forskellige årsager ikke behøver eller bør føre en aktiv stabiliseringspolitik.28  

 

Forholdet mellem det korte og det lange sigt kan forklares ved hjælp af Phillips-kurven. Analyser 

har meget klart påvist, at der ikke findes nogen stabil Phillips-kurve, der giver sammenhæng 

mellem inflation og arbejdsløshed. Denne ustabilitet, som forklares med henvisning til 

inflationsforventningerne, som et afgørende element for løndannelsen, og at der efterhånden er 

blevet en større inflationsbevidsthed, gav anledning til en omformulering af den traditionelle 

Phillips-kurve – til den såkaldte forventningsudvidede Phillips-kurve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=99016  
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10.4. Den forventningsudvidede Phillips-kurve 

Den klassiske Phillips-kurve teori kom først for alvor under pres i 1970’erne, hvor de vestlige 

økonomier både oplevede høj arbejdsløshed og høj inflation; den såkaldte stagflation. Den 

teoretiske argumentation mod teorien blev fremført af Milton Friedman i 1968, hvilket blev 

startskuddet på den monetaristiske inflationsteoris udbredelse. Teorien hævder, at Phillips-kurven 

på længere sigt er lodret. 

 

Den traditionelle Phillips-kurve, som blev gennemgået i afsnit 10.2. tager udgangspunkt i et 

almindeligt udbuds- og efterspørgselsdiagram.  

Som vist på figur 9, vil en stigende efterspørgsel føre til højere priser. Når efterspørgslen stiger, vil 

vi derfor automatisk bevæge os fra A til B, hvor en ny ligevægt vil fremkomme.  

 
Figur 9: Phillips-kurven 

 

 

Herudover vil den højere efterspørgsel kræve flere arbejdspladser samtidig med, at de højere priser 

giver højere inflation – vi opnår dermed den traditionelle Phillips-kurve, hvor flere i arbejde giver 

højere inflation.  
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Den traditionelle Phillips-kurve tager dog ikke højde for, at der med højere inflation vil ske en 

udhulning af reallønnen. Dette har ikke nogen betydning på kort sigt, da lønændringer altid vil ske 

med en vis forsinkelse, men på længere sigt vil lønmodtagere kræve højere løn, som følge af den 

højere inflation. På længere sigt vil vi derfor opleve, at økonomien bringes tilbage til det såkaldte 

naturlige arbejdsløshedsniveau, jf. figur 10 og 11.  

 

 
Figur 10 og 11: Den forventningsudvidede Phillips-kurve 

 

 

Den lodrette Phillips-kurve (den forventningsudvidede Phillips-kurve) viser, at det på længere sigt 

er umuligt, for eksempel via ekspansiv finanspolitik, at skabe en mindre arbejdsløshed end 

ligevægten. Det vil blot føre til et øget inflationsniveau. Hvis regeringen ved at føre ekspansiv 

finanspolitik flytter fra punkt A til punkt B vil denne nye ligevægt kun være midlertidig. Når 

arbejdsmarkedet opdager, at de er blevet “snydt”, vil de ved de næste lønforhandlinger forvente en 

højere inflation, hvilket forøger lønkravene. Dette bevirker øgede priser, der igen forøger de 

efterfølgende lønkrav. Økonomien er således endt i en løn - prisspiral, der først ophører når 

arbejdsløsheden igen er faldet til ligevægten i punktet C. I sidste ende vil vi altså blot opnå et 

uændret arbejdsmarked, men med et højere inflationsniveau. I en åben økonomi betyder dette en 

forværret konkurrenceevne, hvilket medfører en mindre beskæftigelse og produktion. 
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Inden for moderne makroøkonomisk teori er der i dag en udbredt enighed om, at de langsigtede 

stabiliseringsmuligheder med en generel efterspørgselsregulerende politik er begrænsede. 

Den reale økonomi er selvstabiliserende, således at produktion og beskæftigelse af sig selv når frem 

til deres ligevægtsniveauer, det vil sige at den langsigtede Phillips-kurve er lodret.  

Hvis en forudsætning om rationelle forventninger tilføjes, så lader økonomiens mængdestørrelser 

sig ikke engang påvirke på kort sigt – der refereres her til nyklassisk økonomisk teori.   

 

10.5. Nyklassisk makroteori 

En af de centrale antagelser hos nyklassikerne, er forudsætningen om rationelle forventninger. 

Ifølge nyklassisk tankegang, vil alle systematiske forsøg på at føre denne type af økonomisk politik, 

være forventet af de økonomiske aktører, da de antages at have rationelle forventninger, og derfor 

øjeblikkelig vil ændre adfærd. Herved får indgrebet ingen effekt på den samlede aktivitet i 

økonomien. En forventning om øget efterspørgsel, vil for eksempel lede til forventninger om højere 

priser. Dette vil få pris- og lønfastsættere til at øge priser og lønninger og dermed igangsætte en 

tilpasningsproces, som neutraliserer effekterne af den øgede efterspørgsel. 

Resultatet heraf bliver derfor, at den korte Phillips-kurve, kommer til at være identisk med den 

lange Phillips-kurve. 

Det traditionelle keynesianske synspunkt er, at der ikke alene er behov for at føre en aktiv 

stabiliseringspolitik, men at det også er forholdsvis let at gøre dette via en styring af den effektive 

efterspørgsel. Det nyklassiske resultat viser, at det ikke er så simpelt at føre en aktiv 

stabiliseringspolitik, da enhver systematisk og dermed fuldt forstået politik er neutral. 
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10.6. Delkonklusion 

Diskussionen mellem monetarister og keynesianere for nogle årtier siden, var en indkredsning og 

præcisering af tidligere modsætninger i økonomien. Et udgangspunkt for monetarismen var en 

antagelse om, at pengeefterspørgslen var en stabil funktion af rente og indkomst og med en lav 

renteelasticitet, og at investeringsefterspørgslen var en stabil funktion af renten med en høj 

renteelasticitet. Funktionernes stabilitet indebærer, at Keynes' understregning af forventningernes 

betydning for starten og udviklingen af en konjunkturnedgang blev nedtonet. Antagelserne om 

renteelasticiteterne sikrer herefter, at især pengepolitikken ses som et stærkt instrument til, at 

påvirke den nominelle indkomst.  

Men hypotesen om den forventningsløftede Phillips-kurve og den “naturlige' arbejdsløshedsgrad 

indebærer, at den eneste effekt af pengepolitikken er en stigning i inflationsraten, mens den reale 

indkomst vil være uændret. Imidlertid kunne det alligevel efterlade en mulighed for 

pengepolitikken, hvis den kun blev anvendt “en gang imellem' ved større konjunkturnedgange. Men 

da det antages, at der er lange og varierende lags i pengepolitikken - m.h.t. analyse, beslutning, 

implementering og ikke mindst effekten på de relevante økonomiske variable - vil der være ringe 

sandsynlighed for, at politikken rammer rigtigt kvantitativt og tidsmæssigt. 

Den samlede monetaristiske konklusion var på den baggrund, at pengepolitikken - ikke 

finanspolitikken - potentielt kunne have en kraftig effekt på produktion, beskæftigelse og 

realindkomst. Men i praksis ville den på lidt længere sigt alene påvirke inflationen, og heller ikke på 

kort sigt ville der være nogen succes på grund af lange og varierende lags. Heraf følger den 

monetaristiske konklusion, at man alene skal sikre en stabil udvikling i nominelle variable, for 

eksempel gennem en fast regel for pengemængdens ændring uafhængigt af konjunkturforløbet. 
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11. Den første udfordring med den nye økonomiske politik 

Jeg vil i dette kapitel gennemgå de første år hvor Norges Bank benyttede sig af inflationsmålet, 

frem til episoden hvor den første udfordring med den nye politik meldte sig.  

 

De første år frem mod 2003 præsterede Norges Bank overordnet set, at holde inflationen i tråd med 

målet. Dog var der et højt indenlandsk inflationært pres, jf. figur 2, som følge af høje lønstigninger. 

Det skal hertil nævnes at prisudviklingen i norsk producerede varer og tjenester i høj grad afspejler 

lønudviklingen. Eksempelvis steg priserne på tjenesteydelser med høj arbejdsindsats med 12 pct. fra 

2000 til 2002. 

 

 
Figur 2: De første år med inflationsmålsætning 

 

Som følge af det stramme arbejdsmarked og en ekspansiv finanspolitik opstod der et højt 

indenlandsk inflationært pres, som udmøntede sig i, at foliorenten løbende blev sat op gennem år 

2000 til 7 procent, jf. figur 3.1.  

Situationen i Norge var dog en smule unik, idet de fleste OECD-lande i samme periode befandt sig i 

en lavkonjunktur, som følge af IT-boblen og det efterfølgende terrorangreb mod USA. De 

udenlandske renter begyndte derfor, at falde igennem 2001 og 2002, og øgede renteforskellen 

mellem Norge og udlandet.  

Som følge af den høje rente blev den norske krone styrket (bilag 5), og det indenlandske 

inflationære pres blev dermed modgået af lave prisstigninger på importerede varer. Frem til 2001 

blev udhulingen af konkurrenceevnen i form af øgede lønstigninger i industrien i et vist omfang 

opvejet af en svag krone. Da kronen derefter begyndte at appreciere, slog tidligere års forværring af 

konkurrenceevnen og fortsat høje lønstigninger fuldt igennem.  
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Den pludselige ændring i økonomien fik Norges Bank til, at ændre på syn på den fremtidige 

inflation. Hvor man før var bange for stigende inflation, blev dette nu erstattet af frygten for 

faldende inflation, idet man indså at nedgangskonjunkturen ville blive længere end ventet og højst 

sandsynlig også ramme den norske økonomi. Norges Bank valgte derfor allerede i december 2002, 

at sætte renten væsentligt ned for at modvirke et fald i inflationen, jf. figur 3.1. Inflationen var på 

dette tidspunkt stadig på et fornuftigt niveau, men på trods af de hurtige rentenedsættelser fortsatte 

inflationen med at falde og lå i 2004 omkring 0 procent, jf. figur 3.  

 

 

 
Figur 3: KPI-JAE                       Figur 3.1: Styringsrenten 

 

 

Tabet af konkurrenceevnen, som følge af den stærke krone har fået flere til at beskylde Norges 

Bank for, at have for lidt fokus på stabilisering af kronens internationale værdi.  

Norges Bank mener dog selv, at deres rolle er klar når det gælder en inflationsmålsætning. I en 

situation som Norges, hvor arbejdsmarkedet er stramt og finanspolitikken ekspansiv, vil 

pengepolitikken oftest skulle være kontraktiv, hvis økonomien ikke skal overophedes. 

Inflationsmålsætningen sikrer automatisk, at pengepolitikken får denne rolle.  

Den ekspansive finanspolitik vil øge efterspørgslen i samfundet, og når arbejdsmarkedet samtidigt 

er stramt, vil de indenlandske priser presses i vejret, hvis lønstigningerne bliver for høje. Under en 

inflationsmålsætning skal pengepolitikken reagere ved at sætte renten op, så inflationen holdes 

inden for målet. Da priserne på importerede varer også indgår i det prisindeks, der danner baggrund 

for den inflation, der styres efter, spiller valutakursen indirekte en rolle under en 

inflationsmålsætning, men valutakursen kan aldrig blive et mål i sig selv. Renten kan ikke på 

samme tid bruges til, at styre både inflationen og valutakursen. 
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11.1. Delkonklusion 

I de første år med inflationsmålsætningen udviklede inflationen sig overordnet set i tråd med målet, 

men i 2003 løb den norske økonomi ind i de første udfordringer.  

På trods af lave udenlandske renter så Norges Bank sig nødsaget til, at hæve renten, da 

arbejdsmarkedet var stramt og finanspolitikken ekspansiv. Norges Bank frygtede, at det stramme 

arbejdsmarked ville medføre højere inflation og samtidig forventede man, at den internationale 

nedgangskonjunktur ville blive kortvarig. Dette viste sig ikke at være tilfældet og inflationen faldt 

markant i løbet af 2003 og 2004.  

 

Ifølge Norges Bank er der kun en ting at gøre når arbejdsmarkedet er stramt og finanspolitikken 

ekspansiv. For at undgå en overophedning af økonomien er det nødvendigt at hæve renten, uden 

hensyn til valutakursen, da den indenlandske inflation ellers vil stige.  

Personligt mener jeg ikke det er muligt, at føre en optimal stabiliseringspolitik ud fra denne 

holdning. Norges Bank har rigtignok ret i, at den indenlandske økonomi kan overophede hvis renten 

sættes op, men i denne situation hvor de udenlandske renter i forvejen er lave, vil en rentestigning, 

som vi også så i 2003, føre til total opbremsning i økonomien og et markant fald i inflationen. 

Norges Bank står altså i en situation, hvor de skal vælge mellem pest eller kolera.  

En optimal situation ville derimod være, hvor finanspolitikken og pengepolitikken arbejdede mere 

sammen i forsøg på, at føre en optimal stabiliseringspolitik. Såfremt finanspolitikken blev gjort 

mere kontraktiv i stedet for ekspansiv ville Norges Bank få mulighed for, at sænke renten og på 

denne måde opnå et fornuftigt renteniveau i forhold til udlandet. Den indenlandske inflation ville 

godt nok falde, som følge af den mere kontraktive finanspolitik, men til gengæld ville den 

udenlandske inflation alt andet lige stige. Herudover ville Norges Bank indirekte tage højde for, 

hvis den internationale nedgangskonjunktur skulle gå hen og blive længere end ventet – hvilket jo 

netop blev tilfældet.  

 

Finanspolitikken styres i dag af politikkerne, og jeg kan samtidig blive i tvivl, om dette er den 

optimale løsning for samfundet, da politikere ofte går efter ekspansiv finanspolitik i gode tider for at 

glæde vælgerne. Der bliver derfor næppe taget højde for det store billede, men udelukkende set på 

den indenlandske økonomi. Som det ses kan dette begrænse pengepolitikken, som i sidste ende 

langtfra gavner økonomien.  
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12. Pengepolitik under et inflationsmål 

Gennemgangen af det historiske syn på stabiliseringspolitikken viser, at der tidligere har været 

fokus på keynesiansk stabiliseringspolitik. I den mere moderne makroøkonomi har pengepolitikken 

fået en mere central rolle i stabiliseringspolitikken, på bekostning af finanspolitikken. Mens det før 

var normalt, at styre efter en fast bestemt valutakurs for at stabilisere den indenlandske økonomi, er 

det blevet mere udbredt med en mere direkte styring i form af fleksibel inflationsstyring.  

 

I artiklen ” Pengepolitik under et inflationsmål” (2005) af Øistein Røisland og Tommy Sveen, 

gennemgås en model, som er egnet til at analysere pengepolitik under et inflationsmål29.  

Modellen er statisk og viser hovedprincipperne bag inflationsstyring. Modellen tager udgangspunkt 

i at pengepolitikken kan påvirke inflationen, på en sådan måde at inflationsmålet nås med det 

samme. I praksis er der dog en tidsforsinkelse30, som gør at det tager et til to år før renten får 

væsentlig effekt på inflationen.  

 

Formålet med dette kapitel er, at analysere de pengepolitiske overvejelser centralbanken står 

overfor når inflationen skal bringes tilbage til målet efter, at økonomien har været udsat for 

forskellige typer forstyrrelser (choks).  

For en mere realistisk gennemgang har jeg valgt, at lave visse modificeringer til modellen, så der 

tages højde for tidsforsinkelsen, hvorefter jeg vil komme ind på centralbankens valg af horisont.  

 

12.1. Analyse over optimal pengepolitik i en lille åben økonomi 

Jeg bruger Røisland og Sveens model til, at se på inflationsstyring i en lille åben økonomi, som den 

norske.   

En lille åben økonomi er et land, som har lille eller ingen effekt på den internationale økonomiske 

udvikling. Den bliver påvirket af internationale konjunkturer, der opfattes som efterspørgselschoks, 

samt af international handel af varer, tjenester og kapital.  

Modellen består en efterspørgselskurve (IS-kurve), en udbudskurve repræsenteret ved en Phillips-

kurve og valutamarkedet ud fra den udækkede renteparitet. Desuden kigger jeg nærmere på 

centralbankens tabsfunktion.  

 

                                                 
29 http://www.samfunnsokonomene.no/bilder/not/NyRoislandOgSveen.pdf 
30 Tidsforsinkelsen beskrives også i kapitel 7 
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Pengepolitikken har kun en midlertidig effekt på realøkonomien, da realøkonomien på lang sigt er 

bestemt af teknologi, præferencer samt tilgang til og anvendelse af input. Pengepolitikkens bidrag 

er derfor kun, at stabilisere efterspørgslen omkring det niveau, der står mål med, hvad der er 

økonomiens potentiale.  

 

Hvis Y er den faktiske produktion og Y * er den potentielle produktion, vil (Y -Y*) / Y* være et 

procentvist mål af outputgabet. Det er meget vanskeligt at observere den potentielle produktion, og 

denne må derfor anslås efter bedste estimater. Estimatet gir information i forhold til om 

centralbanken anser, at der er få eller ledige ressourcer i realøkonomien.  

 

12.1.1. IS-kurven 

I en lukket økonomi er den samlede efterspørgsel repræsenteret ved IS-kurven. I en åben økonomi 

må IS-kurven dog udvides, sådan at den tager hensyn til, at valutakursen påvirker aktivitetsniveauet.  

IS-kurven for en åben økonomi kan skrives som:  

 

yt = y* + ρy(yt-1 – y*) - α1 (r l
t 1− – r*) + α2 (et-1 – e*) + νt 

 

y = faktiske produktion 

y* = potentielle produktion 

r l = realrenten 

r* = ligevægtsrealrenten 

e = realvalutakurs  

e* = ligevægtsrealvalutakurs 

v = efterspørgselschok  

 

hvor α1 og α2 er positive konstanter og 0<ρ<1.  

Variablene y og y* er henholdsvis den faktiske produktion og produktionspotentialet. 

Parameteren r* er ligevægtsrealrenten, e og e* er henholdsvis den faktiske realkurs og 

ligevægtsrealkursen.  

Parameteren v er et efterspørgselschok, som for eksempel kan være ændringer i finanspolitikken, 

den internationale konjunkturudvikling, husholdningernes opsparingsadfærd, boligprisudviklingen 

eller selskabers investeringer. 
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De lange realrenter er defineret som 
l

tr = r* + (
e

kttr +, - r*), hvor rt er realrenten på tidspunkt t, og 

topskriften ´e´ betegner forventningsværdien. Dermed er 
e

tr 1+ forventet realrente i perioden t+1. 

 

Som det ses, afhænger efterspørgslen af lange realrenter. Dette er en forudsætning for optimal 

konsumfordeling mellem forskellige perioder, som ofte er basis for husholdningernes 

sparebeslutninger i makromodeller. Der er desuden enighed om, at øget rente giver lavere forbrug 

grundet indtægts- og formueeffekter. For det første har husholdninger med meget gæld også 

tilbøjelighed til at have et højt forbrug. Øget rente giver dermed lavere forbrug, da husholdninger 

med gæld reducerer deres forbrug mere, end hvad husholdninger med formue øger deres forbrug. 

For det andet, kan øget rente bidrage til lavere huspriser og dermed nedgang i husholdningernes 

boligformue, sådan at de få sværere ved at låne penge. Det er også naturligt at gå ud fra, at lange 

realrenter vil påvirke investeringsniveauet.  

 

Efterspørgslen afhænger desuden af efterspørgslen perioden før. Dette skyldes, at husholdningerne 

opvejer deres forbrug i forhold til hvad de selv havde af forbrug perioden før. Sagt på en anden 

måde er det svært for husholdningerne, at afvige fra deres tidligere forbrugsmønster. Denne 

”vanedannelse” vil resultere i, at husholdningerne forsøger at jævne deres forbrug ud, hvorved 

kurven bliver glattere. Tilsvarende argumenter kan bruges for så vidt angår investeringer, import og 

eksport. For det første argumenteres der ofte for, at det er kostbart at ændre på igangsatte 

investeringsprojekter. Dermed vil investeringerne kun gradvist blive ændret, når der sker ændringer 

i afkast og investeringsomkostninger. Desuden hævdes det ofte, at import og eksport kun gradvist 

ændres ved ændringer i relative priser. En mulig forklaring er, at husholdningernes ”vanedannelse” 

ikke bare gælder det samlede forbrug, men også sammensætningen af forbruget. Hvis prisen på 

importvarer for eksempel stiger, vil dette give en gradvis lavere importandel, efterhånden som 

husholdningerne vænner sig til, at forbruge flere hjemmeproducerede varer.  

I modellen skelnes der dog ikke mellem de forskelle sammensætninger, og jeg lader i stedet 

parameteren, ρy, måle graden af efterspørgsel efter hjemmeproducerede varer og tjenester.  

 

 

 

 



45 
 

Som allerede nævnt afhænger importen og eksporten af relative priser. Et naturligt udgangspunkt vil 

være, at importen afhænger af prisen på importerede varer, relativt til importkonkurrerende 

hjemmeproducerede produkter. Tilsvarende vil eksporten afhænge af den relative pris på 

eksportvarer, sammenlignet med konkurrerende produkter på det udenlandske marked.   

Af enkeltheds skyld antager jeg, at efterspørgslen efter hjemmeproducerende produkter afhænger af 

realvalutakursen. En svagere krone (højere værdi af realvalutakursen) betyder at importen bliver 

dyrere i norske kroner samtidig med, at eksporten bliver billigere i udenlandsk valuta – og begge 

dele øger efterspørgslen efter hjemmeproducerede varer. Parameteren, α2, måler derfor i hvilken 

grad en givet øgning i realvalutakursen virker på efterspørgslen mod hjemmeproducerede varer og 

tjenester.  

Ud fra ovenstående, ses hvorfor lange realrenter og realvalutakurs antages, at påvirke efterspørgslen 

med en vis forsinkelse.  

 

12.1.2. Phillips-kurven 

Phillips-kurven kan skrives som:  

 

πt = ρππt-1 + (1- ρπ) π
e

tt 1, + + γ1(yt-1 – y*) + γ2 (et-1 – e*) + ut 

 

hvor γ1 og  er γ2 er positive konstanter og desuden er 0< ρπ<1.  

Parameter, u, repræsenterer et inflationschok, altså en stigning i inflationen, som kan være 

overraskende ændringer i lønninger, energipriser eller afgifter.     

 

Som det ses af ligningen afhænger inflationen af den historiske inflation, π, og af forventningerne til 

den fremtidige inflation, πe.31      

I artiklen tages kun hensyn til den forventede inflation, hvilket kan give nogle komplikationer, idet 

der ikke bliver taget hensyn til tidsforsinkelsen i den virkelige økonomi.  

Jeg har valgt, at udvide modellen med tidligere periodes inflation, da det er yderst relevant for at 

opfange mest mulig af denne tidsforsinkelse.   

 

 

                                                 
31 Hvilket stemmer overens med kapitel 8 
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Rationelle virksomheder vil være forudseende i deres prissætning, såfremt det kun er muligt at 

ændre priserne en gang imellem, og dermed tage hensyn til udviklingen, i omkostninger og 

efterspørgsel, i perioden frem til de igen kan ændre priserne. Andre virksomheder benytter sig af en 

enkel tommelfingerregel og indekserer priserne, med forrige periodes prisvækst – eventuelt kan 

dette forklares med, at nogle virksomheder har adaptive forventninger.   

 

Den bagudrettede del af prisligningen (historiske inflation), vil også opfange ændringer i variable, 

som påvirker inflationen. For eksempel vil lønstivheder føre til, at reallønnen kun gradvist øges, når 

presset i økonomien øges. Dette vil opfanges via den bagudrettede del af prisligningen. Læg 

endvidere mærke til at vægten, ρ, tilsammen kun kan udgøre 1. Det er dermed ikke muligt, at opnå 

højere produktion på lang sigt, ved at tilføje inflation. Dette betyder altså, at Phillips-kurven er 

lodret på lang sigt, hvilket stemmer overens med kapitel 10.4.  

 

Inflationen afhænger af hvor stam økonomien er, her repræsenteret ved outputgabet, som er 

forskellen mellem den faktiske produktion og produktionspotentialet (y - y*). For det første vil 

reallønsvæksten ofte være højere i perioder med en stram økonomi, både fordi fagforeningerne vil 

kræve højere løn i perioder med høj aktivitet, og fordi arbejdsgiverne vil overgå hinanden i jagten 

efter ny arbejdskraft. Herudover vil virksomhederne benytte sig af muligheden for, at tage højere 

priser i perioder med høj efterspørgsel. 

Inflationen afhænger også af realvalutakursen (i forhold til ligevægtskursen). For det første stiger 

prisen på importvarer, når kursen falder. Dette giver dermed øget importeret inflation. For det andet 

er virksomheder afhængige af visse importerede varer, for at være i stand til at producere 

indenlandske produkter. Øget pris på importvarer vil derfor også gradvist smitte af på 

hjemmeproducerede varer. Læg mærke til, at ændringer i såvel efterspørgslen som realvalutakursen, 

påvirker inflationen med en vis forsinkelse. Dette er med til, at give en realistisk beskrivelse af 

hvordan centralbanken påvirker inflationen over tid.  
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12.1.3. Valutakursen 

Når det gælder valutakursen antages for enkeltheds skyld at den udækkede renteparitet gælder 

(UIP):  

 

s = se – (i – if) + z  

 

se = forventet nominelle valutakurs næste periode 

i f = renteniveau i udlandet 

z = valutakurschok 

 

hvor s og i f er henholdsvis den nominelle valutakurs (kroner per udenlands enhed) og udenlandske 

korte nominelle renter. Parameter, z, beskriver et valutakurschok (dvs. chok i risikopræmien) og er 

således en afvigelse fra begrebet udækkede renteparitet. Et positivt chok betyder, at 

afkastningskravet til indenlandske værdipapirer er højere end i udlandet. 

Den udækkede renteparitet siger, at det forventede afkast mellem forskellige valutaer, er den 

samme.  

 

Ved at benytte definitionen af realvalutakursen  

 

e = pf + s – p 

 

hvor p og pf er prisen på henholdsvis indenlandske og udenlandske varer kan vi skrive UIP på 

realform som:  

 

e = ee – (r – rf) + z 

 

hvor, rf, er den udenlandske realrente.  
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12.1.4. Tabsfunktionen 

Centralbanken ønsker både inflation lig inflationsmålet og stabilitet i realøkonomien.  

Jeg antager følgende periodevise tabsfunktion:  

 

L = 
2

1
[(π – π*)2 + λ(y – y*)2 + ξ(∆i)2] 

 

Hvor λ og ξ er vægten på stabilitet i realøkonomien og vægten på at undgå renteændringer.  

Tabsfunktionen er sammensat af ligningerne for konsumpriserne (π – π*) samt efterspørgslen (y – 

y*), som vi gennemgik tidligere.   

 

Sammenlignet med tabsfunktionen i artiklen, har jeg tilføjet det sidste led i ligningen, om at 

centralbanken lægger vægt på stabilitet i nominelle renter. Grunden til at jeg har tilføjet dette led 

skyldes, at hensynet til finansiel stabilitet tilsiger, at renten ændres i små skridt af gangen for at 

reducere usikkerheden i de finansielle markeder. Samtidig kan der argumenteres for, at gradvise 

renteændringer giver en troværdighedsgevinst, da renteændringerne til en vis grad holdes op imod 

det fremtidige renteniveau.  

Parameteren, λ, fortæller hvor stor vægt man lægger på afvigelser i forhold til outputgabet, relativt 

til afvigelser i forhold til inflationsmålet. Hvis, λ, har værdien 0, har vi det som kaldes streng 

inflationsstyring32, og centralbanken vil styre efter et bestemt inflationsmål og ikke tage hensyn til 

ubalancer, som dette måtte give i realøkonomien. I Norge har myndighederne pålagt Norges Bank, 

at tage hensyn til stabilitet i produktionen, og har dermed det som kaldes en fleksibel 

inflationsstyring. 

 

Da analysen refererer til en lille åben økonomi, kan man diskutere om valutakursen ikke burde 

indgå i funktionen, da ustabilitet i valutakursen kan føre til ustabilitet i priser, beskæftigelse og 

produktion. Valutakursen er dog underforstået med, da vi søger at stabiliserer inflation og 

produktion. 

 

 

 

 

                                                 
32 Streng inflationsstyring er nærmere beskrevet i kapitel 8 
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Centralbankens opgave er, at minimere denne tabsfunktion ud fra rentefastsættelsen.  

Kvadreringen viser, at afvigelser i positiv eller negativ retning er lige slemt, og vi får dermed 

indifferenskurver i et diagram som vist i figur 13:  

 

 
Figur 13: Tabsfunktion 

Bedste alternativ i figuren ligger i punktet (π*,Y*). Indifferenskurverne er runde på grund af kvadreringen i 

tabsfunktionen, som siger både positive og negative afvigelser er lige slemt.   

 

Indifferenskurverne viser kombinationer af inflation (π*) og produktion (y*), som giver det samme 

tab. Det bedste alternativ er i punktet (π*, y*), og tabet bliver større jo længere vi kommer fra dette 

punkt. Formen på indifferenskurvene afhænger af størrelsen på parameteren, λ, altså hvor stor vægt 

som lægges på produktionsmålet i forbindelse rentefastsættelsen. Eksempelvis vil en lavere, λ, give 

fladere indifferenskurver. En positiv størrelse på, λ, bliver tolket som en horisont til at opnå målet. I 

Norge er horisonten for opnåelse af målet et til tre år, og der undgås dermed store og hyppige 

ændringer i renten, som ville have været tilfældet hvis vi havde haft streng inflationsstyring, hvor 

målet ville have været at nå inflationsmålet på kortest mulig tid. En fleksibel inflationsstyring, som 

der er i Norge, er baseret på en opfattelse om, at pengepolitikken ikke har realøkonomiske 

virkninger på lang sigt. Det langsigtede bidrag fra pengepolitikken er dermed, at skabe en stabil 

inflation og stabile inflationsforventninger, det som oftest kaldes ”et nominelt anker”. 

Pengepolitikken vil dog have en realøkonomisk virkning over en vis tid. Dette er fordi det antages 

at priser og lønninger er stabile på kort- og mellemlang sigt, og ændringer i den nominelle rente vil 

dermed ha en effekt på realrenten.  

Centralbanken kan påvirke markedsrenten gennem signalrenten og kommunikationen med 

markedet. Signalrenten er renten på bankernes indskud i Norges Bank, og normalt vil 

markedsrenten ligge omkring 25 basispunkter over denne.  
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12.2. Pengepolitikken 

En ændring af de nominelle renter påvirker inflationen og produktionen gennem en række kanaler, 

som også kaldes pengepolitikkens transmissionsmekaniske, jf. figur 12. 

 

  

 
Figur 12: Kilde: Norges Bank 

 

 

I en lille åben økonomi, som den norske, er der hovedsageligt følgende fem kanaler:  

 

1. Den direkte valutakurskanal til inflation 

2. Realrentekanalen til samlet efterspørgsel 

3. Valutakurskanalen til samlet efterspørgsel 

4. Efterspørgselskanalen til inflation 

5. Forventningskanalen til inflation 
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En stigning i de nominelle renter vil give en øget realrente, da inflationen som tidligere nævnt ikke 

reagerer samtidig. Den højere rente vil samtidig øge rentedifferencen til udlandet, hvilket vil 

resultere i at den norske krone apprecieres (styrkes i værdi).  

Den direkte valutakurskanal til inflation kommer som følge af, at når den norske krone 

apprecieres bliver importerede varer billigere i norske kroner. Dermed falder inflationen både 

direkte på grund af prisfaldet på importerede konsumvarer og indirekte på grund af prisfaldet på de 

importerede varer, som norske virksomheder er afhængige af, for at producere indenlandske varer.  

 

Videre vil den øgede realrente samt apprecieringen af den norske krone påvirke den samlede 

efterspørgsel. En øget realrente reducerer investeringslysten og dæmper forbruget ved, at gøre det 

dyrere at låne. Samtidig falder efterspørgslen efter hjemmeproducerede varer og tjenester, da 

udenlandske produkter bliver relativt billigere. Dette er henholdsvis realrentekanalen og 

valutakurskanalen til samlet efterspørgsel. Reduktionen i efterspørgslen vil i næste omgang 

reducere prisvæksten, hvilket kaldes efterspørgselskanalen til inflation.   

 

I ovenstående model ses hvad der sker når renten ændres, og hvordan ændringer vil påvirke 

økonomien i fremtiden. I den grad aktørerne tager hensyn til hvad en ændring i renten vil betyde for 

fremtiden, vil dette påvirke inflation, produktion og realrente gennem forventningsdannelsen. Dette 

kaldes også forventningskanalen til inflation.  
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12.3. Pengepolitisk analyse 

12.3.1. Test af modellerne 

For at få et bedre indblik i hvordan økonomien reagerer når den udsættes for forskellige typer 

forstyrrelser, har jeg i de efterfølgende afsnit valgt, at simulere effekterne af hvad der sker, og i 

givet fald hvad centralbanken skal gøre.   

Beregningerne er foretaget i Excel med parametre, som angivet i tabel 1.  

 

 

Tabel 1:  

IS - kurven Phillips-
kurven 

Tabsfunktionen 

ρy 0,8 ρπ 0,7 λ 0,5 

α1 0,15 γ1 0,03 ξ 0,05 

α2 0,03 γ2 0,06 

 

 

12.3.2. Effekter af forskellige chok 

La os se på betydningen af, at økonomien udsættes for forskellige typer choks. Jeg har valgt, at tage 

udgangspunkt i de forstyrrelser norsk og international økonomi har været udsat for siden indførelse 

af inflationsmålet.  

 

Rundt om årtusindeskiftet kollapsede IT-boblen, og sammen med terrorangrebet mod USA i 

september 2001, resulterede dette i en international nedgangskonjunktur.  

Man anslog at denne nedgangskonjunktur ville blive kortvarig, og at det ikke vil gå specielt hårdt 

udover norsk økonomi. Det blev dog klart, at væksten internationalt ville blive lavere end først 

antaget, og udenlandske renter faldt. Norsk økonomi var fortsat inde i en højkonjunktur i 2002, og 

renten var ganske høj. Norge stod derfor nu i en situation hvor renten i Norge var betydelig højere 

end udlandet, hvilket indebar at den norske krone steg kraftigt – endda mere end rentedifferencen 

alene tilsagde.  

Stigningen i kronekursen og det reducerede outputgab førte til, at inflationen faldt. Samtidig steg 

konkurrencen i indenlandske sektorer, blandt andet transportsektoren, som bidrog til lavere prispres. 

Hertil viste det sig, at der var en skævvridning af importen mod lande som Kina og Østeuropa.  
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I forlængelse af vores model kan man derfor sige, at norsk økonomi tilsammen blev udsat for fire 

typer chok, et negativt efterspørgselschok, et negativt chok til det internationale renteniveau, et 

negativt risikopræmiechok og et negativt inflationschok. Alle disse chok bidrog til et negativt 

prispres og kan dermed forklare, hvorfor Norge i 2004 oplevede, at kerneinflationen var omkring 0 

procent, jf. figur 14. 

 

 
Figur 14: Kerneinflation (KPI-JAE) – Kilde: Norges Bank 

 

 

Jeg vil i det følgende give en gennemgang af hvordan disse choks påvirker økonomien – herunder 

give mit bud på den optimale løsning, samt hvad der sker hvis der ikke tages aktion.  

I hver analyse vil centralbanken sætte de nominelle renter sådan, at tabsfunktionen minimeres.  

 

Negativt efterspørgselschok: ν < 0  

I figur 15 ser vi på den dynamiske effekt af, at økonomien udsættes for et negativt 

efterspørgselschok, altså en udefrakommende nedgang i outputgabet. Faldet i efterspørgslen gir i 

udgangspunktet også nedgang i inflationen, men centralbanken svarer med at reducere de nominelle 

renter sådan, at realrenten falder. Dermed deprecierer (svækkes) valutakursen. Ændringen i 

inflationen som følge af den lavere efterspørgsel, bliver derfor mere end opvejet af højere 

importeret inflation. Og det er vigtigt at bemærke, at dette skyldes at centralbanken reagerer.   

 

Hvis centralbanken ikke foretager sig noget, vil den reducerede efterspørgsel blive realiseret. Dette 

betyder at produktionen synker, noget som også vil give udslag i lavere priser. Hvis det antages, at 

vi før det negative chok befandt os i det optimale punkt (π*, y*), som vist i figur 13, har vi nu en 

situation hvor både output- og inflationsgabet er negativt. Dette er ikke en optimal tilpasning for 

centralbanken, når en mere ekspansiv politik ville øge både produktionen og inflationen, og derfor 

reducere gabene.  
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Det vil aldrig være en optimal tilpasning af centralbanken, hvis output- og inflationsgabet har 

samme fortegn. Centralbanken vil derfor sænke renten for således at bringe produktionen og 

inflationen nærmere sine respektive mål. Spørgsmålet bliver hvor meget centralbanken skal sænke 

renten. Hvis de sænker renten sådan at chokket bliver neutraliseret og at produktionen forbliver den 

samme, vil den lave rente føre til at valutakursen svækkes. Prisen på importvarer øges og vil 

resultere i en højere inflation. Det bliver dermed en afvejningssag, da man må tillade en lidt lavere 

produktion og en lidt højere inflation, end det som er målet. Afvejningen vil afhænge af størrelsen 

på parameteren λ.  

 

I figur 15 ses at inflationen kun er lidt over målet, selvom outputgabet er faldet en hel del og over 

tid. 

Årsagen hertil er tidsforsinkelsen i den pengepolitiske transmissionsmekanisme.  

 

 
Figur 15: Negativt efterspørgselschok – Kilde: Egen tilvirkning  

  

 

 

 

 



55 
 

Negativt risikopræmiechok: z < 0  

Såfremt udenlandske investorer sænker afkastningskravet til norske værdipapirer (alternativt at de 

udenlandske renter falder), vil værdien af norske værdipapirer stige. Vi vil dermed opleve at den 

norske krone apprecierer, dvs. at man betaler færre norske kroner for hver enhed udenlandsk valuta.   

I udgangspunktet vil apprecieringen give et negativt outputgab. Eksporten bliver dyrere i udlandet 

og importen bliver billigere. Begge dele reducerer efterspørgslen efter norskproducerede varer og 

tjenester. Af figur 16 ser vi dog, at outputgabet stiger. Grunden hertil er, at centralbanken sætter 

renten ned for at øge efterspørgslen og modvirke nogle af effekterne, som billigere importvarer har 

på konsumpriserne. Resultatet er at inflationen bliver lavere end inflationsmålet og outputgabet 

bliver positivt.  

 

 
Figur 16: Negativt risikopræmiechok – Kilde: Egen tilvirkning 
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Negativt inflationschok: u < 0 

Såfremt inflationen falder for et givet niveau for realvalutakursen og outputgabet, vil centralbanken 

sætte de nominelle renter ned. Dette vil resultere i et fald i realrenterne og en eventuel depreciering 

af valutakursen, som begge slår ud i højere inflation. Både den faldende realrente samt 

deprecieringen vil desuden medføre, at økonomien føres ind i en højkonjunktur med positivt 

outputgab. Nedgangen i inflationen vil herefter formindskes hvis ikke stoppe.  

Over tid dør effekten af inflationschokket og centralbanken sætter renterne gradvist op igen, sådan 

at både realkursen og produktionen kommer tilbage til deres respektive ligevægtsværdier, og 

inflationen går tilbage til inflationsmålet. Dette er vist i figur 17. 

 

 
Figur 17: Negativt inflationschok – Kilde: Egen tilvirkning 
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12.4. Norges Bank 

Ud fra ovenstående må jeg konkludere, at der er en klar enighed om, at når økonomien udsættes for 

negativt efterspørgselschok, risikopræmiechok og inflationschok, skal renten sættes ned.  

Figur 18 viser, at centralbanken netop valgte, at sætte renten kraftigt ned i december 2002 og frem, 

hvilket stemmer overens med hvad mine beregninger fortæller er optimalt.  

 

 
Figur 18: Styringsrenten – kilde: Norges Bank 

 

                  
Figur 19: Produktion – kilde: Norges Bank      Figur 20: Inflation – kilde: Norges Bank  

 

Jf. figur 19 og 20 kan jeg dog se, at Norge alligevel oplevede både et negativt output- og 

inflationsgab i 2003, selvom renten blev sat betydeligt ned. I eksemplet med negativt 

efterspørgselschok fandt jeg frem til, at dette ellers kun var tilfældet hvis renten forblev uændret. 
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Vi ser her effekterne af tidsforsinkelsen i de forskellige kanaler for pengepolitikken. Renten bliver 

rigtignok sat ned, som modellen tilsiger, men modellen tager desværre ikke hensyn til, at 

pengepolitikken virker med en tidsforsinkelse. Normalt vil det tage et til to år før renten får en 

væsentlig effekt på inflationen.  

Tidsforsinkelsen gør at centralbanken må være forudseende i sin rentebeslutning.   

 

Nyt inflationsmål: π* = 1,5 

Jeg vil for god ordens skyld demonstrere hvordan centralbanken skal agere såfremt inflationsmålet 

ændres – i dette eksempel fra 2,5 procent til 1,5 procent.  

I figur 21 antager jeg at centralbanken får tildelt nyt inflationsmål – en nedgang fra 2,5 til 1,5. For at 

realisere dette må centralbanken føre økonomien ind i en lavkonjunktur. De nominelle renter sættes 

i første omgang op, og sammen med nedgangen i inflationsforventningerne giver dette øget 

realrente. Dermed opnås en umiddelbart realappreciering, som slår ud i reduceret prisvækst på 

importerede varer. Realrentestigningen og realapprecieringen giver også et negativt outputgab, som 

i næste omgang reducerer prisvæksten yderligere. Over tid sætter centralbanken de nominelle renter 

ned mod det nye ligevægtsniveau – et procentpoint lavere end ved det gamle inflationsmål. 

Reduceret inflationsmål har dermed ingen langsigtet effekt på realrenten, og dermed heller ingen 

effekt på realvalutakursen og outputgabet.  

 

 
Figur 21: Nyt inflationsmål – Kilde: Egen tilvirkning 
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12.5. Horisont  

Jeg vil i dette afsnit kigge nærmere på horisonten for opnåelse af inflationsmålet. Mange 

centralbanker har en fast horisont. Norges Bank havde til at begynde med en horisont på to år, men 

har nu en mere fleksibel horisont på 1-3 år. Længden på horisonten afspejler til en vis grad vægten 

på den realøkonomiske stabilitet i tabsfunktionen, dvs. λ.33  

Jeg har valgt at fokusere på inflationschokket, som giver størst konflikt mellem inflationsmålet og 

den realøkonomiske stabilitet. Vi skal nu se på tre faktorer, som vil være afgørende (i tillæg til 

typen af chok) for hvor hurtigt centralbanken når inflationsmålet. Bemærk at optimal pengepolitik 

indebærer, at inflationen nærmer sig inflationsmålet asymptotisk efter et chok, men at målet aldrig 

nås 100 % (heraf asymptotisk). Efter en stund er inflationen imidlertid så tæt på målet, at man kan 

sige at målet er nået.  

I figur 22 ser vi effekten af, at centralbanken lægger forskellig vægt på stabilitet i realøkonomien.  

 

 

 
Figur 22: Vægt på stabilitet – Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

                                                 
33 http://www.norges-bank.no/search/search____243.aspx?search=Prisstabilitet (link: kap 73-74 pdf) 
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Ikke uventet nås inflationsmålet hurtigere desto lavere λ er,34 og dette er baggrunden for, at det ofte 

hævdes, at størrelsen på λ kan oversættes til en given horisont. Såfremt centralbanken har en kort 

tidshorisont siger man, at vægten på realøkonomien er lille, mens en lang horisont tolkes som, at 

have en høj vægt på at undgå realøkonomiske variationer. I det næste vil jeg vise, at der også er 

andre faktorer, som påvirker hvor hurtigt centralbanken når inflationsmålet.  

 

Økonomien udsættes hele tiden for både store og små chok. I figur 22 ses derfor effekten af, at 

økonomien udsættes for henholdsvis et lille og et stort inflationschok. Alle andre parametre i 

modellen holdes konstant.  

 

 
Figur 22: Størrelsen af chok – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Til trods for at parameteren λ er den samme, ses at inflationsmålet nås med forskellig horisont 

afhængig af størrelsen på chokket. Såfremt økonomien udsættes for små chok, vil centralbanken 

ganske hurtigt føre inflationen tilbage til målet, mens den vil længere tid såfremt chokket er stort. 

Dette illustrer, at det ikke er optimalt at ha en fast horisont for inflationsmålet. En fast horisont ville 

med andre ord betyde at centralbanken lagde mindre vægt på realøkonomien, desto større 

inflationschokket var. Dette er også baggrunden for at Norges Bank understreger, at en mere præcis 

horisont vil afhænge af hvilke forstyrrelser økonomien er udsat for, og hvilke indvirkninger disse 

vil få på forløbet for inflation og realøkonomi fremover35.  

 

                                                 
34 hvilket stemmer overens med at λ=0 er stram inflationsstyring 
35 http://www.norges-bank.no/templates/article____51649.aspx  
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I figur 23 ses, at det ikke bare er størrelsen på chokket, som har betydning for horisonten, men også 

udholdenheden. Jo mere udholdende forstyrrelsen er, desto længere horisont er optimal for 

centralbanken at vælge. Læg også mærke til, at et mere vedvarende chok får større umiddelbart 

effekt på inflationen. Grunden hertil er, at forudseende virksomheder tager hensyn til at inflationen 

vil være lav længe og sætter derfor lavere priser allerede i dag. 

 

 

 
Figur 23: Længden af chok – Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

I praksis betyder dette, at det ikke er muligt at udlede horisonten ud fra centralbankens 

vægtlægning, og at horisonten først kendes, når inflationsmålet er nået. For en given λ vil den 

optimale horisont være længere desto større og mere varige chok. 

At den optimale horisont varierer med type, størrelse og varighed på chokkene er ikke det eneste 

problem med en fast horisont. Antag at centralbanken har en to års horisont, og der kommer et chok 

som bringer inflationen under målet. Centralbanken sætter renten sådan, at inflationen forventes at 

nå målet på to års sigt. Lad os yderligere antage, at der ikke indtræffer nogen nye chok. Efter et år 

vil centralbanken også sætte renten sådan, at inflationen forventes, at komme på målet om to år. 

Men set fra den første periode, vil det da tage tre år. En regel som siger, at renten skal sættes sådan 

at inflationen skal være på målet om to år (og hverken før eller senere) er derfor tidsinkonsistent. En 

tidsinkonsistent regel vil indebære, at inflationen forventes at komme hurtigere tilbage til målet, jo 

længere tid som går uden at nye chok opstår, og det er altså ikke forenelig med en fast horisont.  
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12.6. Delkonklusion 

Jeg har forsøgt at illustrere optimal politik under et inflationsmål, ved hjælp af en enkel dynamisk 

model, med det formål, at give en realistisk beskrivelse af en lille åben økonomi, som den norske. 

Selv om modellen er ganske enkel, er den næppe så forskellig fra den type modeller, som bliver 

brugt af centralbanker til at fastsætte renten. Jeg har vist, at resultaterne fra den statiske model i 

Røisland og Sveen (2005) stort set går igen i den dynamiske model, selvom det dynamiske forløb i 

inflation og outputgab bliver noget mere nuanceret, på grund af forskellige tidsforsinkelser i 

transmissionsmekanismen.  

Modellen har den styrke, at den fokuserer på målsætningen for pengepolitikken og beskriver, 

hvordan renten skal sættes for bedst mulig, at opnå de pengepolitiske mål. En central forudsætning i 

modellen er, at centralbanken afvejer opnåelse af inflationsmålet mod hensynet til realøkonomisk 

stabilitet. Når der indtræffer chok, som giver konflikt på kort sigt mellem disse hensyn, vil 

centralbanken sætte renten sådan, at inflationsgabet og outputgabet får modsat fortegn.  

Ved et positivt efterspørgselschok vil det være optimalt, at sætte renten sådan at inflationen bliver 

noget lavere end målet og outputgabet bliver positivt.   

 

Ved hjælp af en dynamisk model med realistisk tidsforsinkelse, kan man diskutere tidshorisont for 

opnåelse af inflationsmålet, noget som ikke giver mening i en statisk model. Det er blevet bevist, at 

for et givet chok vil horisonten være længere, jo mere vægt centralbanken lægger på realøkonomisk 

stabilitet. Den optimale horisont vil imidlertid også afhænge af typen af chok, størrelsen på chokket 

og varigheden af det. Det vil derfor generelt ikke være optimalt med en fast horisont.  
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13. Pengepolitik og boligmarkedet 

Gennemgangen af de forskellige parametre i kapitel 12, viser hvordan centralbanken tænker i 

forbindelse med rentefastsættelsen. Det er også vigtigt at understrege i denne sammenhæng, at 

centralbanken ikke bare ser på økonomiske teorier og modeller, men at de aktivt ”kigger ud af 

vinduet”. Det betyder, at de har flere kanaler hvor de indhenter information angående situationen i 

økonomien.  

Aktivpriser er en af parametrene som centralbanken følger med i, selv om de ikke indgår direkte i 

modeller og ligninger for rentefastsættelsen36. Specielt gælder dette i perioder, hvor vi oplever 

finansielle kriser. Det seneste eksempel hvor den norske centralbank har forsøgt at afværge en krise, 

er den seneste tids mange rentenedsættelser. Efter mange års prisstigninger på boligmarkedet, 

begyndte priserne pludselig at falde voldsomt, og i forsøget på at afbøde faldet blev renten sat ned 

utallige gange.   

Rentenedsættelserne har dog haft en begrænset effekt, og man kan derfor spørge sig selv om dette 

skyldes, at centralbanken i for lang tid har stået passivt og kigget på, mens denne boligboble 

byggede sig op. Såfremt aktivpriser indgår i beslutningsprocessen når renten skal fastsættes, burde 

centralbanken så ikke have reageret noget før og forsøgt, at afværge den begyndende boligboble.  

 

Pengepolitik og håndtering af boligprisudviklingen er et uafklaret og omdiskuteret tema. Ved 

fleksibel inflationsstyring er det en afvejning mellem inflationsgabet (defineret som hvor meget den 

faktiske inflation afviger fra inflationsmålet) og outputgabet (defineret som afvigelsen mellem den 

faktiske produktion og den potentielle produktion). ”Best international practice” synes at indebære, 

at i) inflationsmålet varetager ikke boligprisudviklingen, men ii) outputgabet kan være påvirket af 

boligpriserne ved eksempelvis formueeffekt på forbruget. Spørgsmålet er, om øget grad af 

aktivisme er påkrævet. 

 

Udgangspunktet for finanskrisen er boligmarkedet, og i modsætning til for eksempel aktier er de 

fleste individer i en økonomi eksponeret mod boligmarkedet. En betydelig nedgang i boligpriserne 

kan også føre til, at vi får et samfundsøkonomisk tab, da der er forbindelser mellem ændringer i 

boligformue og ændring i efterspørgslen længere fremme. Det samme kan ikke siges om ændringer 

i aktiepriserne. En halvering af værdierne på Oslo Børs vil for eksempel ikke føre til et 

samfundsøkonomisk tab, med mindre økonomien er i en finansiel krise.  

                                                 
36 Prisudviklingen bliver ihærdigt beskrevet i alle udgaver af ”Pengepolitisk Rapport” udstedt af Norges Bank. 
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Med baggrund i dette vil jeg give en gennemgang af, hvilke faktorer der har været med til at påvirke 

boligpriserne i Norge de sidste år, og hvilken betydning boligmarkedet har for aktivitetsniveauet i 

økonomien.  

 

Jeg vil herudover kigge nærmere på, hvor stor vægt aktivpriser i det hele taget bliver tildelt, når 

renten skal sættes, og hvilke udfordringer der er forbundet med dette.   

 

13.1. Hvad driver boligpriserne 

Boligpriserne bestemmes af tilbuddet af boliger og af boligefterspørgslen. På kort sigt er tilbuddet 

rimelig stabilt, da det tager tid at bygge nye boliger, og nybyggeriet pr. år er lavt i forhold til den 

totale boligmasse. På kort sigt vil boligpriserne derfor variere ved ændringer i efterspørgslen. 

Boligmassen vil imidlertid tilpasse sig efterspørgslen over tid. Øget boligpriser, som følge af øget 

efterspørgsel vil føre til, at der bygges flere boliger, og det vil på sigt presse boligpriserne ned. 

Virkningen på lang sigt vil blive forstærket såfremt efterspørgslen er faldet tilbage, når de nye 

boliger er færdige.  

Den høje vækst i boligpriserne de sidste år og det efterfølgende fald, kan give grund til at tro, at der 

har været en boble i boligmarkedet, det vil sige om boligpriserne har ligget langt over et 

fundamentalt niveau, som er bestemt af rente, indtægter og andre fundamentale forklaringsfaktorer 

for boligpriserne.  

Det er almindeligt at benytte forholdet mellem boligpriser og indtægt, som mål for om boligpriserne 

er overvurderet i forhold til en langsigtet fundamentalværdi.37  

Når boliger stiger i pris skulle man tro, at man købte mindre af boliggodet. Denne effekt kan 

imidlertid blive modvirket af lønstigninger. Herudover vil de som ejer, også opleve en 

formueøgning i form af, at deres egenkapital øges når boligværdien øges. Stigninger i lønninger og 

egenkapital kan begge overføres til højere forbrug.  

 

 

 

 

 

                                                 
37 http://www.ssb.no/vis/magasinet/analyse/art-2004-02-23-02.html  
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Boligpriserne kan næppe tilskrives den generelle indtægtsudvikling over lang tid. De sidste mange 

år er boligpriserne steget væsentlig mere end indtægterne, og forholdet mellem den gennemsnitlige 

boligpris og gennemsnitlige indtægt i Norge er højt. Siden det er indtægterne, som skal betale 

lånene, kan den store forskel mellem stigninger i indtægt og boligpris varsle fremtidig problematik.  

 

Jacobsen og Naug (2004)38 fandt i sin økonomiske analyse frem til, at de vigtigste 

forklaringsfaktorer for boligpriserne var rente, nybyggeri, arbejdsløshed og husholdningernes 

indtægter. Analysen indikerer, at boligpriserne reagerer hurtig og stærkt på renteændringer, og at 

rentefaldet siden december 2002 således kan forklare en betydelig del af boligprisvæksten,  

jf. figur 24.  

 
Figur 24: Styringsrenten – Kilde: Norges Bank 

        
Figur 25: Ledighed – Kilde: Norges Bank  Figur 26: Boligpriser – Kilde: Norges Bank 

 

                                                 
38 www.norges-bank.no  - Jacobsen og Naug ”Hva driver boligpriserne?” 
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Det at forholdet mellem boligpriser og indtægter er øget, kan have sammenhæng med udviklingen i 

rente, ledighed og boligmasse. Prisfaldet i begyndelsen af 1990´erne hang sammen med høj rente og 

høj ledighed, jf. figur 25 og 26. Prisfaldet førte også til, at nybygningen var meget begrænset i 

første halvdel af 1990´erne.  

Men renten og ledigheden faldt væsentligt fra 1992 til 1998. Dette førte til, at boligpriserne steg 

langt mere end indtægterne, og den lave aktivitet i nybygningen begyndte at vende. 

 

I 2003 begyndte boligpriserne for første gang i lang tid at stagnere. Den øgede ledighed og lavere 

vækst i lønindtægterne bidrog til at dæmpe væksten, og priserne blev herudover ramt af et negativt 

chok i husholdningernes forventninger, da mange frygtede for terror samt krig i Irak.  

Opbremsningen i boligpriserne blev dog kortvarigt, da rentesænkninger i december 2002 gav 

lavere renteomkostninger, øget optimisme og forventninger om øget boligpriser.  

Det var samtidig også i 2003, der blev givet mulighed for, at optage afdragsfrie lån i boligen og 

skattestop blev indført.  

 

Det ses her hvordan finanspolitikken og pengepolitikken, vælger at gå i samme retning uden at tage 

hensyn til hinanden. Den lavere rente har muligvis været med til at sætte skub i boligmarkedet igen, 

men med afdragsfrie lån blev der åbnet for en hel ny generation af boligkøbere samt 

investeringsmuligheder. En farlig cocktail der uden tvivl har været med til, at fodre den nuværende 

boligboble. Det undrer mig hvorfor der ikke har været et bedre samspil mellem finanspolitikken og 

pengepolitikken.  

 

13.2. Betydningen af boligprisernes udvikling for aktivitetsniveauet 

Udviklingen i boligpriserne, kan være vigtig for aktiviteten i norsk økonomi. Boligpriserne påvirker 

aktiviteten gennem to hovedkanaler. Den ene er via byggesektoren, og den anden er via 

husholdningernes efterspørgsel. Hvis brugte boliger stiger i værdi, er alternativet at bygge nye 

boliger. Nye boligprojekter bliver lønsomme, hvis boligpriserne stiger i forhold til omkostningerne 

ved at bygge boliger, og dermed øges boliginvesteringerne.  
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Før den finansielle krise oplevede Norge, som mange andre lande, en markant mangel på 

arbejdskraft i byggesektoren, og specielt har der været mangel på kvalificeret arbejdskraft. Den 

manglende arbejdskraft kom efter en stor stigning i boliginvesteringer, som følge af øgede 

boligpriser.39  

 

Den anden effekt af ændringer i boligpriserne, som er via husholdningernes efterspørgsel, kommer 

af at øgede boligpriser giver øget formue for boligejere, og en del ejere vil ønske at benytte noget af 

denne gevinst i form af højere forbrug. Virkningen forstærkes yderligere af, at ændrede boligpriser 

kan påvirke efterspørgsel og udbudsforholdene i økonomien gennem virksomhedernes og 

husholdningernes lånemuligheder. Det vil alt andet lige være nemmere at optage kredit, hvis man i 

udgangspunktet er i en solid finansiel position, eller såfremt man kan tilbyde god sikkerhed for 

lånet. Opgang i boligpriserne øger på denne måde mulighederne for, at optage lån med sikkerhed i 

boligen, hvilket ofte er til langt lavere renter end på andre lån. Den øgede kredit, som på denne 

måde bliver tilgængelig, kan benyttes til at købe varer og tjenester. Processen kan blive 

selvforstærkende, da den øgede boligværdi kan bruges til at købe andre boliger, og på den måde 

presse boligpriserne yderligere op. Resultatet af dette kan blive spekulative bobler uden baggrund i 

underliggende økonomiske forhold. Når en sådan boligboble før eller siden springer, kan 

pantværdierne falde under værdien af boliglånene for mange husholdninger. Hvis disse 

husholdninger ikke kan betale af på deres gæld, vil bankerne få øget udlånstab, hvilket kan føre til 

at bankerne bliver mere tilbageholdende med at give lån til husholdninger, og dermed kan 

boligpriserne falde yderligere. Et prisfald på boliger vil herudover reducere husholdningernes 

formue og muligheder for at optage lån mod sikkerhed i egen bolig, og det vil dæmpe det private 

forbrug og dermed aktivitetsniveauet i norsk økonomi.  

 

13.3. Centralbankens vurdering af boligpriser 

Set i lyset af de mange faresignaler, der igennem tiden har indikeret en begynde boligboble, virker 

det utroligt, at Norges Bank ikke har reageret tidligere i forsøgt på at dæmpe de katastrofale følger, 

der ville komme hvis boblen skulle briste.  

 

                                                 
39 http://www.norges-bank.no/templates/article____51958.aspx  
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Det er derfor oplagt at stille spørgsmålstegn ved, om centralbanken ikke bør tage mere hensyn til 

væksten i boligpriserne, og sætte renten op hurtigere end planlagt40. Der er delte meninger om 

hvorvidt, der bliver taget nok hensyn til boligpriserne ved rentefastsættelsen, og nogle mener 

centralbanken bør ændre sin holdning til boligpriserne og være mere aktive.  

 

I dette afsnit vil jeg kort komme ind på tre forskellige metoder, hvorved boligpriserne i større grad 

kan inkluderes i pengepolitikken.  

 

13.3.1. Inkluder boligpriserne i kerneinflationen 

Nogle økonomer mener at kerneinflationen, som er grundlag for inflationsmålet, bliver målt på en 

fejlagtig måde. Det har derfor været foreslået, at man inkluderer boligprisvæksten i prismålingen, 

og det er specielt to forskere i ”Statistisk Sentralbyrå (SSB)41, som har været fremme på dette 

område. I 2005 var der er række artikler i Aftenposten42, som omhandlede de to forskeres arbejde 

og andres reaktioner på deres resultater. Forskerne mente, at styringsrenten ville have været sat 

højere såfremt boligprisvæksten var inkluderet i prismålingerne, fordi væksten har været høj i 

mange år. 80 procent af norske husholdninger ejer bolig, og der er derfor større grundlag for at tage 

boligpriserne med i KPI i tillæg til huslejen, som allerede er med i prismålingen. Nogle få 

økonomer var til dels enige i dette, men stort set har forskerne mødt modstand blandt økonomer. 

Centralbankchef Gjedrem var stærkt uenig i forskernes påstand: ” En annen måte å måle prisene på 

ville ikke ha endret renten en tidel. Hvis vi hadde fått svingende boligpriser inn i prisindeksen, ville 

vi tatt dette ut for å vurdere den underliggende prisveksten. Det er derfor dette ikke ville ha hatt en 

tidels betydning for renten.”43  

Mange lande i Europa tager ikke boligprisvæksten med i prismålingerne, og grunden til det er, at 

boligprisvæksten er svær volatil. Et andet argument er at huslejen, som er i prismålingen, er den 

komponent som bedst giver udtryk for omkostningerne ved at disponere over en bolig, ikke 

boligpriserne.  

Det at inkludere boligpriserne i kerneinflationen ser ikke ud til, at blive et reelt alternativ lige med 

det samme, men det er alligevel relevant for at belyse forskellige sider af den nuværende diskussion 

om boligprisernes betydning for pengepolitikken.  

                                                 
40 ”Pengepolitikken er indrettet mod at renten gradvist – i små og ikke hyppige skridt – skal sættes op mod et mere 
normalt niveau”.. Norges Bank pressemelding 25. januar 2006 
41 Erling Røed Larsen og Dag Einar Sommervoll   
42 http://www.aftenposten.no/english/local/article971731.ece  
43 http://www.aftenposten.no/nyheter/okonomi/article972045.ece  
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13.3.2. Indføre mål for boligprisvæksten 

Såfremt der indføres et mål for boligprisvæksten, bliver der taget eksplicit hensyn til udviklingen i 

boligpriserne. Dette alternativ har dog den betydelige ulempe, som består i, at fastslå den rigtige 

vækst i boligpriserne. Det er svært at sige hvilken vækst i boligpriserne, som er den optimale over 

tid. Hertil vil det blive mere kompliceret, at udøve pengepolitik, hvis man inkluderer flere mål end 

inflationsmålet og mål om produktionsstabilitet. Der vil blive flere hensyn at tage stilling til, og 

afvejningerne bliver dermed endnu vanskeligere. At indføre et mål for boligprisvæksten er derfor 

ikke speciel gunstig, og der er få økonomer som mener, at dette er et reelt alternativ.   

 

13.3.3. ”Lean against bubbles” – strategi 

Dette er en strategi som er mindre aktivistisk, men mere realistisk, end de to andre som nævnt 

ovenover. Det indebærer, at centralbanken i dette tilfælde har større mulighed for selv at vælge, i 

hvilken grad der skal reageres på boligpriserne. Det hævdes at ”lean against bubbles” er optimal 

strategi for centralbanker med mål om prisstabilitet44. En sådan strategi går ud på, at centralbanken 

øger styringsrenten en smule mere end det, som er tilstrækkeligt i forhold til at nå inflationsmålet. 

På denne måde vil boblen sandsynligvis vokse langsommere og eventuel stagnere, og man kan 

hermed mindske tabet, som vil komme når boblen sprækker. Ulempen med sådan fremgangsmåde 

er, at inflationen med stor sandsynlighed vil være under inflationsmålet, fordi renten sættes højere 

og højere. Det bliver endnu engang en afvejning mellem prisstabilitet og produktionsmålet, som her 

styrer mod at hindre, at en prisboble udvikler sig. Selv om det umiddelbart virker optimalt at takle 

store boligprisstigninger på en sådan måde, så er det ofte krævende i praksis. Otmar Issing, medlem 

af styret i ECB, peger på forskellige parametre, som har betydning for om ”lean against bubbles” er 

optimalt45. Blandt de vigtigste finder vi graden af optimisme blandt investorer – om boblen rent 

faktisk vil føre til ustabilitet i realøkonomien, og hvor følsom efterspørgslen er for renteændringer.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
44 Jfr. Issing (2003)   
45 http://www.uni-
konstanz.de/grieben/download/Sommersem%2008/business%20cycle%20theory/Economist%20Articles/Central%20ba
nking_Economist_2006.pdf  
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”Lean against bubbles”-strategien virker på mig til at være en ganske fornuftig strategi, hvor 

centralbankerne har mulighed for at præge markedet, uden at tage kontrol over det. Dog bliver 

denne strategi kun brugt i meget begrænset omfang. Centralbankdirektør i FED46, Ben Bernanke, 

udtaler at såfremt det var muligt, at rydde aktivmarkedet for bobler, ville de selvfølgelig gøre det. 

Dette er dog nemmere sagt end gjort, da bobler først og fremmest er svære at få øje på, og 

herudover er pengepolitikken slet ikke er stærk nok til, at få kontrol over sådanne bobler. Den 

eneste mulighed for at komme boblerne til livs vil derfor være at opsøge dem i opstarten, hvilket 

kan være tæt på umuligt47.  

 

Jeg har dog svært ved, at forholde mig til Ben Bernankes forklaring på, hvorfor man ikke benytter 

”lean against bubles”-strategien. Det kan rigtignok være svært, hvis ikke umuligt, at fjerne en boble, 

der allerede har vokset sig stor, men jeg mener heller ikke, at dette er målet med ”lean against the 

bubles”-strategien. Målet er at minimere det tab, som kan opstå når eller hvis boblen springer. Der 

kan selvfølgelig opstå den situation, hvor boblen ikke springer, men jeg mener stadig, at dette 

alternativ er væsentlig bedre og væsentlig nemmere at rode bod på, end den nuværende situation, 

hvor man har valgt ikke at gøre noget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 FED (Federal Reserve Board) 
47 http://www.federalreserve.gov/BoardDocs/Speeches/2002/20021015/default.htm  
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13.4. Opsummering 

I de fleste OECD-lande (heriblandt Norge) er det pengepolitikkens primære opgave at sikre 

prisstabilitet. Stabilitet i priserne på aktiver er ikke et direkte mål. Men store udsving i aktivpriser 

påvirker den finansielle og økonomiske stabilitet, og kan dermed påvirke det primære mål indirekte. 

Derfor giver centralbanker priserne på aktiver opmærksomhed i tilrettelæggelsen af 

pengepolitikken.  

Priserne på aktiver er blandt andet væsentlige, fordi over- eller undervurdering kan forstærke 

konjunktursvingninger, hvilket er skadeligt for prisstabiliteten samt den langsigtede økonomiske 

vækst og beskæftigelse. Spekulative bobler kan desuden forvride brugen af økonomiens resurser. 

For eksempel vil en overvurdering af et aktiv reducere kapitalomkostningen og medføre 

overinvestering i aktivet. Det giver en inefficient fordeling af resurserne ligesom almindelig 

forbrugerprisinflation gør.  

Aktivpriser er desuden væsentlige, fordi de indeholder information om forventningerne til fremtidig 

økonomisk aktivitet og inflation, som ikke findes i andre variabler. Fordi aktiver er krav på 

fremtidigt forbrug, kan aktivpriser teoretisk tolkes som prisen på fremtidigt forbrug og derfor 

anvendes i den samlede vurdering af den fremtidige inflationsudvikling. Som det tidligere er slået 

fast påvirker pengepolitikken realøkonomien med en lang forsinkelse, typisk på mere end et år. 

Fremadskuende information fra aktivmarkederne kan derfor være nyttig i tilrettelæggelsen af 

pengepolitikken.  

 

Til brug i økonomiske prognoser er finansielle variabler særligt attraktive, fordi de er øjeblikkelige, 

uden revisioner og har terminskontrakter, hvilket kan give længere prognoser end ellers.  

I Norge anvendes renteinstrumentet til at påvirke den økonomiske udvikling for at nå det primære 

mål. Ved at ændre den officielle rentesats kan centralbankens pengepolitik påvirke husholdningers 

og virksomheders efterspørgsel efter varer og investeringsgoder, og derigennem søge at sikre en 

stabil prisudvikling. Pengepolitikken kan imidlertid også påvirke den økonomiske aktivitet indirekte 

gennem renteændringers påvirkning af aktivpriser, fx aktiekurser og boligpriser. En nedsættelse af 

renten vil eksempelvis øge diskonteringsfaktoren og dermed også værdien af aktiver. Effekten på 

aktivpriserne kan påvirke husholdningers og virksomheders adfærd, idet ændringer i værdien af 

aktiver påvirker størrelsen af formuen (formueeffekten) og kan ændre adgang til låntagning og den 

eksterne finansieringspræmie ved at påvirke værdien af sikkerhedsstillelsen (balanceeffekten).  
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Et væsentligt spørgsmål er, om centralbanker bør anvende renteinstrumentet, hvis der opstår en 

spekulativ boble i aktivpriser, som risikerer at påvirke centralbankens primære mål.  

Et traditionelt argument imod er, at en centralbank ved udelukkende at fokusere på sit primære mål, 

stabilitet i forbrugerprisindekset, også tager højde for udviklingen i aktivpriserne. Hvis markederne 

for varer og serviceydelser er efficiente, vil aktivprisernes fremadskuende information også være 

indeholdt i de aktuelle priser på markederne for varer og serviceydelser. Det vil derfor være 

tilstrækkeligt at tilrettelægge pengepolitikken efter forbrugerprisindekset. At markederne for varer 

og serviceydelser er efficiente er dog en stærk antagelse. Hvis antagelsen ikke er opfyldt, kan 

centralbanken opnå mere information om den fremtidige økonomiske udvikling ved også at 

inddrage aktivpriserne.  

Ved for eksempel at medtage aktivpriser i et samlet omkostningsindeks sammen med 

forbrugerpriserne, og benytte dette indeks i tilrettelæggelsen af pengepolitikken, kan centralbanken 

muligvis handle mere rettidigt og med mindre renteændringer end ellers. Hvis der opstår en 

spekulativ boble i et aktiv, kan det være en fordel at forhøje den officielle rente, selv om det på kort 

sigt vil betyde, at aktiviteten i økonomien bremses, og inflationen falder. Den rettidige indsats kan 

betyde, at et stort fald i aktiviteten og inflationen senere undgås, og at man kan opnå en mere stabil 

udvikling i produktion, beskæftigelse og inflation på langt sigt.  

Der er imidlertid også væsentlige problemer ved at inddrage aktivpriser i tilrettelæggelsen af 

pengepolitikken.  

For det første kan aktivprisers effekt på den økonomiske aktivitet og inflationen variere over tid. 

Der kan være forskellige baggrunde for udsving i aktivpriser fra periode til periode, som giver 

forskellig samlet effekt på reale variabler.  

For det andet kan aktivpriser indeholde meget støj, som reducerer pålideligheden af informationen.  

For det tredje er der en risiko for, at pengepolitikken bliver mindre gennemsigtig. De enkelte mål 

kan give forskellige signaler og kræve forskellig reaktion. Ved konflikter mellem målene kan det 

være vanskeligt at give enkle forklaringer på pengepolitiske ændringer. Hvis der opstår tvivl om 

centralbankens prioritering af forskellige mål, vil det nedsætte troværdigheden af pengepolitikken 

og derved svække dens gennemslag.  

For det fjerde kan en centralbank vanskeligt have et eksplicit eller implicit kursmål for aktivpriser. 

Den aktuelle værdi afhænger af fremtidige variabler, og usikkerheden forbundet med disse er stor. 

Som nævnt tidligere kan den fundamentale diskonteringsfaktor ikke observeres, og det er derfor 

vanskeligt at afgøre, om der er en ikke-fundamental komponent i de aktuelle priser.  
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I Norge er hovedmålet stabilitet i forbrugerpriserne. Den pengepolitiske strategi for at opfylde 

målsætningen bygger på to søjler; dels udviklingen i pengemængden, og dels udviklingen i en bred 

vifte af økonomiske og finansielle variabler, der er relevante for udviklingen i forbrugerpriserne. 

Umiddelbart falder udviklingen i aktivpriser som aktiekurser og boligpriser ind under den anden 

søjle, og følges derfor løbende. Desuden vil en spekulativ boble sjældent udvikle sig uden 

betydelige stigninger i pengemængden. Den første søjle kan derfor også virke som en indirekte 

pejling for udviklingen i aktivpriser, og store stigninger i pengemængden kan udløse en 

pengepolitisk reaktion.  

Der er en indbygget risiko for, at den økonomiske politik oftere reagerer, når aktivpriser falder, end 

når de stiger. Typisk har kraftige udsving i aktivpriser større effekt på realøkonomien end gradvise, 

selv om de to bevægelser samlet set kan være af samme størrelse. Stigninger i aktivpriser er typisk 

kun gradvise, mens fald i nogle tilfælde er meget abrupte. Det kan derfor give indtryk af en 

asymmetrisk økonomisk politisk reaktion, hvor investorerne opfatter et automatisk sikkerhedsnet 

under faldende aktivpriser og "benign neglect" ved stigende aktivpriser. Indtrykket af en 

asymmetrisk reaktion er et uheldigt signal, der kan få investorer til at påtage sig mere risiko end 

ellers, for eksempel ved at acceptere en lavere risikopræmie i aktieinvesteringer (moral hazard). 

Hvis store stigninger i aktivpriserne følges af en kraftig vækst i udlån fra pengeinstitutter, stigninger 

i den private sektors investeringskvote, faldende opsparingskvote og betydelige 

betalingsbalanceunderskud, vil det samlet give et signal om en uholdbar udvikling. Det kan være 

vigtigt at vise vilje til at reagere, når flere signaler peger mod en overophedning.  
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13.5. Delkonklusion 

At bestemme hvad som påvirker boligpriserne, og om boligpriserne er overvurderede, er en svær og 

vanskelig opgave. Selvom der er mange forskellige variabler, som tydeligt har en sammenhæng 

med boligpriserne, er der ingen som med sikkerhed kan sige, hvor store ændringer vi vil få i 

boligpriserne, som følge af ændringer i de forskellige forklaringsvariabler.  

Utallige analyser er lavet i forsøg på, at forudse boligprisudviklingen (fx Jacobsen og Naug fra 

2004), men samtlige estimater indeholder stor usikkerhed. Boligmarkedet er et kompliceret marked, 

fordi boliger både er et konsumgode, som alle har behov for samtidig med, at det er en 

investeringsmulighed. Investeringsmuligheden gør at spekulation kan opstå, hvilket kan føre til 

situationer hvor prisstigninger bliver selvforstærkende og fører til en spiral, hvor alle tror priserne 

skal stige, fordi alle andre tror priserne skal stige. Når trenden bliver brudt, kan mange 

husholdninger blive overrasket og pludselig befinde sig i en situation med negativ egenkapital 

og/eller for høje betalingsforpligtelser. I overvågningen af den finansielle stabilitet er det derfor 

alligevel, til trods for usikkerheden knyttet til diverse analyser, nyttigt at forsøge at få en forståelse 

for hvilke faktorer, som hidtil har ligget bag boligprisudviklingen.   

Jeg har fremført forskellige måder for fremover, at lægge større vægt på boligpriser i 

pengepolitikken, blandt andet at inkludere boligprisvæksten i kerneinflationen, eller at indføre et 

mål for boligprisvæksten. Disse forslag har ikke fået særlig stor støtte, og det er nok heller ikke en 

”lean against the bubles” – strategi, som den norske centralbank benytter sig af.  

Argumenterne for ikke at have taget mere hensyn til boligpriserne er, at det kan være svært at 

gennemskue en eventuel prisboble i økonomien. Der er derfor for stor risiko for, at renten fastsættes 

ud fra en forudsætning om en ikke eksisterende prisboble, som i sidste ende vil gå ud over 

inflationen.  

Jeg vil dog vende dette argument om, ved at stille spørgsmålstegn ved, om alternativet når en 

prisboble briser, ikke er endnu værre.  

 

Set i lyset af den nuværende finanskrise, mener jeg det vil være oplagt fremover, at gøre mere brug 

af ”lean against bubbles”-strategien. Dette på trods af, at det kan være svært at gennemskue en 

eventuel prisboble. Vi ser i dag konsekvensen af, at centralbanken valgte ikke at gøre noget. 

Såfremt der noget før var indregnet en mulighed for, at der var en boligboble som kunne briste, og 

ud fra dette scenarie havde fastsat renten, så ville det måske have været muligt, at begrænse krisen i 

tide.  
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14. Konklusion 

Ved valget af ny pengepolitik i 1999/2001 var der flere muligheder. Som i mange andre vestlige 

lande har man i Norge haft et endeligt mål, der hed, at man skulle styre efter stabile priser. Hertil 

kommer der selvfølgelig mange andre makroøkonomiske målsætninger såsom høj beskæftigelse, 

høj økonomisk vækst og ligevægt på betalingsbalancen. Disse mål blev der ikke ændret ved. 

Derimod blev der ændret ved det mellemliggende mål. Her valgte man at styre efter et inflationsmål 

i modsætning til tidligere, hvor man styrede efter et fastkursmål.  

 

I løbet af de første år med inflationsmål har inflationen overordnet set udviklet sig i tråd med målet. 

Det har dog været et højt indenlandsk inflationært pres mellem 3,50 og 4,00 procent de første par år, 

som følge af blandt andet høje lønninger og renter. Men en meget lav importeret inflation 

modregnede dette, således at den reelle KPI inflation i løbet af 2001 og 2002 toppede på ca. 2,50 

procent.  

I slutningen af 2002 mærkede den norske centralbank de første udfordringer ved 

stabiliseringspolitikken. Kollapset i IT-boblen samt terrorangrebet mod USA sendte økonomien ud i 

en international nedgangskonjunktur som medførte store fald i udenlandske renter. Norge var hidtil 

upåvirket af krisen og befandt sig endnu i en højkonjunktur med et renteniveau væsentligt over 

udlandet – en kombination, som i december 2002 ramte den norske økonomi i form af flere 

negative choks og fik både inflations- samt outputgabet til at falde. I forsøg på at genoprette 

ligevægten i den norske økonomi satte den norske bank renten markant ned i løbet af 2003.  

Der er ingen tvivl om, at den norske bank handlede lige efter bogen ved at sætte renten ned for at 

modvirke de negative choks, som havde ramt økonomien. Men som jeg også viste i kapitel 12 

virker pengepolitikken med en vis tidsforsinkelse, hvorfor beslutningen blev taget alt for sent.  

Grunden til at Norges Bank ikke reagerede tidligere skyldtes at man anslog, at 

nedgangskonjunkturen ville blive kortvarig, og at det ikke ville gå specielt hårdt ud over norsk 

økonomi. Der var derfor ikke taget hensyn til hvad der ville ske, såfremt dette ikke var tilfældet.  

Desuden var arbejdsmarkedet i forvejen stramt og finanspolitikken ekspansiv, hvorfor man 

frygtede, at økonomien skulle overophede, hvis renten blev sat ned.  
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Ovenstående er et godt eksempel på hvordan finanspolitikken og pengepolitikken modarbejder 

hinanden. Når jeg kigger tilbage på denne hændelse, har jeg svært ved at se hvorfor man ikke lod 

finanspolitikken være kontraktiv, hvilket ville give mulighed for, at pengepolitikken kunne være 

ekspansiv. Dette ville resultere i, at den i forvejen høje indenlandske inflation ville falde, men til 

gengæld ville den i forvejen lave udenlandske inflation stige, som følge af lavere renter.  

Norges Bank ville hermed opnå, at renteniveauet overfor udlandet blev på et acceptabelt niveau og 

at inflationen, alt andet lige, blev holdt på et acceptabelt niveau. Samtidig ville man ved denne 

løsning indirekte tage højde for, hvis nedgangskonjunkturen skulle gå han og blive længere end 

antaget – hvilket jo endte med at være tilfældet.  

 

Baseret på standard teori om pengepolitikken og boligpriser, ses at boligpriserne påvirker 

outputgabet gennem husholdningernes forbrug og byggesektoren.  

Norges Bank meddeler selv, at de følger nøje med i udviklingen på boligmarkedet.  

Jeg kan dog stille spørgsmålstegn ved hvor stor vægt boligmarkedet er blevet tildelt, når det gælder 

rentefastsættelsen. Norges Bank har rigtignok sat renten op igennem 2005 og 2007, men der er intet 

der tyder på, at dette skyldes den stærke vækst i boligmarkedet.  

Rentestigningerne er mere et resultat af forventet høj inflation, på grund af den høje efterspørgsel og 

mangel på arbejdskraft. I modsætning til situationen i 2003, havde Norges Bank her en ganske god 

grund til at hæve renten, da finanspolitikken var ekspansiv (afdragsfrie lån, skattelettelser m.m.). 

Dog mente man, at usikkerheden for om der nu også var en boligboble var for stor til, at man ville 

benytte sig af ”lean against bubles”-strategien, hvorfor renten ikke blev hævet mere end højst 

nødvendigt.  

Et tydeligt eksempel på, at fokus ligger på at fastholde en stabil inflation – dog uden hensyn til 

hvilke økonomiske konsekvenser, det vil få hvis der skulle gå hul på boblen bag boligmarkedet. 

 

I alt har Norge siden overgangen til inflationsmålet haft to bemærkelsesværdige hændelser, hvor 

økonomien blev sat på prøve – tilbage i 2003 og den finansielle krise, som vi oplever i dag. 

Jeg må dog konkludere, at Norges Bank set i lyset af disse to hændelser, ikke har præsteret at føre 

en optimal stabiliseringspolitik. Den manglende kommunikation mellem finanspolitikken og 

pengepolitikken er først og fremmest en stor hæmsko for inflationsmålet, og på mig virker det 

langtfra, som om de to instrumenter arbejder sammen. Frem mod 2003 ses hvordan Norges Bank 

var nødsaget til at hæve renten, selvom det mest optimale ville have været, at sætte renten ned.  
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Men da finanspolitikken var ekspansiv mente man ikke, at dette var en mulighed. Da inflationen, 

som resultat heraf, begyndte at falde markant, fik Norges Bank mulighed for at sænke renten, 

hvilket desværre var alt for sent.  

I forbindelse med at Norges Bank satte renten ned i 2003, valgte finanspolitikken at indføre 

afdragsfrie lån på boliger samt indførsel af skattestop. En kombination der for alvor slog igennem 

på boligpriserne, da det nu var muligt at finansiere sig med en lav rente og samtidig optage 

afdragsfrie lån, som gav helt nye købere mulighed for at komme ind på boligmarkedet – et boost der 

uden tvivl har været med til at føde den nuværende boligboble. Et tydeligt eksempel på den 

manglende kommunikation mellem finanspolitikken og pengepolitikken.  

 

Herudover mener jeg, at Norges Bank har været for dårlige til, at forudsige den fremtidige inflation 

ud fra flere scenarier, såsom hvis prisboblen bag boligmarkedet skulle springe. Norges Bank havde i 

mine øjne alle muligheder for, at hæve renten udover det sædvanlige og begrænse de tab, der ville 

komme hvis boblen skulle springe. Dog ville man ikke tage chancen og risikere lavere inflation, 

såfremt det viste sig ikke at være en boligboble, hvorfor man valgte kun at fokusere på det 

nuværende stramme arbejdsmarked. I mine øjne helt håbløst, da alternativet som vi i dag befinder 

os i er massive tab og en total opbremsning af økonomien. En lavere inflation, som følge af hvis 

man havde taget fejl af boligboblen, lyder derfor som et godt alternativ i mine ører.  

 

Hvis Norge skal føre en optimal stabiliseringspolitik er det nødvendigt, at finanspolitikken og 

pengepolitikken arbejder mere sammen. Det nytter ikke, at pengepolitikken er nødsaget til at agere 

på en måde, fordi finanspolitikken har valgt, at agere på en anden måde. De to instrumenter er 

afhængige af hinanden, og det vil ikke være muligt, at opretholde en økonomisk stabilitet, hvis de to 

ikke hjælpes ad.  

Herudover må Norges Bank indse, at det er nødvendigt til tider at gå på kompromis med 

inflationen, hvis der er faresignaler der indikerer, at økonomien kan blive ustabil på længere sigt. 

Det er ikke alene muligt at fokusere på inflation og produktion, da andre faktorer kan påvirke 

økonomien. Ved at tage højde for flere scenarier når renten skal fastsættes, mener jeg netop at 

Norges Bank viser, at de gør sig nogle tanker om den fremtidige økonomi og ikke bare handler ud 

fra faste modeller, der gang på gang sætter dem et skridt bagud.  

 

_________________ 

Jesper Marquertsen 
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16.2. Bilag nr. 2: Fire forskellige pengeenheder 
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16.3. Bilag nr. 3: Forskrift om pengepolitikken 
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16.4. Bilag nr. 4: Sammenhæng mellem pengemængden og inflation 

 
Når penge strømmer hurtigere har det samme effekt som en udvidelse af pengemængden, og en 
udvidelse af pengemængden er i sig selv inflationsskabende. 
 
Når renten ligger under den naturlige rente stiger pengenes omløbshastighed, som for en tid giver høj 
vækst uden synlig inflation. På grund af de billige renter vil der samtidig ske det at gældssætningen øges 
voldsomt, hvilket kaldes kreditinflation. Kredit er likviditet for lånte penge, og lån skal man betale renter 
af. Hver gang der betales renter øges pengemængden og der sættes gang i en selvforstærkende cirkel af 
økonomiske bevægelser, som får pengene til at strømme hurtigere og pengemængden til at vokse - men 
altså også gælden til at vokse tilsvarende. Dette afspejles i de stigende priser på kapitalgoder som fast 
ejendom, kunst og værdipapirer. 
 
På et tidspunkt vender bevægelsen den anden vej, man vil (eller kan) f.eks ikke betale priserne på det 
høje niveau som er skubbet op i opkonjunkturen - og højkonjunkturen har sænket arbejdsløsheden, så 
der er opstået et lønpres, som medfører stigende lønninger. Renten er stadig (for)lav, og pengemængden 
øges nu pga. lønfesten. Men pengene er nu pludselig ikke så meget værd, fordi man har bragt en 
selvforstærkende voksende pengestrøm i markedet - inflationen har holdt sit indtog. 
 
Problemet er nu hvordan man får pengemængden ned igen, så pengenes værdi som betalingsmiddel ikke 
udhules af inflationen. 
 
Når man skruer renten op, skruer man samtidig ned for pengemængden fordi omløbshastigheden falder, 
folk bliver mere tilbageholdende med forbrug - enten fordi de ikke har råd til at låne mere, eller måske vil 
flere spare op i stedet for at forbruge. Når folk forbruger mindre, låner mindre, sparer mere op, og en 
større del af indkomsten går til at betale den eksisterende kredit så falder pengemængden, og når 
pengemængden falder, så daler inflationen? 
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16.5. Bilag nr. 5: NOK/DKK 

 
Monthly QNOKDKK=R [Line], Q/CLc1 [Line]

17-01-1990 - 11-07-2007 (COP)[Professional] 
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