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Pengepolitiske regimer i Norge

Kilde: Norges Bank



Mål og virkemiddel i pengepolitikken

Kilde: BCM og IVAR IKS

• Inflasjon som over tid er nær 2 prosent (inflasjonsmål)
• Inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik 

at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting 
samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.

Mål

• Når forstyrrelser inntreffer, kan det oppstå en konflikt på 
kort sikt mellom å nå inflasjonsmålet og hensynet til høy og 
stabil produksjon og sysselsetting. Pengepolitikken skal gi 
en rimelig avveiing mellom disse hensynene

Avveininger

• Det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken er 
styringsrenten

• Styringsrenten fastsettes av komiteen for pengepolitikk og 
finansiell stabilitet (8 ganger pr år)

Virkemidler



Avveininger i pengepolitikken

1. Pengepolitikken skal bringe inflasjonen til målet på 2 prosent
• Styringsrenten settes med sikte på å stabilisere inflasjonen på målet på mellomlang sikt.

2. Pengepolitikken skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å 
motvirke oppbygging av finansielle ubalanser:

• pengepolitikken kan bidra til å jevne ut svingninger i produksjon og sysselsetting, men kan 
likevel ikke ha et hovedansvar for høy produksjon og sysselsetting.

Når forstyrrelser inntreffer, kan det oppstå en konflikt på kort sikt mellom å 
nå inflasjonsmålet og hensynet til høy og stabil produksjon og sysselsetting.



Pengepolitisk rapport 3/2020
Avveininger mellom inflasjon og realøkonomiske 
forhold

Kilde: Norges Bank

Komiteens vurdering er at utsiktene og risikobildet samlet sett 
tilsier en svært ekspansiv pengepolitikk. Styringsrenten ble i vår 
redusert med til sammen 1,50 prosentenheter til null prosent. Det 
kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den 
videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til det er klare 
tegn til at forholdene i økonomien normaliseres. 



Avveining 1: Inflasjon

Kilde: Norges Bank

• NB bruker konsumprisindeksen 
(KPI) til å måle inflasjonen. Noen 
priser som inngår i KPI har en 
tendens til å svinge mye (bl.a. 
energipriser) og skape støy i bildet 
av den underliggende trenden i 
prisutviklingen.

• KPI justert for avgiftsendringer og 
uten energivarer (KPI-JAE) brukes 
derfor som en hjelp til å se gjennom 
forbigående svingninger i 
inflasjonen.

• Etter innføring av inflasjonsmålet 
har prisene etablert seg på et 
stabilt nivå (….eller hva nå)?
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Produksjonsgapet, eller 
kapasitetsutnyttingen, 
uttrykker hvor mye av de 
samlede ressursene i 
økonomien som er i bruk.

Produksjonsgapet er definert 
som forskjellen mellom den 
faktiske produksjonen (BNP) 
og produksjonspotensialet i 
økonomien (i %)

Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP for Fastlands-Norge og anslått potensielt 
BNP for Fastlands-Norge. Kilde: Norges Bank

Avveining 2: bidra til høy og stabil 
produksjon og sysselsetting 
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• Det regionale nettverket er med på å styrke analysene som ligger til grunn for Norges Banks 
pengepolitiske beslutninger. Informasjonen fra nettverket har vist seg å gi en god indikasjon på 
utviklingen i norsk økonomi over tid.

• ledere fra over 300 bedrifter og organisasjoner intervjues 4 ganger årlig om den økonomiske 
utviklingen og utsiktene fremover. Ca. 100 kommuner

Regionalt nettverk



Covid-19: Norges Bank var raskt ute med tiltak 

Rentemøte 13. mars 2020:

• Styringsrenten ble redusert fra 1,0 til 0,5 prosent (og videre til 0 prosent i mai)

• Ekstraordinære F-lån til bankene
• Det ble gitt full tildeling i F-lånene, til en rente som tilsvarer den gjeldende 

styringsrenten.

• Bankenes krav til motsyklisk kapitalbuffer ble redusert fra 2,5 til 1 prosent
• Mål: motvirke at bankene strammet inn på sin utlånspraksis.

• Dersom det er tegn til at finansielle ubalanser bygger seg opp, kan hensynet til høy og 
stabil produksjon og sysselsetting i noen situasjoner tilsi at renten holdes noe høyere 
enn den ellers ville vært. 

• Regulering og tilsyn av finansinstitusjoner er likevel de viktigste tiltakene mot 
forstyrrelser i det finansielle systemet.

Avveining 2: ….og motvirke finansielle 
ubalanser



• Norges Banks viktigste virkemiddel for å 
stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk 
økonomi.

• Renten som bankene får på sine innskudd i 
Norges Bank opp til et fastsatt beløp – en 
kvote.

• Styringsrenten og forventningene om den 
framtidige utviklingen i styringsrenten påvirker 
i første rekke rentene mellom banker og 
hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd 
og utlån til sine kunder. 

• Styringsrenten fra Norges Bank kan også 
påvirke forventningene til fremtidig inflasjon 
og økonomisk utvikling. Endringer i 
styringsrenten virker med andre ord styrende 
på mange viktige størrelser i økonomien, derav 
navnet styringsrente.

Viktigste virkemiddel: 
Fra styringsrente til kortsiktige 
markedsrenter 

Kilde: Norges Bank
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Skal pengepolitikken virke, må den ha en 
effekt utover de kortsiktige rentene i 
pengemarkedet

Rommet for videre reduksjon i 
styringsrenten har gradvis blitt snevret inn 
med fallende renter

Sentralbanker innført andre virkemidler:

1. Kommunikasjon for å veilede 
rentemarkedet frem i tid => rentebanen

2. Kvantitative lettelser – kjøp av 
statsobligasjoner som driver de lange 
rentene ned

Sentralbanker påvirker også langsiktige renter

Kilde: Norges Bank
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5 års renten om 5 år

Rentene i Norge samvarierer med rentene hos 
våre handelspartnere

Langsiktige markedsrenter 
gir en indikasjon på 
markedsaktørenes 
forventninger til rentene frem 
i tid. 

Virkningene av midlertidige 
økonomiske forstyrrelser som 
vi har bak oss, kan antas å 
være uttømt om fem til ti år. 
Vi kan derfor legge til grunn 
at de i begrenset grad 
påvirker de langsiktige 
renteforventingene



Den nøytrale realrenten

Dette er det nivået renten vil gå mot over tid i fravær av nye sjokk og når økonomien er 
kommet i balanse. 

På lang sikt tenkes realrenten å bli bestemt av grunnleggende forhold i økonomien som 
produktivitets- og befolkningsvekst. 

I følge økonomisk teori og under noen forenklede forutsetninger kan det vises at 

• Fordi nivået på den nøytrale realrenten avgjør hvor ekspansiv eller kontraktiv et 
rentenivå er, er det viktig for en sentralbank å ha en formening om hva nivået på r* er for 
å innrette pengepolitikken riktig

• Siden den langsiktige likevektsrealrenten bestemmes av helt grunnleggende forhold i 
økonomien, antas den å bevege seg langsomt over tid

Langsiktig realente (r*)  =  produktivitetsvekst (g)  +  Befolkningsvekst (n) + spareadferd

Potensiell vekst



Årsaker
• Stor spareoverskudd i 

fremvoksende 
økonomier

• Lavere 
produktivitetsvekst

• friere kapital-
bevegelser ført til 
mindre forskjeller i 
realrenter på tvers av 
land = global nøytral 
realrente

Fallende renter i 40 år
Anslaget på den nøytrale realrenten er på -0,5 
til 0,5 %

Kilde: Norges Bank



Rentebanen – Norges Banks renteprognose

Pengepolitisk rapport 3/22



Faktorer som påvirker rentebanen

Pengepolitisk rapport 1/22



Hvor godt treffer prognosene til Norges 
Bank

Kilde: Norges Bank
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Pengepolitisk rapport 3/2022: 

Gradvis oppgang i styringsrenten bidrar til å nå 
målene for pengepolitikken

Høy aktivitet i norsk økonomi, men tydelige tegn til omslag
• Avtakende BNP-vekst
• Kapasitetsutnyttingen ventes å avta, for så å holde seg litt 

under et normalt nivå de neste årene. 
• Arbeidsledigheten vil da øke noe, men fra et lavt nivå. 

Prisveksten har steget raskt de siste månedene og har vært 
betydelig høyere enn anslått.
• Inflasjonen er klart over målet, og det er utsikter til at den vil 

holde seg høy lenger enn tidligere anslått. 
• Mindre press i økonomien vil etter hvert bidra til å dempe 

prisveksten..

Styringsrenten økes til 3 prosent i løpet av vinteren 2023
• pengepolitikken begynner nå å virke innstrammende på 

norsk økonomi

Prognosene for norsk økonomi er mer usikre enn normalt og 
det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske 
utviklingen



Adresse:

Bergen Capital Management
C. Sundts gate 37, 5. etg.
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