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I2001 innførte Norges Bank et
inflasjonsmål for pengepoli-
tikken. Enkelt sagt: Dersom

prisveksten overskrider et fast-
satt mål, skal renten settes opp.
Motsatt er det når prisveksten
er under målet, da skal renten
settes ned. Målet ble satt til å 
være en vekst i konsumprisene
(KPI) på 2,5 prosent. 

Lite ante man at samme år
som Norge innførte inflasjons-
målet skulle Kina bli medlem av 
World Trade Organization
(WTO), noe som økte tilgangen
på rimelige Asia-produserte
varer og tjenester. Og så har det
seg slik at Norge importerer
ganske mange varer og tjenester
fra Asia, noe som har ført til at
veksten i import- og konsumpri-
sene i Norge har falt.

Nå, 11 år etter at inflasjons-
målet ble innført, har Norge en
inflasjon som er lavere enn hos
de fleste av våre handelspart-
nere og en rente som bare er
marginalt høyere enn renten i
de kriserammede eurolandene. 
Dette til tross for at det ikke er
noen krise i Norge, tvert imot, vi
har OECDs laveste ledighet,
høyeste boligprisvekst, orden i 
budsjettene og en vekst i realø-
konomien som mange misunner 
oss.

Stirrer man litt mindre blindt
på konsumprisene, oppdager
man imidlertid det som turister
i Norge forlengst har oppdaget:
Det er dyrt her. Og denne kost-
nadsveksten har ikke kommet
over natten. Ser vi på prisen på 
alt det vi produserer av varer og
tjenester i Norge (prisdeflatoren
til bruttonasjonalproduktet) har
denne vokst i snitt med 4,2 
prosent hvert år siden vi fikk 
inflasjonsmålet, mens den 
årlige veksten i KPI har vært på 
«bare» 1,8 prosent. Dette er nytt

i et historisk perspektiv. Går vi
tiår tilbake, er nemlig bildet
motsatt. Da vokste konsumpri-
sene til tider mer enn prisene
på norskproduserte varer og
tjenester.

Grunnen til denne forskjellen 
i prisene er selvfølgelig at
samtidig som vi har fått tilgang
på billige varer fra Asia, har
eksportprisene (særlig olje og
gass) nærmest eksplodert.

Det betyr at Norge får betalt 
stadig mer for det vi produserer
og eksporterer, mens vi betaler
stadig mindre for det vi impor-
terer.

I tillegg er dette med på å 
styrke kronen, noe som igjen
gjør det enda billigere å impor-
tere konsumvarer. Det driver
veksten i konsumprisene enda 
lenger ned og holder renten til
Norges Bank i sjakk.

Det at vi får godt betalt for 
varer og tjenester vi produserer,
er selvfølgelig bra. Dette er
inntekter til AS Norge. Mye av 
inntektene kommer tilbake til
oss i form av høye lønninger og
overskudd i olje- og gassrelatert
virksomhet, som igjen har store
ringvirkninger til resten av fast-
landsøkonomien. Og staten tar
sin del av kaken gjennom

direkte overføringer av olje-
penger og indirekte skatteinn-
tekter av et næringsliv som 
tjener gode penger på oljenæ-
ringen. 

Når blir dette et problem?
Den dagen de gode forutset-

ningene endrer seg, det vil si 
hvis olje- og gassprisene faller, 
da kan vi få et kraftig tilbake-
slag i norsk økonomi samtidig 
som vi har en særnorsk pris og 
kostnadsvekst som det er for 
sent å gjøre noe med (i hvert 
fall vil det bli en hestekur uten 
like). 

Men trolig er det allerede et
problem for offentlig sektor. For 
offentlig kjøp av varer og 
tjenester har hatt en prisvekst 
som resten av økonomien, det 
vil si over fire prosent hvert år 
siden vi fikk inflasjonsmålet. Og

siden produktivitetsveksten har
vært mye lavere, bidrar kost-
nadsveksten til at de ikke får
effektiv bruk av ressursene d
allerede har.

22. juli kommisjonen har 
lært oss at det ikke handler
om hvor mye penger man
bruker, men hva man bruker
dem på. Til tross for ekstraor
dinære tilskudd til politiet,
evnet ikke Norge å skaffe seg
godt livreddende utstyr. Kan
er det rett og slett slik at jo m
penger man har å bruke jo
mindre får man ut av dem?

Det mangler ikke på gode 
forslag som kan bidra til å lette
på utfordringene, og jeg har
vært innom alle her i DN før.
Mindre og mer målrettet bruk 
av oljepenger, samt moderasjon
i lønnsveksten, er eksempler.

Men få rikspolitikere vil 
virkelig sette inn alle kluter på å 
få gjennom slike forslag så 
lenge oljeprisen er høy og
truselen om økt rente er lav. Og
renten den blir lav så lenge
Norges Bank er opptatt av de
lave konsumprisene.

Så kanskje er det der vi bør 
begynne. Norges Bank har fort-
satt et inflasjonsmål. Hadde det
vært lettere å sette opp renten
hvis inflasjonen hadde vært fire
prosent (altså langt over
målet?). Hvis svaret på det er ja 
betyr det at Norges Bank bør se
mer til innenlandske priser
(eller BNP deflatoren) når de
setter renten. Norges Bank skal
nemlig hverken ha æren eller
skylden for de lave importpri-
sene vi har i dag.

Hilde C. Bjørnland, professor 
ved Institutt for samfunnsøko-
nomi, Handelshøyskolen BI 
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22. juli kommi-
sjonen har lært

oss at det ikke 
handler om hvor mye
penger man bruker,
men hva man bruker
dem på

Rikdom til besvær
Mer penger til politiet ga ikke godt nok utstyr og tilstrekkelig beredskap. Og det er

kanskje slik at jo mer penger Norge har å bruke, dess mindre får vi ut av dem. Da bør politikerne
endre pengebruken. Hvis ikke, må Norges Bank gjøre jobben – med høyere renter.

PENGER. Til tross for 
ekstraordinære tilskudd til
politiet, evnet ikke Norge å 
skaffe seg godt livreddende 
utstyr, skriver artikkelforfat-
teren. Her ved Utøya ett år 
etter Anders Behring Brei-
viks massakre.
Foto: Hampus LundgrenØKONOMI
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Fremskrivninger 

eller ønsketenkning?

A
nders Bjartnes retter i DN 

AA28. august kritikk mot 

AAStatoils «Energy Perspec-AA
tives», som inneholder frem-

skrivninger av makroøkono-

misk utvikling og energi- 

etterspørsel frem til 2040. I 

tillegg kritiserer Bjartnes Statoil 

for at selskapet bruker disse og 

andre lignende fremskrivninger 

som grunnlag for beslutninger.

Det er grunn til å understreke 

at de fremskrivningene som er 

presentert i Energy Perspectives 

ikke er skreddersydd for Statoils 

egne investeringsbeslutninger. 

Statoil bruker en lang rekke 

analyser, fremskrivninger og 

scenarier, samt spesifikke forut-

setninger i vurderingene før 

beslutninger blir tatt.

Bjartnes viser til at IEAs togra-

dersscenario er en «oppskrift» 

på en situasjon der «hydrokar-

boner ikke er den dominerende 

energiformen om 20–30 år». I 

IEAs togradersscenario utgjør 

kull, olje og gass tilsa
mmen 63 

prosent av verdens energietter-

spørsel i 2035. Samlet forbruk av 

olje og gass i togradersscenariet 

er knapt 6,9 milliarder tonn olje-

ekvivalenter, mot vel 6,5 i 2009. 

Dette scenariet er altså ikke en 

oppskrift på en verden uten 

hydrokarboner, selv om kullfor-

bruket er forutsatt å gå ned med 

nesten 30 prosent fra 2009 til 

2035.

Tar en hensyn til fallende 

produksjon fra eksisterende 

felt, er det altså behov for bety-

delige investeringer i ny olje- og 

gassproduksjon, også i togra-

dersscenariet. Det er altså ikke 

riktig som Bjartnes hevder, at 

«etterspørselen etter varene 

deres vil falle.»

IEA har videre forutsatt at 

råoljeprisen vil være 97 dollar/

fat i faste priser i tograderssce-

nariet, mens gassprisene er 

forutsatt å være klart høyere 

enn (USA) eller på nivå med 

(Europa) dagens priser i hele 

perioden frem til 2035. Det er 

altså ingen selvfølge at «lønn-

somheten vil komme under 

press (og) kostnadsreduksjoner 

og nedbemanninger vil tvinge 

seg frem» i togradersscenariet, 

slik Bjartnes påstår.

Hovedpoenget i vår analyse i 

Energy Perspectives er sammen-

hengen mellom økonomisk 

vekst, energieffektivisering og 

energietterspørsel. Våre esti-

mater indikerer at den globale 

veksten vil fortsette med gjen-

nomsnittlig 2,8 prosent per år 

de neste tre tiårene. Energi-

etterspørselen vil på sin side 

vokse med «kun» 1,1 prosent 

årlig, slik at energietterspør-

selen i 2040 vil være rundt 40 

prosent høyere enn i dag. 

Vi venter videre at etterspør-

selen vil øke for alle typer 

energi, men vesentlig raskere 

for fornybar energi, atomkraft 

og gass enn for olje og kull, slik 

at energimiksen i 2040 vil være 

grønnere enn i dag. 

Gitt prognosene for økono-

misk vekst, dagens utvikling i 

energi- og klimapolitikken og 

levetiden til energiforbrukende 

kapitalutstyr, ventes energirela-

terte CO2
-utslipp å fortsette 

økningen frem mot rundt 2030. 

En raskere reduksjon i globale 

CO2
-utslipp er mulig hvis 

myndighetene blir enige om 

tilstrekkelig tøffe koordinerte 

politiske tiltak.

Fremskrivninger av utvik-

lingen i verdensøkonomien, 

verdens energietterspørsel og 

energi- og klimapolitikken i 

flere tiår fremover er usikre. Det 

er derfor viktig å være tydelig 

med hensyn til hvilke forutset-

ninger en har lagt til grunn, og 

hvordan forutsetningene driver 

resultatene. Det er videre svært 

nyttig å utvikle ulike alterna-

tiver, eller scenarier, for frem-

tiden, med utgangspunkt i 

forskjellige forutsetninger som 

alle kan være mulige, men ikke 

nødvendigvis like sannsynlige.

IEAs scenarier er eksempler 

på dette, der hovedforskjellen er 

svært ulike forutsetninger om 

energi- og klimapolitikk, men 

der for eksempel forutsetnin-

gene om økonomisk vekst er 

den samme i alle tre scenariene.

Statoils «Energy Perspec-

tives» inneholder også to alter-

native utviklingsbaner i tille
gg 

til hovedbanen. Vi forsøker der 

å illustrere hvordan ulike forut-

setninger om økonomisk vekst, 

teknologiutvikling, energipriser 

og energi- og klimapolitikk kan 

gi et annet forløp for energi-

etterspørsel, energisammenset-

ning og CO2
-utslipp.

Andre fremtidsbilder er selv-

sagt også både mulige og sann-

synlige. Skal en bruke slike 

bilder som fremskrivninger og 

grunnlag for å vurdere endringer 

i investeringer eller politikk, bør 

de imidlertid være fundert i 

muligheter og aktuelle alterna-

tiver, og ikke i ønsketenkning.

Det er ikke bare viktig å 

vurdere hva verdens politikere 

sier, slik Bjartnes påpeker, men 

også hva de gjør.

 Eirik Wærness, sjefanaly-

tiker, Statoil
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D
N skriver på lederplass 27. 

august om grønn fallitt 

gjennom innføring av 

elsertifikater. 

Europa er mer enn interessert 

i norsk balansekraft, men er ikke 

i stand til å kjøpe den. Uten-

landskabler er vanskelig i Norge: 

I motsetning til norsk olje, gass 

og fisk bør strøm helst ikke 

selges ut av landet til en god pris. 

Utenlandskabler utveksler 

balansekraft til Europa og kjøper 

den uregulerbar tilbake. Effekten 

og energien solgt på dagtid kan, 

ikke sjeldent, kjøpes tilbake til 

en langt lavere pris på natten – 

en god forretning. Profitten 

havner hos Statnett, som i sin 

tur vil redusere nettleien. 

Samtidig vil utenlands kabler 

bedre forsyningssikkerheten i 

vårt elsystem, som er eksponert 

mot naturlige variasjoner. 

Utvekslingskabler vil påvirke 

prisene i Norge begge veier, men 

det kreves betydelig med kabler 

for å etablere europeiske 

elpriser. Eventuelt like priser vil 

gjøre kablene ulønnsomme.

Økt elforbruk er nødvendigvis 

ikke det motsatte av målet for 

klimapolitikken, slik lederen i 

DN skriver. Hydros gigantiske 

aluminiumsverk Qatalum ble 

ikke etablert i Norge. Det var 

sikkert flere årsaker, men den 

viktigste var Qatars lave energi-

priser, energi basert på gass. 

Lavere kraftpris i Norge påvirker 

industriens elpriser, og trolig vil 

Norge vurderes for ny kraftkre-

vende industri.

Norsk aluminiumproduksjon 

ligger langt fremme teknologisk, 

og når aluminium produseres på 

norsk vind- eller vannkraft, er 

klimautslippene en åttendedel av 

kinesisk og en sjettedel av ameri-

kansk produksjon. Salg av stør-
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nødvendigvis 

ikke det mot-

satte av målet 

for klimapolitik-

ken, skriver 

Carl Gustaf 

Rye-Florentz.

Beredskap er en tilstand – å 

være klar til å handle når situasjonen 

krever det. Forbedring av politiets 

beredskapsevne er ikke nok til å 

hindre ny svikt, skriver Røde Kors-

president Sven Mollekleiv.vv

Klar 
når det
kreves
«B

eredskap er en 

tilstand». Dette lærte 

jeg av en erfaren Røde BB
Kors-medarbeider like etter at jeg 

selv begynte i organisasjonen. 

Beredskap er selvsagt også 

planer, utstyr og øvelser. Men 

først og fremst er det en mental 

tilstand – å være klar til å handle 

når situasjonen krever det.

Rapporten avdekker alvorlige 

svikt i myndighetens beredskap, 

og det er åpenbart nødvendig 

med endringer i det offentlige 

beredskapsapparatet. Men det 

er uheldig om dette nå får all 

oppmerksomheten. 

Kommisjonens rapport gir ros 

både til helsevesenet, frivillige 

organisasjoner og de uorgani-

serte frivillige i regjeringskvar-

talet, ved Utvika og på 

Sundvollen: «De frivilliges orga-

nisasjoner er en bærebjelke i 

norsk beredskapsarbeid. 

Sjelden har verdien av frivillig 

engasjement og enkeltpersoners 

initiativ vært vist tydeligere enn 

i minuttene etter eksplosjonen i 

regjeringskvartalet og på og ved 

Tyrifjorden 22/7.»

Norsk beredskap er basert på 

et samvirkeprinsipp. Alle rele-

vante etater, virksomheter og 

organisasjoner skal stille tilgjen-

s
gelig mannskap og ressurser til 

jo

Jeg skal være forsiktig med å 

gi bastante svar, men én av 

grunnene var trolig at 22. juli for 

lenge ble håndtert som en ren 

politioperasjon – og ikke som et 

samvirke av ulike deler av 

beredskapen. Dersom svarene 

etter kommisjonsrapporten kun 

blir å styrke politiets bered-

skapsevne, risikerer vi å gjøre 

den samme feilen om igjen. 

22. juli var Røde Kors’ største 

mobilisering i Norge noensinne. 

Mer en 1000 frivillige var invol-

vert på ulike måter, og vi kunne 

stilt med det tredobbelte antallet 

– selv om det var en helg midt i 

fellesferien. Formiddagen etter 

hendelsen deltok 37 båter fra 

Røde Kors i søk etter savnede på 

Tyrifjorden. Dette viser noe av 

kraften i den frivillige mobilise-

ringsevnen. For første gang fikk 

vi også vist i sto
r skala hvordan 

Røde Kors kan delta med både 

søk/redning og psykososial 

støtte i en katastrofe. 

Det er ikke mulig – særlig ikke 

i et langstrakt land som vårt – å 

kap

bygge ut et offentlig beredskaps-

t det

fortsatt ikke foreligger planer 

for når og hvordan de frivillige 

asjonene skal 

organisasjonene skal 

i nlei nle

 Samarbeid krever samhand-

ling. Skal frivillige organisa-

e en del av kommu-

sjoner være en del av kommu-

nens bere
nens bere
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Beredskap

ALVORLIG 

SVIKT. 22. juli 

ble  «historien 

om ressurser 

som ikke fant 

hverandre», 

skriver Svein 

Mollekleiv.

SKRYT. Kommisjonens 

rapport gir ros både til helse-

vesenet, frivillige organisa-

sjoner og de uorganiserte 

frivillige i regjeringskvar-

talet, ved Utvika og på 

Sundvollen 22/7. Foto: Morten 

Edvardsen, NTB Scanpix


