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1. Ideologi 
eller 
metode?

 Dette foredraget dreier seg ikke om 
ideologi

 Skattekutt er bra, nei de rike bør flås… 

 Økte offentlige utgifter på varer og tjenester 
er ikke bra, med mindre det brukes på 
forsvar, veier eller eldre…

 Dette foredraget handler om å 
trekke noen konklusjoner om 
finanspolitikken virkninger og 
begrensninger, basert på empiriske 
studier.



Plan for presentasjon

1. Hvorfor finner forskjellige empiriske studier så forskjellige resultater 
hva gjelder virkningen av finanspolitikken? 

2. Et forsøk på å oppsummere finanspolitikkens virkemåte basert på tre 
forskjellige metoderetninger:

 Tradisjonelle (Keynesianske) makroøkonomiske modeller
 Modeller med mikrofundamenter (rasjonell adferd) og generell likevekt
 Strukturelle VAR modeller og andre statistiske analyser

3. Andre forhold + Resultater: De forskjellige metoderetningene gir 
forskjellig svar. Men noe er de enig om.

4. Virker finanspolitikken som ønsket under finanskrisen?
 En internasjonal oppsummering av (virkningen) av krisetiltakene (OECD)
 Trenger vi mer ekspansiv finanspolitikk Norge? 



Finanspolitikk – Hvorfor er økonomer så uenige?

 Ideen om at diskresjonær finanspolitikk kan brukes effektivt for å 
forhindre nedgangskonjunturer, skaper stor uenighet blant økonomer. 

 Tradisjonelle ‘tilhengere’ –Økonomien mangler en iboende egenskap 
som sikrer full resursutnyttelse.

 Feilslåtte politikkeksperimenter på 1970-tallet førte til at man forkastet 
denne ideen i stor skala.  Hvis markedet er fleksibelt så vil fri 
konkurranse sikre full sysselsetting. Finanspolitiske stimulans vil være 
ineffektiv - vil reverseres på lang sikt (Ricardians ekvivalens).

 Syntese: Nye teoretiske modeller viser at finanspolitikken kan være 
effektiv i gitte sitasjoner (’credit-constrained’, ’finite planning horizon’).

 Dagens krise med renter ned mot null, krever aktivistisk respons. Men 
hvor lenge?



Source: IMF (2008)

Recent 
examples of 
fiscal stimulus 
(anecdotal 
evidence)



Effekten regnes ut fra størrelsen på multiplikatorene

 1 prosents økning i offentlige utgifter (kjøp av varer og 
tjenester) vil øke Bruttonasjonalproduktet (BNP)  i USA med:

 Romer & Bernstein (2009): 1,6 prosent

 OECD (2009): 1,2 prosent

 Cogan et al. (2009): 0,4 prosent 

 Barro (1980): 0,1 prosent (kan bli negativt dersom en permanent 
utgiftsøkning blir finansiert av økte skatter)

 Forskjellen mellom Romer & Bernstein og Barro utgjør 3,7 millioner 
jobber innen utgangen av 2010.

 Analyserer samme land men bruker forskjellige metoder:
 Strukturell VAR, tradisjonell (stor) makroøkonomisk modell, fremoverskuende modeller. 



Source: Romer & Bernstein (2009): 

Hva med den siste krisen, hva blir effektene av tiltakene?
Council of Economic Advisors



Source: Romer & Bernstein (2009): 

Effect of 
recovery plan



Effekten av finanspolitikken forts.

 For åpne økonomier er det enda vanskeligere å trekke en 
konklusjon. Resultatene varierer betydelig. 

 Viktig å forstå hva som ligger bak de forskjellige 
resultatene. 

 Må forstå kompliserte modeller.

 Bør ikke trekke konklusjon basert på en studie. 



”Policymakers looking for precise 
estimates are deluding themselves”

Source: Economist, 26/9 2009

2. Hvordan 
virker 
finans-
politikken?



Effekten av finanspolitikken vil variere med:

 Valg av metode og forutsetninger i modell

 Tidsperspektiv (periode for analyse)

 Grad av åpenhet i økonomien. Fast eller flytende valutakurs

 Gjeldsgrad i forhold til BNP

 Land med høy inntekt eller utviklingsland

 Type finanspolitikk (skattelette eller økte offentlige 
utgifter), midlertidige eller permanente endringer.



Valg av metode/modell

i. (Tradisjonelle) Store makromodeller

ii. (Moderne) Makroøkonomiske modeller i likevekt 
 Realkonjunkturteori modeller (RBC)

 Dynamic Stochastic General equilibrium (DSGE) modeller

iii. Strukturelle vector autoregression (SVAR) modeller

iv. Mikroøkonomiske studier (basert på blant annet 
survey)



(i) Tradisjonelle store makromodeller

 En modell med mange likninger, inkludert alle komponentene av 
aggregert etterspørsel (C, I, G, X, M), tilbudssiden og potensiell 
BNP.

 Neoklassisk syntese; priser er trege på kort sikt, men fleksible på 
lang sikt (tilbudskurven er vertikal). Adaptive eller 
modellkonsistente forventninger

 Eks. OECD Interlink modell, Fed’s FRB modell. I Norge: Statistisk 
sentralbyrå KVARTS, Finansdep. MODAG.

 Kritikk:
 Chris Sims: Identifikasjon av modellen er tilfeldig, ingen begrunnelse for at noen 

variable skal være eksogene. (Viktig)
 Rob Lucas: ’Lucas kritikken’ Tar ikke inn over seg at forventningen endrer seg 

med nye regimer. Parametrene er ikke stabile over tid. (Mindre viktig).



(ii) Makroøkonomiske modeller i likevekt 

 RBC – Ingen tregheter, likevekt og rasjonelt. 

 DSGE - NyKeynesianske modeller. DVS. modeller med 
mikrofundament (RBC) pluss lønn- og pristregheter.

 Kvantitative modeller. Modellene er ofte kalibrert (hvordan beregne 
dype parametre?) eller estimert for å matche data i normale tider 
(over konjunktursyklen). 

 Kan ikke forklare slike plutselige fall som vi har sett under 
finanskrisen. Ingen bobler eller ikke-rasjonell adferd.

(+) Kan fortelle en teorikonsistent historie.
(-) Ikke alltid godt forankret i empiri.



(iii) Strukturelle VAR (SVAR) 

 Chris Sim: Reaksjon på kritikk av store strukturelle makromodeller. 
VAR ’Regression’ med mange variable, estimert på lags av seg selv. 6-8 
variable. Alle variable kan være endogene.

 Strukturelle sjokk er identifisert med bla rekursive restriksjoner 
(Cholesky). Men også andre mer teorikonsistent restriksjoner.
 Perotti (2005) finner mer effekter enn RBC modeller, men åpne økonomier i 

mindre grad enn i lukkede økonomier. 

 Romer og Romer (2008): Effektene er større; skiller ikke godt nok mellom 
endogen og eksogen finaspolitikk.

 (+) Bedre skille av endogen og eksogen politikk

 (-) Redusert form, ser ikke på hele økonomien.



(iv) Mikroøkonomiske studier

 Skille mellom eksogene endringer og endringer som for 
eksempel skyldes at skattegrunnlaget endrer seg over 
konjunktursyklen.

 Sjokk analysert med OLS, paneldata eller SVAR.

 Romer og Romer (2007). ’Mikrostudie pluss SVAR’

 Kritiserer studier som ser på effekten av økt forbruk i 
krig. Eks. Korea krigen (som Barro studerer). Men skatt 
økte også i denne perioden (til å finansiere krigen). Til 
tross for det: Produksjonen økte (men mindre enn 1)



N O E N  R E S U L T A T E R

3. Andre forhold



Tidsperspektivet

 Det tar tid fra finanspolitikken implementeres til den 
får full effekt.  Tar ofte 2-3 år.

 Usikre anslag i kriser – Når snur det?

 Må stramme til før konjunkturene vender. Ofte 
problematisk.

 ’Trade off’ med tidspress versus ’kvalitet’ i 
gjennomførelsen av politikken



Andre momenter

 Åpne økonomier- ’lekasjer’ gjennom handelskanalen. 
Handelsbalansen forverrer seg. Nettoeffekten blir mindre. 

 Fleksible valutakurser – Økt produksjon øker renter, som, 
isolert sett fører til at valutaen appresier. 

 Høy grad av gjeld, større sjanse for Ricardiansk ekvivalens 
(gjennomskuer at det fører til økt skatt). Renten øker 

 Effekten av diskresjonær finanspolitikk virker mindre 
effektivt når man har sterke automatiske stabilisatorer (Nord 
Europa). 



(i) Store strukturelle 
makromodeller 



The size of the short-term fiscal multipliers, closed 
versus open economies

Source: OECD 



The size of short-
tem fiscal 
multipliers cont.

Source: OECD 



Studier fra Norge

 I Norge har vi en lang tradisjon på å analysere virkning av 
offentlige budsjettpolitikk gjennom store makroøkonomiske 
modeller, slik for eksempel SSB gjør. 

 Finner at skattelette i liten grad har ekspansiv effekt, da lavere 
skatt vil redusere lønn og pris, slik at realrenten (rente minus 
inflasjon) øker. Dette vil motvirke eventuelle ekspansive 
effekter skatteendringer kan ha på konsum og investeringer. 

 I en nedgangsperiode som den vi er i nå er det imidlertid ikke 
sikkert at realrenten vil øke like mye. Det er ihvertfall ikke i 
tråd med hva internasjonale studier nå finner.



(ii) DSGE



Tradisjonelle RBC eller DSGE modeller

 Det blir små eller ingen effekter av offentlige tiltak i 
realkonjunkturmodellene som blant annet Norges Banks  
modell bygger på. 

 Begrunnelsen er at aktørene har rasjonelle forventninger 
om fremtiden, slik at de gjennomskuer at økt offentlig 
kjøp i dag må finansieres  av økte skatter i morgen. Da 
blir det ikke rasjonelt å øke privat konsum som følge av 
offentlig stimulans. 

 Skal vi ta Romer og Romers resultater alvorlige tyder det 
altså på at aktørene ikke er fullt så  rasjonelle som disse 
modellene antar.



Men, nye studier finner noe mer

 “Zero lower bound on nominal interest rates that 
is binding” 
 Christiano, Eichebaum and Rebelo (2009): 2-4 percent.

 “Zero lower bound on nominal interest rates that 
is NOT binding” 
 Cogan et al. (2009): 0.4 prosent



(iii) SVAR studies



Ilzetzki et al (2009)  - En studie av 45 land.
Multipliers

Source: Ilzetzki et al (2009)



Cumulative multipliers

Source: Ilzetzki et al (2009)



Source: Ilzetzki et al (2009)

Cumulative 
multipliers:

Predetermined 
and flexible 
exchange rate 
regimes



Source: Ilzetzki et al (2009)

Cumulative 
multipliers:

Open and closed 
economies



Cumulative multipliers; 
USA different samples

Source: Ilzetzki et al (2009)



Source: IMF (2008)

SVAR

Results vary 
with country



Mikrostudier (i SVAR)



Romer and Romer (2007)

 Banebrytende studie. Istedenfor å analysere skatteendringer på makronivå 
(slik vi vanligvis gjør), kartlagt og studert virkningen av hver eneste 
skatteendring i USA siden annen verdenskrig. 

 Ved å gå gjennom rapporter og taler fra presidenten, kongressen og 
departementer har de kunnet tidfeste, klassifisere og vurdere virkningen av 
hver skatteendring. 

 Et skattekutt som tilsvarer en prosent av BNP, vil stimulere BNP i USA med 
to – tre prosent på kort til mellomlang sikt. 

 Både privat konsum og investeringer tar seg opp, men det er særlig 
investeringene som bidrar til den høye veksten. 

 På sikt øker inflasjonen og ledigheten avtar  noe, men selv når de korrigerer 
for at pengepolitikken skal motvirke disse effektene (renten blir satt opp) 
finner de klare positive realøkonomiske effekter



Romer and Romer (2007)

 Hvorfor finner vi ikke slike effekter i tradisjonelle 
makroøkonomiske analyser? 

 Mens Keynesiansk teori postulerer at økt offentlig kjøp vil, alt annet 
likt, øke produksjon, inntekt og konsum, er effektene av å endre 
skattene ofte langt mindre viktig. 

 Tradisjonelle modeller klarer i liten grad å skille mellom endringer i 
skatteinntektene som har sin begrunnelse i ekstraordinære 
(eksogene) forhold (nye politiske ambisjoner, lovendringer) og de 
som skyldes andre forhold i økonomien, for eksempel at man setter 
opp skattene for  å dekke opp et budsjettunderskudd. 

 Blander man disse kan man undervurdere effekten av 
skatteendringer ifølge Romer og Romer.



Skatt eller økte offentlige 
utgifter?



Skatt eller offentlige utgifter?

Romer and Bernstein (2009)



Multipliers, again



4. Virkningen av de mange 
tiltakene i dagens krise 



Automatic and 
discretionary 
fiscal impulses 
in response to 
the crisis.

Source: OECD
(Norway not included, but fiscal package alone is approx. 3 percent of 
GDP in 2009 plus automatic stimulators much like Sweden)



Source: OECD
1) Only 2008-2009 data available for Norway and Mexico

The size and 
composition of 
fiscal packages



Composition of 
fiscal packages, 
2008-2010. 

As pct of GDP in 2008:

Not many tax measures 
in Norway!

Source: OECD
1) Only 2008-2009 data available for Norway and Mexico



Selected fiscal measures

Source: OECD 
1) Only 2008-2009 data available for Norway and Mexico



Selected fiscal measures

Source: OECD 
1) Only 2008-2009 data available for Norway and Mexico



Selected fiscal measures

Source: OECD 
1) Only 2008-2009 data available for Norway and Mexico



So, is it working?



CBO estimates



Council of Economic Advisors

Stimulus and 
tax share of the
economy



Outperforming 
expectations 
and Stimulus: 
OECD

Consensus 
forecast

Council of Economic Advisors



Source: Council of Economic Advisors

Outperforming 
expectations 
and Stimulus: 
OECD

CEA forecast



Oppsummering:
Kriterier for en effektiv finanspolitisk stimulans

 Finanspolitikken kan virke effektivt under en nedganskonjunktur.

 Timing – Må settes i gang når økonomien forverrer seg. Påvirke 
forbruk raskt. Nedgangsperioden er kort – tiltak må reverseres fort. 

 Må ikke påvirke budsjettbalansen på lang sikt – reduserer 
mulitplikatorene. 

 Kostnadseffektivt – Tiltak som akselerer statens kostnader, og som 
uansett hadde kommet.

 Husholdningene – Skattelette eller økt offentlige overførsel

 Bedrifter – Redusere kostnader forbundet med investeringer. Øke 
inntekt etter skatt bidrar ikke nødvendigvis til flere ansettelser.



H A N D L I N G S R E G L E N

U T F O R D R I N G E R  F R E M O V E R

Norsk økonomi: Finanspolitikk 
på lang sikt



Det var en gang en handlingsregel…

 Handlingsregelen bidrar 
til forutsigbarhet om  
bruken av 
petroleumsinntekter i 
norsk økonomi … Støtter 
opp under 
pengepolitikken og 
legger et grunnlag for 
stabile forventninger, 
bl.a. i valutamarkedet

Kilde: Nasjonalbudsjettet



Budsjettpolitikken i 2009

 Finanspolitikken for 2009 er ekspansiv, med et strukturelt, 
oljekorrigert budsjettunderskudd på 130 milliarder kroner. Det er 
40 milliarder kroner over forventet fondsavkastning. Tilsvarer 5,7 
prosent av fondskapitalen ved inngangen av året. 

 Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet for 2009 utgjør 7,2 
prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Gir en budsjettimpuls 
på 3 prosent av BNP Fastlands-Norge fra 2008 til 2009; den 
sterkeste siden 1970-tallet. I det opprinnelige budsjettforslaget fra i 
fjor høst ble impulsen anslått til 0,7 prosentpoeng. 

 Økte bevilgninger både til konsum- og investeringsformål i tillegg til 
justeringer av enkelte skatteregler. 

 I tillegg til store rentenedsettelser, har det også kommet flere 
stimulansepakker knyttet til bank- og kredittvesenet.



Budsjettpolitikken i 2010

 Men det skal bli mer ekspansivt i 2010…

 For 2010 er det anslått et strukturelt, oljekorrigert 
budsjettunderskudd på 149 milliarder kroner, som er 45 
milliarder kroner over forventet fondsavkastning. 

 Tilsvarer 5,7 prosent av fondskapitalen ved inngangen av året. 

 Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet utgjør 7,8 prosent 
av trend-BNP for Fastlands-Norge, en økning på 0,7 
prosentpoeng fra 2009. 

 Hvordan sammenlikner det oss med andre?



Handlingsregelen gir fleksibilitet i budsjettpolitikken.

 Under en lavkonjunktur ligger strukturelt, oljekorrigerte 
budsjettunderskudd over 4-prosentbanen. 

 I en høykonjunktur ligger den under 4-prosentbanen. 

 Avviket fra banen skal over tid i sum bli null.

 Når man nå fjerner seg fra handlingsregelen, blir det 
nesten umulig å komme tilbake til banen, langt mindre å 
komme under banen, uten å kutte kraftig i utgiftene. 



Forutsettinger i nasjonalbudsjettet

 I framskrivningen av fondskapitalen er det forutsatt 
uendret (nullvekst) strukturelt underskudd i 2010 kroner 
frem til en er tilbake på 4 prosent regelen (2018). 

 Deretter vokser den i takt med 4-prosentsregelen 
(handlingsregelen)

 Siden 2001 har veksten i strukturelt budsjettunderskudd 
vært 16 prosent i snitt pr år. 

 Men selv før finanskrisen var veksten i snitt 10 prosent 
pr. år (2001-2008 ) .



Mrd kroner

Nasjonalbudsjettet 
(NB) forutsetter 
uendret strukturelt 
underskudd i 2010 
kroner frem til en 
er tilbake på 4 
prosent regelen 
(2018).
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Kilde: Nasjonalbudsjettet og egne beregninger



Sum

Merforbruk 
utover 
handlings-
regelen i 2020: 

258 mrd norske 
kroner!
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Alternative senarioer

 Ser på tre baner for det strukturelle oljekorrigerte 
budsjettunderskuddet:

i) Nasjonalbudsjett: Uendret strukturelt underskudd i 
2010 kroner frem til en er tilbake på 4 prosent regelen 
(2018).

ii) Vekst i strukturelt budsjettunderskudd i 2010 kroner 
på 3 prosent pr år.

iii) Kutt i strukturelt budsjettunderskudd i 2010 kroner på 
3 prosent pr år.



Tre  
senarioer
i) NB Strukturelt 
underskudd 
(nullvekst i utgiftene)

ii) Strukturelt 
underskudd: 
Vekstbane  (3 
prosent vekst i 
underskuddet pr. år)

iii) Strukturelt 
underskudd: 
Innstrammende 
bane  (- 3 prosent pr. 
år)
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SUM: Tre  
senarioer

Merforbruk utover 
handlingsregelen i 
2020:

i) NB: 258 mrd 
kroner

ii) Vekstbane: 500 
mrd kroner

iii) 
Innstrammende 
bane: 0 mrd 
kroner
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Er handlings-
regelen død?

 Kan ikke regne med sterk vekst i 
inntektene fremover. Men antagelser 
om oljepris og valutakurs gir 
usikkerhet.

 Selv med nullvekst i underskuddet er 
det så vidt vi når handlingsregelen før 
2020. 

 Men vi når den først etter at vi har 
brukt 258 mrd. kroner mer en vi 
’skulle’. Og høyst sannsynlig blir det 
mer enn det.

 Skal handlingsregelen nåes må vi kutte i 
utgiftene. Krever prioriteringer.



Trenger vi en så ekspansiv finanspolitikk?
Ikke mange ledige, men mange syke og uføre

Kilde: Nasjonalbudsjettet



Utviklingen i 
sysselsettingen

Det er i 
konkurranse-
utsatte
næringer og i 
byggebransjen 
at ledigheten 
har økt mest.  

Kilde: Nasjonalbudsjettet



Utviklingen i 
sysselsettingen

Mens i 
kommune-
sektoren har 
sysselsettingen 
holdt seg høy.

Kilde: Nasjonalbudsjettet



Source: OECD

Norge har 
betydelige 
utfordringer 
fremover



Tiltak

 Trenger bedre rammevilkår til konkurranseutsatte næringer 
der ledigheten har økt mest.

 Skjermet sektor øker på bekostning av konkurranseutsatte 
næringer (Hollandsk syke). 

 Eksportsektoren trenger lav rente og svak krone en stund til. 
Budsjettet bidrar ikke her. 

 Og finanspolitikken virker med etterslep. Bør begynne å 
stramme inn allerede nå. 

 Et ekspansivt budsjett NÅ, virker derfor mot sin hensikt…
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