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Ekstraordinære tiltak i 2022

Omikrontiltak 25 mrd

Strømstøtte 21 mrd

Ukraina-tiltak 14 mrd

SUM 60 mrd



Finanspolitikken i 2022
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+60 -30

Bruk av oljepenger 
Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd. Milliarder kroner

Revidert budsjett
Budsjettimpuls:  -0,5 pst
Uttak av SPU:       2,9 pst
% av BNP: 10,3 pst

Opprinnelig budsjett: 
Budsjettimpuls:  -2,6 pst
Uttak av SPU:       2,6 pst
% av BNP:            9,5 pst



+60 mrd. er blitt til +30 mrd…..

Aktive grep : 17,5 mrd. kroner

• Bla omprioritering bistand, inndragning av de rekordhøye inntektene i 
kommunene

Anslagsendringer : 12,5 mrd. kroner

• Bla økte strukturelle skatter og økte utbytter



Aksjeutbytte
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Figur 3.31 
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Sterkere konjunkturoppgang
(Anslag fra NB22 i parentes)

2021 2022 2023

BNP FN 4,2 (3,9) 3,6 (3,8) 2,3

Syss 1,2 (0,8) 3,0 (1,4) 0,8

Reg. led 3,1 (3,2) 1,8 (2,4) 1,7

KPI 3,5 (2,8) 3,4 (1,3)

KPI-JAE 1,7 (1,8) 2,5 (1,6)



RNB kommentarer

- Jeg tror dette er en noe mer ekspansiv pengebruk enn det Norges Bank hadde sett for seg, og 
slik sett tror jeg at det isolert sett vil kunne bidra til en høyere rentebane.

- Jeg hadde anslått at regjeringen ville bruke 2,6 prosent av Oljefondets verdi.

- De burde strammet inn mer og ligget lengre under tretallet når man er inne i en 
høykonjunktur.

- Det er mange ting som endrer seg i økonomien for tiden, men det er vanskelig å si at dette 
bidrar i riktig retning for renten.

- Det er vanskelig å reversere, men regjeringen skal ha for at den virkelig har gjort et forsøk.
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Anslag på strukturelt underskudd, pst av 
trend-BNP
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2020 2021 2022

Finansdep. RNB 11,4 10,8 10,3

Norges Bank PPR 1/22 11,6 11,0

Differanse -0,8 -0,7



Aktivitetsvirkninger av finanspolitikken 2020-2022

- Tar hensyn til 
effekter over flere år
- Tar hensyn til at ulik 
typer finanspolitikk 
virker ulikt. 

 Finanspolitikken 
gjennom krisen virker 
fortsatt ekspansivt på 
aktiviteten i 2022

Boks 3.5



Budsjettvirkningene i KVARTS
Prosent av fastlands-BNP
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Effekten av ekspansiv finanspolitikk i en 
høykonjunktur – analyse med NORA

- Fagforeningene har sterkere 
forhandlingsmakt i en høykonjunktur

- Forsterkes dersom den marginale 
arbeideren har lavere produktivitet i 
en høykonjunktur

Boks 3.4



Hensyn og avveiinger ved bruk av fondsmidler 
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Figur 3.13 
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Handlingsregelen
Bruken av fondsmidler skal over 
tid følge den forventede 
realavkastningen av Statens 
pensjonsfond utland

Det skal legges stor vekt på å 
jevne ut svingninger i økonomien 
for å sikre god kapasitetsutnyttelse 
og lav arbeidsledighet

Boks 3.2



Stilisert illustrasjon: Fondsuttak ved usikkerhet i 
fondsverdien
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Uttak

Forventet 
realavkastning

Vekt på stabilitet i norsk økonomi 
og i offentlige budsjetter

Figur 3.15 
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-
-Usikkerhet i 
fondsverdien

-Asymmetri i 
pengebruken

Boks 3.2
- forts.



Uttalelse fra Rådgivende utvalg for 
finanspolitiske analyser

14

Oppfølging: 
«Departementet vil i Nasjonalbudsjettet 2023 ta sikte på å gi en nærmere 
analyse av en kontantstrømregel og ulike alternativer i lys av de hensynene 
som ligger til grunn for handlingsregelen»

Boks 3.3


	Slide1
	Ekstraordinære tiltak i 2022
	Finanspolitikken i 2022
	+60 mrd. er blitt til +30 mrd…..
	Aksjeutbytte�(tall for 2021 er foreløpige tall)�Milliarder kroner
	Sterkere konjunkturoppgang�(Anslag fra NB22 i parentes)
	RNB kommentarer
	Anslag på strukturelt underskudd, pst av trend-BNP
	Aktivitetsvirkninger av finanspolitikken 2020-2022
	Budsjettvirkningene i KVARTS�Prosent av fastlands-BNP
	Effekten av ekspansiv finanspolitikk i en høykonjunktur – analyse med NORA
	Hensyn og avveiinger ved bruk av fondsmidler 
	Stilisert illustrasjon: Fondsuttak ved usikkerhet i fondsverdien
	Uttalelse fra Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser

