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Norsk økonomi i endring
De siste ti årene har gode eksportpriser, høy aktivitet i petroleumsvirksomheten 
og økt arbeidsinnvandring gitt sterke impulser inn i fastlandsøkonomien. Nå 
ser bildet ut til å endres. Etterspørselen fra petroleumsnæringen ser ut til å gi 
negative impulser inn i fastlandsøkonomien, og lavere priser på olje og gass kan 
forsterke nedgangen. Dette vil kunne stille vår evne til omstilling på prøve.

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål 
arrangerer et åpent seminar om utfordringene for norsk økonomi som 
følge av utsiktene til lavere etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og 
svekket bytteforhold overfor utlandet. De fleste som lager prognoser for 
norsk økonomi legger nå til grunn en utflating eller nedgang i aktiviteten 
i petroleumsvirksomheten i årene framover. Hvilke utfordringer vil en slik 
utvikling stille norsk økonomi ovenfor? Hvor god er omstillingsevnen i 
norsk økonomi? Hvordan vil lavere etterspørsel fra norsk sokkel påvirke 
arbeidsmarkedet og migrasjonsstrømmer? Hvilke erfaringer har andre land 
med store omstillinger? Svarene på disse spørsmålene vil ha betydning for 
utformingen av den økonomiske politikken i årene framover.

• Statistisk sentralbyrå har flere ganger levert analyser av hvordan norsk 
økonomi kan tilpasse seg lavere oljepris og avtakende oljeproduksjon. 
Analysene bygger på modellbaserte langsiktige framskrivinger av norsk 
økonomi. Forsker Ådne Cappelen presenterer de siste analysene, og 
drøfter hvordan utviklingen i petroleumssektoren spiller sammen med 
andre langsiktige utviklingstrekk.

• I Handelsbankens seneste konjunkturrapport skriver sjeføkonom Knut 
Anton Mork at lavere aktivitet i petroleumssektoren vil gi utfordrende 
strukturendringer og utfordringer i penge- og finanspolitikken. Han vil 
presentere bakgrunnen for denne vurderingen.

• Storbritannia har vært inne i en langvarig lavkonjunktur etter finanskrisen, 
og BNP-veksten var forholdsvis svak helt fram til 2013. Selv om den britiske 
valutaen svekket seg kraftig i 2008 og styringsrenten ble redusert, tok det 
lang tid før konjunkturene snudde. Avdelingsdirektør Andrew Gurney i 
det britiske finansdepartementet vil presentere erfaringer fra Storbritannia. 

Seminaret vil bli åpnet av finansminister Siv Jensen. Leder for 
Finansdepartementets rådgivende utvalg, professor Steinar Holden, vil 
avslutte seminaret. 
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11.30 Registrering, kaffe og sandwich

12.00  Åpning av seminaret 
ved finansminister Siv Jensen 

12.20  Lavere oljepris og petroleumsproduksjon.  
Tilpasninger i norsk økonomi  
Forsker Ådne Cappelen, SSB

13.15  Norge etter oljen: Priser, lønninger og arbeidsvilkår 
Sjeføkonom Knut Anton Mork, Handelsbanken

14.00  Kaffe

14.30  Erfaringer fra Storbritannia  
Avdelingsdirektør Andrew Gurney, UK Treasury

15.15  Utfordringer framover og oppsummering 
Professor Steinar Holden, utvalgsleder

15.45 Slutt

OM UTVALGET

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- 
og metodespørsmål ble opprettet i mai 2011.  
Utvalget skal gi faglige råd knyttet til Finans-
departementets arbeid med makroøkonomiske 
problemstillinger. Utvalget ledes av professor Steinar 
Holden (Universitetet i Oslo).
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