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1. Innledning 

I samfunnsøkonomiske analyser av kraftrelaterte investeringsprosjekter har Statnett behov for å 

sammenstille framtidige inntekter og utgifter målt i utenlandsk valuta med inntekter og utgifter 

målt i norske kroner. Utfordringene som dette medfører er blitt spesielt aktualisert med dagens 

svært svake kronekurs i kjølvannet av oljeprisfallet det siste året. 

Fordi kraftprisen er gitt i euro, mens de samfunnsøkonomiske analysene skal belyse lønnsomhet i 

norske kroner, er Statnett avhengige av å betinge analysene på en prognosebane for valutakursen. 

Dette kan gjøres ved hjelp av en rekke metoder, som hver og én har sine styrker og svakheter, 

men også visse fellestrekk. I denne rapporten går vi gjennom de ulike metodene. I gjennomgangen 

vil vi legge vekt på å framstille det som er felles for de ulike metodene, men som i første omgang 

kan fortone seg svært ulike. Det gjelder for eksempel helt enkle univariate modeller (som kun 

benytter forhistorien til selve valutakursen), og prognosemodeller som består av et stort antall 

ligninger og mange variabler.  Vi viser hvordan så ulike modeller har viktige fellestrekk som kan 

oppsummeres i egenskapene til prognosefunksjonen. 

En fordel med å klargjøre det som er felles for tilsynelatende svært ulike prognosemodeller, er at 

det da blir lettere å få øye på de reelle forskjellene mellom metodene. Da kan man også lettere ta 

stilling til om for eksempel de økte kostnadene som er forbundet med komplekse modeller «gir 

nok» igjen av ønskelige prognoseegenskaper. Det er med dette for øyet at vi diskuterer fordeler 

og ulemper ved flere metoder for å framskrive valutakursen til bruk i samfunnsøkonomiske ana-

lyser av kraftrelaterte investeringsprosjekter. 

Kapittel 2 gir først en kort gjennomgang av hvordan den nominelle valutakursen kan bestemmes i 

henhold til økonomisk teori. Den teoretiske analysen er kanskje mest relevant som referanser-

amme for prognosemodeller som består av systemer av ligninger. Men siden en univariat modell 

kan tolkes som en redusert form av en modell med flere variabler og relasjoner, er økonomisk 

teori en «common ground». I kapittel 3 diskuterer vi deretter hvorvidt spesielle hensyn ved sam-

funnsøkonomiske analyser av offentlige investeringsprosjekter tilsier noe annet enn å legge til 

grunn en symmetrisk tapsfunksjon i prognosene. 

Kapittel 4 åpner med en presisering av hvordan vi skal forstå et betinget forventning, og etablerer 

deretter et rammeverk for en prognosefunksjon for valutakursen. Ved hjelp av simulerte data vi-

ses en rekke sentrale økonometriske egenskaper ved prognosefunksjonen i det univariate tilfellet. 

Videre presenteres resultater fra estimeringer med faktiske data fra spot- og terminmarkedet. Vi-

dere i kapittelet introduserer vi realvalutakursen, og vi gir en framstilling av en (fremdeles enkel) 

multivariat prognosemodell. Til slutt i kapittel 4 diskuterer vi fordeler og ulemper med å bruke 

mer kompliserte multivariate prognosemodeller. Norwegian Aggregate Model (NAM) er en slik 

makromodell. I Kapittel 5 konkluderer vi og gir våre anbefalinger.  
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2. Valutamarkedet 

Som følge av at Norge er en liten åpen økonomi, der utviklingen i priser og lønninger er nært 

knyttet til prisutviklingen internasjonalt, er den nominelle valutakursen viktig for den nominelle 

utviklingen i norsk økonomi. Som følge av lønns- og prisrigiditeter vil den nominelle valutakursen 

også være viktig for utviklingen i realvalutakursen, og er således med på å bestemme samlet et-

terspørsel i økonomien.  I dette kapittelet går vi kort gjennom hvordan valutakursen, altså prisen 

per enhet utenlandsk valuta målt i enheter av innenlandsk valuta (for eksempel prisen i kroner per 

euro), kan bestemmes i økonomisk teori. 

Vi tar utgangspunkt i en porteføljemodell for valutakursen, slik den presenteres i kapittel 1 i Rød-

seth (2000), der likevektsprisen på utenlandsk valuta bestemmes i et marked bestående av en 

innenlandsk sentralbank og investorer fra inn- og utland. Sentralbanken bestemmer størrelsen på 

sine valutareserver, noe som definerer netto etterspørsel etter utenlandsk valuta. Private inves-

torer balanserer sine porteføljer med hensyn til forventet avkastning og diversifisering, noe som 

definerer netto tilbud av utenlandsk valuta til sentralbanken. Dette valutamarkedet er illustrert i 

Figur 2.1. Tilbudskurven er tegnet voksende i valutakursen, mens sentralbankens etterspørsel er 

gitt. Figuren illustrerer dermed et pengepolitisk regime med flytende valutakurs.1  Likevektsprisen 

på utenlandsk valuta er den prisen som sikrer tilbud lik etterspørsel. I figuren har vi valgt norske 

kroner som innenlandsk valuta, og euro som utenlandsk. Som en forenkling, og i tråd med 

problemstillingen i rapporten, vil vi i det påfølgende hele tiden betrakte valutakursen V som prisen 

på euro målt i kroner. 

Det kan bemerkes at den «enkle tilbudskurven» i figuren egentlig ikke er så enkel, men bygger på 

detaljerte forutsetninger som Rødseth (2000) diskuterer. Avvik fra «standardforutsetningene» vil 

kunne medføre at tilbudskurven får negativ helning.  Fra markedsteori vet vi at markedet da vil 

kunne være ustabilt, slik at selv små sjokk kan medføre at valutakursen enten «vokser til him-

mels», eller «synker som en sten».  Det er lett å se for seg at valutamarkedet kan være ustabilt i 

perioder, men i et langt tidsperspektiv, som vi tenker oss vil gjelde for investeringer i kraftsekto-

ren, virker det likevel mest relevant at stabiliserende likevektskapende mekanismer gjør seg gjel-

dende. Dette betyr selvsagt ikke at vi antar at likevekten er konstant eller uavhengig av tiden. Og 

i dette forholdet ligger det viktige utfordringer for framskrivning av valutakursen. 

                                                        
1 I motsetning til fast valutakurs, der sentralbankens (endogene) etterspørsel etter valuta er gitt ved likevekt 
mellom tilbudskurven og den fastsatte kursen. 
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Figur 2.1: Bestemmelse av likevektsprisen på utenlandsk valuta 

 

Beliggenheten til tilbudskurven avhenger av investorenes forventninger til avkastning. Ved å holde 

norske kroner er avkastningen i kroner gitt ved det innenlandske rentenivået 𝑖𝑡. Avkastningen i 

kroner ved å holde euro er på sin side gitt ved summen av rentenivået i eurosonen og forventet 

depresiering av kronekursen én periode fram i tid, 𝑖𝑡
∗ + 𝑓(𝑉𝑡). Selv om dette naturligvis er en grov 

forenkling av en kompleks forventningsdannelse, er den ganske generell og i stand til å illustrere 

flere typer forventninger. Dersom 𝑓′(𝑉𝑡) < 0, vil forventningene være regressive. Når valutakur-

sen styrkes (kronekursen svekkes), faller forventningene om ytterligere depresiering av kronekur-

sen i framtiden. Regressive forventninger er således stabiliserende. Dersom 𝑓′(𝑉𝑡) > 0, vil for-

ventningene være adaptive eller ekstrapolative. Når valutakursen styrkes, øker forventningene 

om ytterligere depresiering av kronekursen. Adaptive forventninger er således destabiliserende. 

Er derimot 𝑓′(𝑉𝑡) = 0, er forventningene konstante og uavhengige av tidligere utvikling i valuta-

kursen. 

Vi definerer risikopremien som den kompensasjonen investorene krever for å være indifferente 

mellom å investere i kroner eller euro. Denne premien er gitt ved: 

 𝑟𝑡 = 𝑖𝑡 − 𝑖𝑡
∗ − 𝑓(𝑉𝑡) (1) 

En slik risikopremie kan for eksempel være begrunnet med risikoaversjon, eller «home bias» - altså 

at investorer er mer tilbøyelige til å holde norsk framfor utenlandsk valuta. Antar vi derimot risi-

konøytrale investorer, en unison forventningsdannelse for alle investorer og fravær av transak-

sjonskostnader, slik at perfekt kapitalmobilitet gjelder, vil vi få et spesialtilfelle av (1) der 𝑟𝑡 = 0: 

 𝑖𝑡 = 𝑖𝑡
∗ + 𝑓(𝑉𝑡) (2) 

Dette spesialtilfellet er kjent som udekket renteparitet. Under denne pariteten reduseres tilbuds-

kurven i Figur 2.1 til en horisontal linje (perfekt elastisk tilbud). Denne pariteten definerer samtidig 

𝑀𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 (𝐸𝑈𝑅) 

𝑉 (𝑁𝑂𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝐸𝑈𝑅) 

𝑉  

Tilbud 
Etterspørsel 

𝑄  
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implisitt en sammenheng mellom det innenlandske rentenivået og valutakursen. Hvis vi differen-

sierer med hensyn på innenlandsk rentenivå på begge sider av ligning (2), står vi igjen med: 

 
𝜕𝑉𝑡

𝜕𝑖𝑡
=

1

𝑓′(𝑉𝑡)
 (3) 

Her har vi lagt til grunn at en endring i innenlandsk rentenivå ikke har noen påvirkning på det 

internasjonale rentenivået. For en liten åpen økonomi, som den norske, er dette en svært uskyldig 

antakelse. Legger vi til grunn en regressiv forventningsdannelse, altså 𝑓′(𝑉𝑡) < 0, vil vi få en ne-

gativ sammenheng mellom valutakurs og innenlands rentenivå. En slik negativ sammenheng er 

illustrert ved 𝑉𝑖1-kurven i Figur 2.2 nedenfor. En økning i det internasjonale rentenivået vil gi et 

positivt skift til høyre i figuren, markert med den stiplede kurven 𝑉𝑖2. 

Figur 2.2: Vi-kurven – sammenheng mellom valutakurs og innenlandsk rente. 

 

Hvis vi løsner på antakelsen om perfekt kapitalmobilitet, slik at udekket renteparitet ikke holder, 

vil det fortsatt være en negativ sammenheng mellom valutakurs og innenlandsk rente, under de 

samme forutsetningene som sikrer en voksende tilbudskurve i Figur 2.1. Sammenhengen vil imid-

lertid være mer kompleks, og avhenge av en rekke faktorer som inngår i bestemmelsen av risiko-

premien. Dette vil både påvirke kurvens helning, samt hvilke variabler som gir skift i kurven. 

Samfunnsøkonomisk analyse har utviklet den makroøkonometriske modellen NAM. I denne be-

stemmes likevekt i valutamarkedet ved den prisen som sikrer likevekt mellom tilbud og etterspør-

sel, der sentralbankens etterspørsel er eksogent gitt, og der markedets tilbud er en funksjon av 

blant annet valutakurs, risikopremie og det relative prisforholdet mellom Norge og utlandet: 

 �̅� = 𝑆[𝑉, (𝑖 − 𝑖∗ − 𝑓(𝑉), 𝑃, 𝑃∗, 𝒁) (4) 

𝑉 (𝑁𝑂𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝐸𝑈𝑅) 

𝑖 

𝑖1 

𝑉1 𝑉2 

𝑉𝑖1 𝑉𝑖2 
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�̅� er etterspørselen etter euro fra Norges Bank. 𝑃 og 𝑃∗ betegner prisnivået i henholdsvis inn- og 

utland, og 𝒁 er en vektor bestående av øvrige forklaringsvariabler som påvirker netto tilbud av 

valuta. Vektoren består blant annet av variabler som har innvirkning på handelsbalansen, som for 

eksempel oljepris, som vil være av betydning for likevektsprisen på valuta på kort til mellomlang 

sikt.  

Under flytende valutakurs er �̅� en eksogen variabel fordi Norges Bank ikke intervenerer i marke-

det ut fra en hensikt om å påvirke valutakursen. Når vi løser (4) med hensyn på 𝑉𝑡 får vi at like-

vektvalutakursen vil avhenge av en lang rekke faktorer: 

 𝑉 = 𝑉(𝑖 − 𝑖∗, 𝑃, 𝑃∗, 𝒁) (5) 

Det vil si at det generelt ikke bare er utenlandsk rente som skifter Vi-kurven. Både prisene og de 

mange mulige faktorene i 𝒁 vil påvirke beliggenheten av Vi-kurven, og vil dermed være med å 

påvirke markedsbestemmelsen av eurokursen. 
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3. Behandling av usikkerhet i samfunnsøkonomiske 
analyser 

I samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringer er det som regel behov for å legge til 

grunn et sett av forutsetninger om utviklingen i ukjente størrelser. Enkelte av disse forutset-

ningene er regulert i veilederen for samfunnsøkonomiske analyser (Direktoratet for 

økonomistyring, 2014) og i Finansdepartementets rundskriv R-109/14 (Finansdepartementet, 

2014). Dette gjelder blant annet valg av analyseperiode, kalkulasjonsrente og eventuell realpris-

justering. Slike reguleringer har til hensikt å sikre mest mulig konsistens mellom samfunnsøkono-

miske analyser av ulike offentlige investeringer, og på tvers av analysemiljøer. 

I samfunnsøkonomiske analyser av kraftrelaterte investeringsprosjekter vil flere av nytte- og kost-

nadsvirkningene betinge på den forventede utviklingen i kraftprisen. Siden kraftprisene er gitt i 

Euro, mens vurderingen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal gis i norske kroner, vil den sam-

funnsøkonomiske analysen også måtte legge til grunn en forventet utvikling i vekslingskursen mel-

lom Euro og kroner. 

Hverken veilederen eller Finansdepartementets rundskriv gir noen eksplisitt veiledning om utfor-

ming av prognoser for valutakursen. I dette arbeidet er imidlertid et viktig spørsmål hvorvidt det 

offentliges tapsfunksjon, altså (den negative) verdsettingen av prognosefeil, er symmetrisk. Er sta-

tens kostnader eller gevinster ved en valutakurs som overstiger prognosen med ti prosent i samme 

størrelsesorden som ved en valutakurs ti prosent under prognosen? Hvis så er tilfelle, vil det være 

korrekt å legge til grunn forventningsrette prognoser. Disse er optimale ved en symmetrisk taps-

funksjon. En slik prognose er illustrert med simulerte tall i venstre panel av Figur 3.1. Begrepet 

tapfunksjon sår også sentralt i teorien for framskrivning av økonomiske tidsserier, jf. Granger og 

Newbold (1986) og Elliot og Timmerman (2008). 

La oss derimot si at staten står overfor en asymmetrisk tapsfunksjon, der staten misliker positive 

prognosefeil sterkere enn negative – altså at staten misliker at valutakursen viser seg å bli høyere 

enn prognosen, sterkere enn at valutakursen blir lavere enn det prognosen tilsier. I så fall vil staten 

kunne foretrekke en prognose som gir «kompensasjon» for denne «dispreferansen». En slik simu-

lert prognose er illustrert i høyre panel av Figur 3.1. Merk at usikkerhetsviften er den samme i 

begge panelene, men at prognosen er plassert høyere i høyre panel – slik at usikkerheten er asym-

metrisk rundt prognosen. 

De generelle retningslinjene i veilederen og i Finansdepartementets rundskriv er imidlertid klare 

på dette området: «Det forutsettes at den samfunnsøkonomiske analysen bygger på forventnings-

rette estimater» (Finansdepartementet, 2014, s. 7). Det er vanskelig å forstå dette på annen måte 

enn at tapsfunksjonen er symmetrisk, slik at verdsettingen av oppside- og nedsiderisiko er den 

samme. 
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Figur 3.1: Simulert valutakursprognose med symmetrisk (venstre) og asymmetrisk (høyre) usikker-
hetsvifte 

  
 

Utover de rene kostnytteelementene i den samfunnsøkonomiske analysen, skal det også gjøres 

en usikkerhetsanalyse som belyser hvor sensitiv konklusjonen om samfunnsøkonomisk lønnsom-

het er overfor ulike realiseringer av de usikre, framskrevne størrelsene. I tilfeller med stor usikker-

het der konklusjonen og samfunnsøkonomisk lønnsomhet er særlig sensitiv overfor ulike realise-

ringer av ukjente størrelser, er det lagt opp til at dette kan påvirke analysens anbefaling og even-

tuell rangering av ulike tiltak (Direktoratet for økonomistyring, 2014, ss. 116-126). 

Direktoratet for økonomistyring (2007) omhandler hvordan man behandler usikkerhet i 

samfunnsøkonomiske analyser. Som følge av at staten har en svært stor portefølje av investerings-

prosjekter, er det gode grunner til at staten bør være nøytral overfor usystematisk risiko. Med 

usystematisk risiko i samfunnsøkonomiske analyser, menes risiko knyttet til det enkelte prosjekt 

(Direktoratet for økonomistyring, 2007). Dette kan være uforutsette kostnader eller gevinster, 

målefeil og lignende. Vurderer man hele statens portefølje av investeringsprosjekter samlet, vil en 

forvente at slik risiko vil jevne seg ut. Dersom de samfunnsøkonomiske analysene som ligger til 

grunn for statlige investeringsprosjekter benytter forventningsrette estimatorer til å framskrive 

ukjente størrelser, slik at sannsynligheten for oppside- og nedsiderisiko er den samme, vil negative 

prognosefeil motsvares av positive. Ved å delta i et stort antall investeringsprosjekter vil staten 

altså eliminere brorparten av den usystematiske risikoen, noe som begrunner dens risikonøytrale 

holdning overfor denne type risiko. 

Staten er riktig nok ikke nøytral overfor systematisk risiko, selv om systematisk risiko kan tenkes å 

utjevnes over tid. Med systematisk risiko menes her risiko som kan forventes å ramme mange 

prosjekter likt. Slik risiko kan for eksempel være knyttet til den økonomiske konjunktursituasjonen. 

Valutakursen er nettopp en slik størrelse. Dersom valutakursen blir ti prosent høyere enn hva som 
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er lagt til grunn i prognosen, vil dette ramme alle investeringsprosjekter der det har blitt lagt til 

grunn samme prognose i den samfunnsøkonomiske analysen. Samtidig vil utviklingen i valutakur-

sen være nært knyttet til andre konjunkturelle variable, for eksempel lønnsomheten i norsk indu-

stri og arbeidsledighet.  

Slik systemisk risiko medfører altså likevel ikke annet enn forventningsrette prognoser på de usikre 

størrelsene. Måten slik risiko blir hensyntatt er gjennom å risikojustere kalkulasjonsrenten som 

brukes til å neddiskontere framtidige inntekts- og kostnadsstrømmer. Finansdepartementets 

rundskriv definerer den risikojusterte kalkulasjonsrenten som skal legges til grunn i samfunnsøko-

nomiske analyser av statlige investeringer. For analysehorisonter mellom 0 og 40 år, er denne 

renten satt til 4,0 prosent.2 Denne renten kan dekomponeres i to elementer: En risikofri rente på 

2,5 prosent og et risikopåslag på 1,5 prosent (NOU 2012:16). Dette har utgangspunkt i forventet 

avkastning på statsobligasjoner lagt til grunn i Statens pensjonsfond utland. Dette risikopåslaget 

er en generell prising av systematisk risiko i samfunnsøkonomiske analyser.3 Framfor å risikojus-

tere de enkelte nytte- og kostnadselementene i analysen, skal det altså benyttes forventningsrette 

estimatorer for alle ukjente størrelser, for så å legge inn en konstant risikojustering for alle fram-

skrevne størrelser. 

Denne formen for sjablongmessig justering av usikkerhet er blant annet begrunnet i en (mulig 

rettmessig) mangel på tiltro til at de ulike analysemiljøene er i stand til å gjennomføre detaljerte 

risikojusteringer på en konsistent måte. I NOU 2012:16 (ss. 71-73) framgår det for eksempel at 

direkte beregning av risikotillegg, ved anvendelse av tilrådninger i (den nå utdaterte) veilederen 

for samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementet, 2005), gir lavere risikojustert rente enn 

4,0 prosent. Samtidig er erfaringen med analyser der slike prosjektspesifikke beregninger av risi-

kopåslag er gjennomført, er at resultatene blir sårbare overfor valg av forutsetninger og små end-

ringer i data.  

Basert på veilederen i samfunnsøkonomisk analyse, Finansdepartementets rundskriv og den of-

fentlige utredningen, framstår det altså som tydelig at det bør legges til grunn forventningsrette 

prognoser for valutakursen i samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringsprosjekter. 

Vi ser ingen grunn til at prognoser i analyser av kraftrelaterte investeringer bør fravike fra denne 

generelle forutsetningen. Den systematiske risikoen som ligger i valutakursusikkerhet blir ivaretatt 

gjennom risikopåslaget i kalkulasjonsrenta.  

I neste kapittel vil vi gå gjennom ulike modeller for framskriving av valutakursen. Alle legger til 

grunn den betingede forventningen. Hva man legger i en betinget prognose er imidlertid ikke en-

tydig, og avhenger helt og holdent av hvilket sett av informasjon man betinger prognosen på. Det 

er mange prognosemetoder som alle kan være forventningsrette fordi informasjonssettene de 

betinger på er forskjellige. Kapittelet starter derfor med en diskusjon knytte til informasjonssettet 

                                                        
2 For analyseperioder på henholdsvis 40-75 år og lenger enn 75 år er renten satt til 3 og 2 prosent. 
3 I tidligere utgave av Finansdepartementets rundskriv R-109/2005 (Finansdepartementet, 2005) lå det til rette 
for å legge inn høyere risikopåslag for tiltak der det var rimelig å anta betydelig systematisk risiko. 
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som ligger til grunn i en prognose. Deretter etablerer vi et rammeverk for en prognosefunksjon og 

diskuterer ulike modeller for valutakursen innenfor dette rammeverket. 
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4. Gjennomgang av ulike prognosemodeller 

Teorien i kapittel 2 minner oss om at valutakursen blir bestemt i et marked som må ses i sammen-

heng med både andre finansmarkeder og realøkonomiske forhold i Norge, og mellom Norge og 

utlandet («fundamentale forhold»).  

Fordi valutamarkedet inngår i et system bestående av andre markeder og komplekse styringssys-

temer er det nokså opplagt at et multivariat prognoseopplegg, som i alle fall representerer noe av 

denne kompleksiteten, har mye som taler for seg.  Likevel lar de fundamentale egenskapene til en 

bred klasse prognosefunksjoner seg framstille ved hjelp av en modell der valutakursen bare av-

henger av seg selv, en såkalt univariat tidsrekkemodell. Når vi i kapittel 4.3 og utover går nærmere 

inn på egenskapene til noen sentrale modeller for valutakursprognoser, begynner vi derfor med 

den univariate modellen, før vi går videre til multivariate prognosemodeller. 

4.1 Informasjonssettets betydning 

Som vi diskuterte i forrige kapittel, er det naturlig å legge til grunn at Statnett benytter en sym-

metrisk tapsfunksjon. Et viktig resultat som følger av dette, er at den beste prognosen vi kan gi for 

en ukjent variabel for tidspunkt T+h er den betingede matematiske forventningen basert på infor-

masjonssettet som er tilgjengelig i perioden T. 

Dette resultatet er imidlertid ikke tilstrekkelig til å angi én konkret prognosemetode, fordi forskjel-

lige metoder vil være betinget på ulike informasjonssett. Selv om hver enkelt metode benytter 

den betingede matematiske forventingen til å lage prognosen, så er den matematiske forvent-

ningen basert på forskjellige informasjonssett og på forskjellige antakelser om den statistiske mo-

dellen som benyttes til å beregne de betingende forventningene til «hver metode». Dermed er 

det mange, så å si en meny, av prognoseopplegg å ta stilling til, og som har ulike egenskaper selv 

om de alle vil være forventningsrette basert på sine egne forutsetninger. 

De kan også skille seg fra hverandre på andre måter. Eksempler på slike andre dimensjoner kan 

være oppbyggings- og driftskostnader av modellene; om de er basert på teori om valutamarkedet 

eller er «rene» statistiske modeller og robusthet overfor endrede forutsetninger. 

Det følger av det vi allerede har sagt at det ikke er noen trade-off mellom forventningsretthet og 

størrelse på det modellapparatet en bruker til å danne prognosene. En enkel univariat modell for 

valutakursen gir forventningsrette prognoser, gitt at modellens forutsetninger er oppfylt. Det 

samme vil gjelde for prognosene fra en større modell, som består av flere relasjoner i et system. 

Prognoser fra store og små «prognosesystemer» kan likevel skille seg fra hverandre på interes-

sante måter, for eksempel ved hvor godt de treffer ex post og ved hvor brede usikkerhetsvifter de 

er forbundet med. Jo større informasjonssett prognosen bygger på, jo større kostnader vil det 

være forbundet med å etablere og drifte opplegget. De variable kostnadene, selv med relativt 
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store modeller kan kontrolleres og kanskje holdes nede ved å bruke gode rutiner for data og mo-

delloppdatering. 

En annen kostnadsdrivende faktor vil være evaluering av selve den statistiske prognosemodellen, 

noe som i seg selv er et viktig hensyn. Det inngir antakelig fortjent tillit å ha en prognosemodell 

som bygger på forutsetninger som, selv om de selvsagt innebærer drastiske forenklinger av virke-

ligheten, ikke blir soleklart forkastet ved første og beste statistiske test av deres gyldighet. Et nyttig 

utfall av en økonometrisk evaluering av ulike kandidater til prognosemodell kan tenkes å være at 

en eller flere modeller er underordnet en annen (i en nærmere presisert økonometrisk forstand 

som kalles «encompassing»).  I et slik tilfelle vil den «encompassede» modellen A rett og slett 

forklare egenskapene til modell B (som kanskje er et spesialtilfelle av A – den enkleste formen for 

«encompassing»). 

Den erfaringsbaserte innsikten om at konsensusprognoser, altså prognoser laget ved å kombinere 

prognoser fra ulike modeller, forbedrer prognoser er imidlertid et argument for at man ikke be-

høver ta en endelig stilling til realismen i alle forutsetninger, eller til at det kan være en rangering 

av modeller (etter «encompassing»). For eksempel er det vanskelig, med de dataene som vi typisk 

har til rådighet, å avgjøre en gang for alle om prognosene bør benytte en forutsetning om en viss 

tilbakevending til historisk gjennomsnitt («mean reversion») eller om forutsetningen om enhets-

rot («random-walk») skal legges til grunn. 

4.2 Periodisitet: Månedlige, kvartalsvise eller årlige data? 

På samme måte som i kapittel 2 definerer vi valutakursen her som prisen på euro målt i kroner. Vi 

benytter fortsatt symbolet 𝑉𝑡  som betegnelse på kronekursen i periode t. Periodelengden som 

fotskriften t referer kan for eksempel være dag, måned, kvartal, eller år.  Når formålet er fram-

skrivninger av valutakursen mange år framover i tid ligger det an til at kvartaler kan være en egnet 

periodisitet, selv om framskrivningens lengde alene kanskje skulle tilsi at årstall ble brukt. Men 

årstall vil begrense antallet observasjoner som kan brukes til empirisk tallfesting (estimering) av 

modellen i betydelig grad. Det er riktignok ikke alltid sik at informasjonsinnholdet i et datasett er 

én-til-én med antallet observasjoner. Dersom det er lite relevant variasjon i data «innenfor året» 

kan en kanskje like gjerne bruke årstall fra 2000 til 2015, som fire ganger så mange kvartalsobser-

vasjoner fra samme tidsepoke. Men slik er det neppe i valutamarkedet, der relevant variasjon i 

kursen og i bestemmende faktorer ikke skjer til faste tidspunkter hvert år. Denne tankegangen 

trekker selvsagt i retning av å bruke både månedstall og kanskje ukestall. Men motargumentet er 

selvsagt at de helt kortsiktige variasjonene da raskt kan komme til å bidra uhensiktsmessig mye til 

den samlede variasjonen i dataene. 

Samlet sett virker det som om kvartalstall representerer et brukbart kompromiss mellom ulike 

hensyn. Da er det også i praksis greit å få tilgang til oppdaterte initialbetingelser (se nedenfor), ved 

å vurdere utviklingen i valutakursen «så langt» i kvartalet. Jo lengre en ønsker å gå i retning av et 
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multivariat operativt prognoseopplegg, jo mer vil også månedstall være en begrensing, fordi særlig 

realøkonomiske variabler som da blir viktige, kun er tilgjengelig på kvartalsbasis. 

En punktprognose av valutakursen angir vi med 𝑉𝑇+ℎ|𝑇, der T betegner perioden som prognosen 

blir beregnet i og h betegner antall perioden fram i tid som prognosen (framskrivningen gjelder 

for). Det vil si: h = 1,2,3,…,H der H er symbolet for maksimal prognosehorisont.4  

I forbindelse med investeringer vil det være mest relevant å tenke seg at periodelengde er år. Men 

uavhengig av operasjonelt opplegg for framskrivningsberegningene, kan vi selvsagt alltid lage pro-

gnoser for gjennomsnittlig årlig valutakurs ved simpelthen å foreta en tidsaggregering fra progno-

ser for 𝑉𝑡  per kvartal eller per måned. For eksempel i et opplegg for modellbasert prognose basert 

på den makroøkonometriske modellen NAM vil selve beregningene foregå med kvartalstall, men 

årsprognosen kan jo alltid beregnes som gjennomsnittet av kvartalsprognosene. 

4.3 «Prognosefunksjonen» – et rammeverk 

På tvers av ulike operasjonelle opplegg for framskrivninger av valutakursen er målet å knytte ut-

sagnet om framtiden til to parametere: Verdien av valutakursen på prognosetidspunktet T, det 

vil si 𝑉𝑇, og en terminalverdi 𝑉𝑇+𝐻|𝑇 . T+H er den siste perioden som det dannes for prognose for.  

Når H ikke er for stor i forhold til sampelperioden, er et alternativ å basere prognose på en esti-

mert ligning, med 𝑉𝑡 som avhengig variabel og 𝑉𝑡−𝐻 som uavhengig variabel.  Dette kalles ofte 

direkte flerperiode framskriving.  Siden vi bare har data for eurokursen siden 2000 virker ikke et 

slikt opplegg praktisk gjennomførbart. Vi vel derfor bare ta for oss opplegg for dynamiske pro-

gnoser i det følgende.  

I det enkleste tilfellet, med lineær ligningsspesifikasjon og dynamikk av første orden, blir progno-

sefunksjonen: 

 𝑉𝑇+ℎ|𝑇 = 𝛼1(ℎ)𝑉𝑇+𝐻|𝑇 + 𝛼2(ℎ)𝑉𝑇,   ℎ = 1,2, … ,𝐻, (6) 

 der 𝛼1(ℎ) og 𝛼2(ℎ) er to funksjoner som begge har h som eneste argument. Høyere ordens dy-

namikk i markedet eller i prognosemodellen endrer ikke (6) på noen kvalitativ måte.5 Prognose-

opplegg som er ikke-lineære i parameterne får først og fremst konsekvenser for fastleggelsen av 

terminalverdien 𝑉𝑇+𝐻|𝑇, gjennom at den blir regimeavhenging på en helt eksplisitt måte. 

Uten tap av generalitet antar vi at funksjonen 𝛼1(ℎ) har 0 som laveste verdi og 1 som høyeste.   

Funksjonen 𝛼2(ℎ) har også 0 som laveste verdi, men den er ubegrenset oppover.6  

                                                        
4 Tilsvarende notasjon kan benyttes for intervallprognoser. 
5 Høyere ordens dynamikk av orden p fører til at det vil inngå ledd med endringer i 𝑉𝑇−𝑗  (j=1,…,p-1) med vekter 

som blir fastlagt ved samme metoder som bestemmelsen av 𝛼1(ℎ) og 𝛼2(ℎ).  
6 En annen sak er at visse prognoseopplegg nettopp vil implisere at den er begrenset oppover (til 1 i tilfellet med 
«random-walk»). 
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Vi kan bruke (6) til å få fram noen karakteristiske trekk ved de ulike metodene for framskrivning 

av valutakursen. Felles for alle prognosemetodene er at de kan betinge på  𝑉𝑇 som en kjent stør-

relse. Dette er gunstig, siden det betyr at feilmålinger av nåtilstanden ikke utgjør en feilkilde i 

prognosene. Terminalverdien 𝑉𝑇+𝐻|𝑇 vil være en ukjent parameter i alle oppleggene, og må kvan-

tifiseres ved bruk av data, eller en kombinasjon av teori og data. Vektfunksjonene 𝛼1(ℎ) og og  

𝛼2(ℎ) må også kvantifiseres, og det er ulike metoder for dette.  

Under forutsetning om stasjonæritet setter vi terminalverdien 𝑉𝑇+𝐻|𝑇 lik den ubetingede forvent-

ningen til 𝑉𝑡: 

 𝑉𝑇+𝐻|𝑇 = 𝐸(𝑉𝑡) = 𝜇𝑉  (7) 

Likhetstegnet i (7) gjelder kun når prognoseperioden H er et «lang nok». I praksis, dersom stasjo-

næritet holder, vil tilnærmingen være meget god for prognoselengder som 10 år (og kortere). Vi 

skal se eksempler på dette allerede i neste underavsnitt.  

I praksis vil vi naturligvis trenge å betrakte prognosemodeller som bruker høyere ordens dynamikk. 

Hvis vi lar 𝑝 > 0 betegne graden av dynamikk, blir prognosefunksjonen, under ellers like forutset-

ninger: 

 𝑉𝑇+ℎ|𝑇 = 𝛽1(ℎ)𝑉𝑇+𝐻|𝑇 + ∑𝛽2𝑗(ℎ)𝑉𝑇−𝑖−1

𝑝

𝑗=1

,   ℎ = 1,2,… , 𝐻  (8) 

, der hver 𝛽2𝑗(ℎ), 𝑗 = 1, . . . , 𝑝  består av lineære kombinasjoner av potenser av de karakteristiske 

røttene som er tilordnet den dynamiske ligningen. I det stasjonære tilfellet er 𝛽1(ℎ) ≡ 1 −

∑ 𝛽2𝑗(ℎ)
𝑝
𝑗=1  og (6) vil gjelde som i det enkleste tilfellet, med 𝑝 = 1.      

Siden alle ulike prognoseopplegg med litt velvilje kan bringes på samme form som (6), eller mer 

generelt (8), vil også kombinerte prognoser ha den samme formen. 
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4.4 Prognosemodell som kun bruker data fra spotmarkedet    

En univariat tidsrekkemodell kan brukes til å representere et prognoseopplegg der det bare brukes 

data fra spotmarkedet.7  

Med første ordens dynamikk (𝑝 = 1) kan prognosefunksjonen skrives: 

 𝑉𝑇+ℎ|𝑇 = (1 − 𝛾ℎ)𝜇𝑉 + 𝛾ℎ𝑉𝑇,   ℎ = 1,2, … ,𝐻 (9) 

 , der  −1 < 𝛾ℎ< 1 og 𝜇𝑉 = 𝐸(𝑉𝑡). 

Det at 𝜇𝑉 er en ukjent parameter er ikke da noe stort problem, siden den kan estimeres (igjen 

forventingsrett), og med høyere presisjon jo lengre utvalgslengden er. Vektfunksjonene 𝛼1(ℎ) og 

𝛼2(ℎ) vil da bli kvantifisert i samme estimering. De to funksjonene blir i dette tilfellet  𝛼2(ℎ) = 𝛾ℎ 

og 𝛼1(ℎ) = 1 − 𝛼2(ℎ) = 1 − 𝛾ℎ. 𝛼2(ℎ) vil befinne seg i intervallet mellom 0 og 1, noe som betyr 

at den betingede forventningen (den optimale prognosen) vil nærme seg 𝜇𝑉 med økende h.8  Med 

et slikt opplegg blir langsiktsprognosen for valutakursen ganske enkelt lik gjennomsnittlig valuta-

kurs beregnet over en lang historisk periode. 

Men når det gjelder valutakursen bør en (i det minste) ta hensyn til at vi i perioder har høyst ulike 

valutapolitiske regimer.  Dette betyr at 𝐸(𝑉𝑡) antakelig er regimeavhengig, slik at 

 𝐸(𝑉𝑡) = 𝜇𝑉(𝑠),    𝑠 = 1,2,3,… , 𝑆 (10) 

der 𝜇𝑉 (𝑠) er en «trappefunksjon» og s er en indikatorvariabel for regimet. 

Det er selvsagt avgjørende for kvaliteten på (og relevansen av) prognosen at man treffer det regi-

met som blir gjeldende i prognoseperioden. Dette gjøres ofte implisitt med at en velger en ut-

valgsperiode for estimering som bare inneholder det gjeldende regimet, som en forventer blir vi-

dereført inn i prognoseperioden. Men det kan også gjøres helt eksplisitt ved at (10) blir en inte-

grert del av estimerings- og prognoseopplegget. For eksempel ved bruk av såkalte «Markov-

switching»-modeller som tillater to eller flere forventningsparametere (ulike regimer). Man kan 

også lage usikkerhetsanalyser ved å anta endringer i valutapolitisk regime.  I resten av denne rap-

porten vil vi imidlertid anta at spørsmålet om regime er avklart i den forstand at dersom en ube-

tinget forventning eksisterer så er den entydig. Spørsmålet vi må ta stilling til blir da betydelig mer 

avgrenset, nemlig til om vi skal «knytte» prognosebanens terminalverdi 𝑉𝑇+𝐻|𝑇  til 𝐸(𝑉𝑡) slik som i 

(7) eller ikke. 

                                                        
7 I praksis vil den statistiske modellen være utformet for logaritmen til valutakursen, for eksempel fordi log-nor-
malfordelingen er mer data-akseptabel enn en modell som er lineær i valutakursen. Dette er en kilde til en viss 
bias i prognosen for selve valutakursen, men erfaringsmessig er denne feilen av mindre betydning enn andre 
feilkilder, spesielt regimebrudd. 
8 Med dynamikk av orden 2, p=2, eller høyere behøver ikke prognosebanen nærme seg langsiktsprognosen mo-
notont fra oversiden eller nedsiden. Banen kan meget vel være «svingete» eller syklisk. Algebraisk krever dette 
at vi innfører notasjon for karakteristiske røtter, og hovedegenskapen til prognosefunksjonen er uansett i behold.      
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Når det gjelder valutamarkedet heter det jo at det er meget vanskelig å slå en «random-walk» i en 

ren prognosekonkurranse.  Prognosefunksjonen til en «random-walk» framkommer ved å sette  

𝛼1(ℎ) = 0 og 𝛼2(ℎ) = 1 for alle h. 

Prognoser når man antar «random-walk» gir dermed full vekt til nåtilstanden for alle prognoseho-

risonter.  I forbindelse med forutsetninger for langsiktige investeringsprosjekter ville dette med-

føre at forutsetningene vil kunne endre seg betydelig avhengig av i akkurat hvilket kalenderår (el-

ler til og med når innenfor ett år) at prognosen er laget. 

Vi kan illustrere disse egenskapene (og flere andre) ved hjelp av et eksempel. Vi bruker derfor først 

simulerte data.  En slik simulert tidsserie er vist i Figur 4.1.  Figuren viser kursen i logaritmisk skala. 

Dette foregriper at man med virkelige data vanligvis formulerer prognosemodellen med «log-

transformerte» tidsserier. Prognosene til valutakursen på logaritmisk skala kan lett transformeres 

tilbake til kroner per euro, dersom det er ønskelig.9 

Grafen i Figur 4.1, har visse likhetstrekk med en faktisk tidsrekke for spotvalutakursen. Den største 

forskjellen er nok at faktisk tidsrekke for NOK/EURO har mye større variasjonsbredde enn grafen 

i Figur 4.1. Ett fellestrekk med faktisk kurs mot euro er at grafen viser «lange bølger» i valutakur-

sen. Dette indikerer at dersom serien er stasjonær (ofte omtalt som «mean-reverting»), så er like-

vektskorrigeringen forholdsvis svak (tiden det tar før valutakursen har returnert til likevekt er for-

holdsvis lang). Men en «random-walk»-prosess, som er uten likevektskorrigering,  vil også kunne 

gi en slik tidsrekke som Figur 4.1 viser. 

Figur 4.1: Eksempel på simulert (computergenerert) tidsrekke for spot-valutakursen. Logaritmisk 
skala 

 

                                                        
9 Dette medfører en skjevhet i prognosen for valutakursen, men den er meget liten i de aller fleste tilfeller. 
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Når man skal legge premissene for, og utføre et praktisk prognoseopplegg, vil en selvsagt forsøke 

av avklare dette spørsmålet ved å foreta statistiske tester. Det vil si tester for ikke-stasjonæritet, 

også kalt tester for enhetsrot. Siden hensikten med dette notatet er å illustrere egenskaper ved 

ulike prognosefunksjoner lar vi imidlertid spørsmålet om seriens «faktiske» egenskaper ligge. 

Dersom vi forutsetter at valutakursen er stasjonær («mean-reverting») og beregner den betingede 

forventningen for valutakursen hvert kvartal i 10 år framover, får vi en prognosefunksjonen som 

er vist i Figur 4.2. 

Figur 4.2: Eksempel på punktprognosefunksjon til en univariat prognosemodell 

 

I figuren viser den røde kurven den «historiske» tidsserien fra første kvartal 1990 til og med tredje 

kvartal 2015, 1990q1-2015q3.  Vi har tatt med føyningen (blå graf) til den prognosemodellen som 

vi bruker til å lage de betingede forventningene. Selve prognosene er vist i den sorte grafen. Star-

ten på prognoseperioden er også markert med den vertikale streken i figuren.  For å konkretisere, 

har vi angitt «datoene» for startverdi 𝑉𝑇  og terminalverdi 𝑉𝑇+𝐻|𝑇   i den generelle ligningen (6) 

ovenfor. Det vil si startverdi 𝑉𝑇=2015𝑞3 og terminalverdi 𝑉𝑇+40|𝑇=2015𝑞3.  

Fordi prognosefunksjonen er basert på en viss «mean-reversion», det vil si stasjonæritet, er ter-

minalverdien lik den ubetingede forventningen som vi kan beregne ved hjelp av prognosemodel-

len som er brukt.  Konkret er  𝑉𝑇+40|𝑇=2015𝑞3 = 1,985 i Figur 4.2, mens prognosemodellen gir 1,983 

som estimat på den ubetingede forventningen til valutakursen. Det vil si at dette eksemplet illus-

trerer egenskapene til prognosefunksjonen (9) svært tydelig. Initialbetingelsen har stor betydning 

for prognosen i de første periodene, og utover i prognoseperioden vektlegges estimatet på valu-

takursens ubetingede forventning mer og mer. 
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Vi sier at prognosen likevektsjusterer under forutsetning om stasjonæritet (som vi si  −1 < 𝛾 < 1 

i ligning (9)). Vi kunne også sagt at prognosen «forventningsjusterer», fordi den likevekten det et 

snakk om ikke er noe annet enn den ubetingede forventningen til valutakursen. 

Figur 4.2 illustrerer også det generelle poenget om at dersom vi kun er interessert i en prognose 

på lang sikt, og ikke «veien dit», og vi legger stasjonæritet til grunn, så er den optimale prognosen 

rett og slett den ubetingede forventningen. 

Men, som vi også innser: Når vi først har formulert en modell for valutakursen som gir en god og 

etterrettelig statistisk tallfesting av den ubetingede forventingen, så er det overhodet ingen eks-

trakostnader forbundet med å beregne hele den dynamiske prognosebanen (de betingede for-

ventningene for hver periode framover). Den statistiske modellen som vi trenger for å underbygge 

empirisk at serien er stasjonær (at  −1 < 𝛾 < 1 er oppfylt), er jo den samme modellen som «ved 

et tastetrykk» vil gi oss hele prognosebanene, fra startpunkt til endepunkt. 

I Figur 4.3 viser vi den optimale prognosen sammen med to andre prognosefunksjoner som også 

er univariate. Dersom prognosemodellen er en «random walk», settes 𝛾 = 1 og prognosefunksjo-

nen blir 

 𝑉𝑇+ℎ|𝑇 = (1)ℎ𝑉𝑇,     ℎ = 1,2,… , 𝐻 (11) 

Fordi 𝜇𝑉 = 𝐸(𝑉𝑡) ikke er definert (ikke eksisterer) under denne forutsetningen, kan vi tenke oss 

at (11) oppnås fra (6) ved å sette  𝛼1(ℎ) = 0 og 𝛼2(ℎ) = 1. Ligning (11) er illustrert ved den øvre 

horisontale rette linjen i Figur 4.3.                 

Figur 4.3: Tre univariate prognosefunksjoner. I tillegg til den optimale prognosebanen har vi tegnet 
inn prognosene som følger av å anta «random-walk» (øvre rette horisontale linje) og å benytte den 
ubetingede forventningen til prognosefunksjon (nedre rette linje). 
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Den nedre horisontale linjen (markert med𝜇𝑉) viser det vi kan tenke på som (det direkte) mots-

tykket til «random-walk» prognosemodellen: Dersom vi forutsetter stasjonaritet og ikke bryr oss 

om at det tar tid før valutakursen når den estimerte likevekten, blir prognosefunksjonen en rett 

linje med utgangspunkt i det som er terminalbetingelsen når den optimale prognosen benyttes. 

Selv om vi så langt har konsentrert oss om punktprognoser, er det en tilsvarende nær sammen-

heng mellom de forutsetningene som prognosemodellen bygger på. I Figur 4.4 har vi supplert 

punktprognosene i Figur 4.3 med øvre og nedre grense for 70 % prediksjonsintervallene for den 

betingede forventningsfunksjonen i stiplete linjer. 

Det er generelt for dynamiske modeller at den beregnede usikkerheten øker med lengden på 

prognosehorisonten. Men på grunn av forutsetningen om stasjonæritet vokser usikkerhet mot en 

øvre grense. Dette gjelder både i modeller med enkel dynamikk (som her) og for prognoser som 

er basert på modeller med høyere ordens dynamikk (𝑝 > 1). Den øvre grensen er bestemt av den 

ubetingede variansen til variabelen selv, altså den ubetingede variansen til valutakursen. Dermed 

vil også en prognose som bruker den ubetingede forventningen til valutakursen etter hvert bli 

liggende sentrert i prediksjonsintervallet for den optimale prognosen, slik det også framkommer 

av Figur 4.4. 

Figur 4.4: Tre univariate prognosefunksjonene, supplert med prediksjonsintervaller (70% usikkerhet) 
for den optimale prognosen (stiplete linjer). 

 

Usikkerhetsintervallet som er logisk konsistent med en «random-walk» har andre egenskaper enn 

når stasjonæritet legges til grunn. Usikkerheten vil riktignok øke med lengden på prognosehori-

sonten, men i motsetning til i det stasjonære tilfellet vil ikke veksten i usikkerheten etter hvert 

stoppe opp. Dette har sammenheng med at hverken (ubetinget) forventning eller varians for va-

lutakursen er definert i dette tilfellet. De betingede momentene er imidlertid alltid definert, så det 



Rapport 28-2016                                      Framskriving av valutakurs i samfunnsøkonomiske analyser 

19 

 

er uproblematisk å beregne både punktprognose og prediksjonsintervall for valutakursen, selv un-

der forutsetning om «random-walk».  

Figur 4.5 illustrer en prognose med usikkerhetsintervall for en såkalt «random-walk med drift». 

Punktprognosefunksjonen er da gitt ved 

 𝑉𝑇+ℎ|𝑇 = 𝛿 ∙ ℎ + (1)ℎ𝑉𝑇,   ℎ = 1,2,… , 𝐻 (12) 

I figuren er «driftparameteren» 𝛿 positiv. I figuren har vi også gjentatt «random-walk» prognosen 

fra tidligere figurer. Den rette linjen gjenspeiler nettopp at 𝛿 = 0 i de figurene. Merk at størrelsen 

og formen på prediksjonsintervallene ikke påvirkes av om driftparameteren settes lik null eller 

ikke.  Det er 𝛾 = 1 (enhetsrot i dette enkle tilfellet) som er avgjørende for prediksjonsintervallene. 

Figur 4.5: Prognoser basert på modell med pålagt enhetsrot («random-walk») med 70 % usikkerhets-
intervall. Linjen som heller oppover er basert på en modell med konstantledd («drift») som blir til 
en trend i prognosefunksjonen. Den horisontale linjen gir prognosen tilordnet en «random walk» 
uten driftsledd.  

 

I dette avsnittet har vi ved hjelp av simulerte data belyst en rekke egenskaper ved univariate 

prognosemodeller. Vi har sett at egenskapene til både punktprognosefunksjonene og prediksjons-

intervallene først og fremst avhenger av om den statistiske modellen er spesifisert som en «ran-

dom-walk» (med enhetsrot pålagt) eller som en stasjonær modell (med veldefinert forventing og 

varians av valutakursen). Dersom det er pålagt en enhetsrot er det svært avgjørende for punkt-

prognosene om modellen spesifiseres med et konstantledd eller ikke, fordi dette konstantleddet 

vil bestemme om punktprognosen vil inneha en positiv eller negativ trend. 

Vi kaller dette fundamentalegenskaper ved prognosemodellene fordi de vil dominerende også 

dersom vi bruker en prognosemodell med dynamikk av høyere orden. Dette skyldes at den største 
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karakteristiske roten (i tallverdi) alltid vil dominere prognosebanen. De praktiske tilpasningene 

som gjøres, for eksempel i form av flere «lags», vil selvsagt påvirke de kvantitative prognosene på 

interessant vis. Særlig de første kvartalene i prognoseperioden. Men den viktigste enkeltavgjørel-

sen i spesifikasjonen av en prognosemodell er og blir spørsmålet om stasjonæritet eller ikke. 

Dette gjelder også dersom vi, som vi vil anbefale, utvider informasjonssettet til å omfatte flere 

variabler enn bare historiske tall for valutakursen. I resten av dette kapittelet ser vi på to nærlig-

gende utvidelser. I neste avsnitt introduserer vi terminkursen. Ved hjelp av faktiske data for valu-

takursen sammenstiller vi den univariate prognosemodellen med prognoser basert på terminpri-

ser. Deretter går vi over til multivariate modeller og realvalutakursen. 

4.5 Bruk av terminkurs for å supplere spotkursen 

Mens forrige avsnitt benyttet simulerte data for valutakursen til å drøfte generelle egenskaper 

ved den univariate prognosemodellen, bruker vi i dette avsnittet faktiske data både fra spot- og 

terminmarkedet. Vi sammenstiller estimeringsresultater og illustrerer «prognoser» innenfor da-

tasamplet med de to modellene, både med og uten pålagt enhetsrot. 

Når vi bruker priser eller kurser fra terminmarkedet overlater vi i og for seg til markedet å utforme 

vektene i prognosefunksjonen. Det blir ofte tatt for gitt at terminmarkedet har mer informasjon 

om framtiden enn det vi får fram ved å bruke spotpriser i en univariat (eller multivariat) progno-

semodell. Dette både kan og bør etterprøves empirisk. 

Figur 4.6 under viser faktisk kvartalsvis utvikling i spotprisen sammen med 6-mnd10 terminkurs for 

perioden 1999K1-2015K4. Mens spotprisen viser faktisk pris i kroner per euro på et gitt tidspunkt 

(her i gjennomsnitt over kvartalet), viser terminkursen prisen en må betale i dag i kroner per over-

leverte euro om seks måneder. Utover spotprisen i dag, kan terminprisen også inneholde infor-

masjon om markedets forventninger om appresiering eller depresiering av valutakursen. 

Vi ser imidlertid at terminprisen følger spotprisen nokså tett, og i noen perioder er terminprisen 

så å si identisk med spotprisen. Avviket mellom spot- og terminpris ser ut til å være størst i starten 

av dataperioden, det vil si sent 90-tall/tidlig 2000-tall. Når terminprisen ligger over spotprisen, 

innebærer dette at markedet forventer en depresiering av krona mot euroen. Motsatt innebærer 

en terminpris under spotprisen at markedet forventer en appresiering av krona mot euroen. 

                                                        
10 Det er benyttet månedsgjennomsnitt for 6 måneders valutaterminkurs fra Norges Bank. Kursen er beregnet 
på grunnlag av valutakurser og eurorenter. Norges Bank tilbyr også 3 måneders terminkurser. 
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Figur 4.6: Faktisk utvikling i valutamarkedet, spot- og 6-mnd terminpris. 

 

I Tabell 4.1 nedenfor gjengir vi resultater fra estimering av tre forskjellige modeller for valutakur-

sen med faktiske data: En modell som kun benytter informasjon fra spotmarkedet; en modell som 

kun benytter informasjon fra terminmarkedet og til sist en modell definert av en automatisk algo-

ritme basert på en generell modellspesifikasjon med informasjon både fra spot- og terminmarke-

det.11 Alle modellene legger som utgangspunkt til grunn en feiljustering mot historisk gjennom-

snitt. Det innebærer at vi i utgangspunktet antar at valutakursen er stasjonær innenfor samplet vi 

studerer. Vi vil senere se hva som skjer når vi pålegger en enhetsrot. 

Den generelle spesifikasjonen som «inneholder» («encompasser») alle de tre modellene, er gitt 

ved: 

 
Δ𝑣𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1Δ𝑣𝑡−1 + 𝛽2Δ𝑣𝑡−2 + 𝛼1Δ𝑣𝑡−1

𝐹 + 𝛼2Δ𝑣𝑡−2
𝐹 + 𝛾(𝑣 − 𝜇𝑣)𝑡−1 + 𝜹𝑫

+ 𝜖𝑡  
(13) 

, der Δ𝑥𝑡 betegner kvartalsveksten i variabel 𝑥, altså Δ𝑥𝑡 = 𝑥𝑡 − 𝑥𝑡−1, og små bokstaver represen-

terer den naturlige logaritmen til variabelen (slik at 𝑥𝑡 = ln (𝑋𝑡)). 𝑣𝑡 angir spotprisen på euro i pe-

riode t, 𝑣𝑡
𝐹 angir terminprisen på euro 6 måneder fram i tid, 𝜇𝑣 representerer den ubetingede for-

ventningen til (logaritmen av) valutakursen innenfor samplet (gjennomsnittet) og 𝑫 er en vektor 

med dummyvariabler for enkeltobservasjoner eller sesongeffekter. Modell 1 innebærer at vi på-

legger restriksjonen 𝛼1 = 𝛼2 = 0; i Modell 2 restriksjonen 𝛽1 = 𝛽2 = 0. I Modell 3 lar vi den au-

tomatiske algoritmen velge restriksjonene for oss, basert på en rekke økonometriske tester. 

Valget av dynamikkorden er begrunnet i at 6 måneders terminpris er en pris på euro (målt i kroner) 

6 måneder fram i tid, altså 2 kvartaler. For å ha et godt sammenligningsgrunnlag, har vi valgt den 

samme lagstrukturen for modellen som kun benytter data fra spotprismarkedet. Det er ingenting 

i veien for å inkludere flere «lag» (tidsetterslep), men basert på informasjonen om hvor nært 6 

                                                        
11 Autometrics er en algoritme for automatisk modellspesifikasjon i programpakken PcGive i OxMetrics. Se Do-
ornik (2009) for en gjennomgang. 
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måneders terminpris følger inneværende kvartals spotpris, vil det trolig være lite å hente på å 

inkludere flere tidsetterslep. 

Det er ingen statistisk signifikante forskjeller mellom Modell 1 og 2 i Tabell 4.1. Modellene er prak-

tisk talt identiske. Koeffisientene for første og andre tidsetterslep av veksten i terminkursen ligger 

svært nære tilsvarende koeffisienter for veksten i spotkursen. Samtidig er graden av tilbakeven-

ding til samplegjennomsnitt om lag den samme i begge modellene. Koeffisientene for tilbakeven-

dingene er negative og statistisk signifikante (når man legger til grunn kritiske verdier fra «Dickey-

Fuller»-fordelingen). Dette innebærer at nullhypotesen om enhetsrot, altså at valutakursen følger 

en ikke-stasjonær serie, forkastes på 1 prosents signifikansnivå i begge modellene. Videre ser vi at 

modellenes føyning med faktiske data er den samme, og at p-verdiene fra feilspesifikasjonstes-

tene (som for øvrig ikke viser tegn til feilspesifikasjon) er svært like. 

Tabell 4.1: Estimering av tre modeller for valutakursen. Minste kvadraters metode (OLS). 
 Modell 1:  Modell 2:  Modell 3:  
 Spotpris Terminpris Automatisk valg 
𝚫𝒗𝒕−𝟏  0,293 ***   

 (0,099)   

𝚫𝒗𝒕−𝟐  0,242 **   

 (0,101)   

𝚫𝒗𝒕−𝟏
𝑭    0,296 *** 0,305 *** 

  (0,102) (0,103) 

𝚫𝒗𝒕−𝟐
𝑭    0,245 **  

  (0,104)  

(𝒗 − 𝝁𝒗)𝒕−𝟏  † -0,218 *** -0,216 *** -0,183 ** 
 (0,057) (0,058) (0,055) 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕   -0,002 -0,002  

 (0,002) (0,002)  

𝒅𝑲𝟐  -0,013 ** -0,013 **  

 (0,006) (0,006)  

𝒅𝟐𝟎𝟎𝟒(𝟏)    0,054 *** 
   (0,019) 

𝒅𝟐𝟎𝟎𝟖(𝟒)  0,097 *** 0,097 *** 0,098 *** 
 (0,020) (0,020) (0,020) 

𝒅𝟐𝟎𝟏𝟓(𝟑)  0,079 *** 0,079 *** 0,082 *** 
 (0,020) (0,020) (0,020) 

𝑹𝟐  0,528 0,522  

𝑵  65 65 65 

Residualtester (p-verdier):    

𝑨𝑹 (1-5) 0,9725 0,9727 0,9386 
𝑨𝑹𝑪𝑯 (1-4) 0,6690 0,6922 0,0727 
𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚  0,7098 0,6144 0,9148 
𝑯𝒆𝒕𝒆𝒓𝒐  0,8176 0,8536 0,8965 
𝑯𝒆𝒕𝒆𝒓𝒐 − 𝑿  0,6601 0,6734 0,9531 
𝑹𝑬𝑺𝑬𝑻𝟐𝟑  0,8177 0,7369 0,0171* 

* 𝑝 < 0.1 ** 𝑝 < 0.05 *** 𝑝 < 0.1. Standardfeil i parentes. † Signifikansstjerner basert på kritiske verdier fra en Dickey-Fuller fordeling med 
konstantledd, uten trend. AR (1-5) er en LM-test for autokorrelasjon i restleddene opp til og med orden 5. ARCH (1-4) er en LM-test for ARCH-
effekter i restleddene opp til og med orden 4. Normality tester hvorvidt restleddene er normalfordelt. Hetero er en White-test for heteroske-
dastisitet i restleddene. RESET23 er en test for ikke-linearitet og utelatte variabler. 𝑑𝐾2 er en dummyvariabel lik 1 i 2. kvartal hvert år. 
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Konklusjonen fra resultatene fra estimering av Modell 1 og 2 er at terminkurser ikke ser ut til å 

tilføye noe ekstra informasjon til den univariate modellen for valutakursen. I Modell 3, der vi har 

latt en algoritme bestemme modellspesifikasjonen, ender vi opp med en modell som kun inklude-

rer terminkursen med ett tidsetterslep. Modellen gir imidlertid dårligere føyning med data enn 

hva Modell 1 og 2 gjør, og residualtestene indikerer mulig feilspesifisering. 

Siden det ikke ser ut til å ligge informasjon i terminmarkedet som forbedrer prognosemodellen for 

valutakursen, vil vi i det følgende gå videre med Modell 1 fra Tabell 4.1. I Figur 4.7 har vi vist denne 

modellens føyning med data for (den naturlig logaritmen av) valutakursen.12 Modellen er bare 

estimert fram til og med 4. kvartal 2012. For de 12 siste kvartalene vises dynamiske prognoser 

basert på den estimerte modellen sammen med en usikkerhetsvifte.13 

Som vi diskuterte i kapittel 4.4, ser vi her hvordan forutsetningene om stasjonæritet preger de 

dynamiske prognosene. Allerede etter ett år er punktprognosen oppe i 2,07, mot et gjennomsnitt 

i samplet på 2,09. Vi ser at prognosemodellen vår ikke klarte å forutse den kraftige kronkurssvek-

kelsen som følge av oljeprisfallet i 2014 og 2015. Faktisk realisert valutakurs er også godt utenfor 

usikkerhetsviftene i 2015. Dette bør dog ikke komme som noen overraskelse i en modell som ikke 

betinger på utviklingen i oljeprisen, all den tid historien har vist oss at svingninger i oljeprisen gir 

store utslag i kronekursen. Vi kommer tilbake til dette i neste kapittel. 

                                                        
12 Modell 1-3 gir egentlig prognoser for veksten i valutakursen, men nivået utledes enkelt i estimeringsprosessen. 
Føyningen med data for nivået kan imidlertid være noe misvisende, da modellen hvert kvartal vil justeres med 
tidsetterslep av valutakursen. Dermed vil aldri estimert og observert valutakurs avvike veldig mye. 
13 Med «dynamiske prognoser» menes prognoser som for hvert nye kvartal betinger på prognoser for forklarings-
variablene fra tidligere kvartaler, i motsetning til ett-stegs-prognoser som betinger på realiserte verdier for for-
klaringsvariablene.  
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Figur 4.7: Føyning med data og dynamiske prognoser innenfor datasamplet, Modell 1 

 
Selv om estimeringsresultatene forkaster nullhypotesen om at valutakursen (innenfor samplet) 

følger en «random walk», er det interessant å pålegge enhetsrot som en restriksjon for å relatere 

estimeringene i dette kapittelet til den teoretiske gjennomgangen i kapittel 4.4. Restriksjonen om 

enhetsrot innebærer å pålegge at koeffisienten 𝛾 = 0 i ligning (13). Resultatene fra estimeringen 

der en slik restriksjon pålegges (ikke vist her) viser dårlig føyning med data, insignifikante koeffisi-

enter for de øvrige variablene i modellen og tegn til feilspesifikasjon fra tester av restleddene. 

Hensikten her er imidlertid først og fremst å demonstrere hvilke implikasjoner en slik restriksjon 

har for prognosebanen, og ikke hvorvidt dette ser ut til å være en gyldig restriksjon i den aktuelle 

modellen. 

Figur 4.8 viser føyning med data og den dynamiske prognosebanen etter å ha pålagt restriksjonen 

om enhetsrot. Vi legger umiddelbart merke til at prognosebanen er endret drastisk, og at det ikke 

lenger ligger noen form for likevektskorrigering i banen. Det negative konstantleddet i modellen 

gir oss en negativ «drift» i prognosen, jf. Figur 4.5 i forrige kapittel. Hadde vi i tillegg til restriksjo-

nen om enhetsrot pålagt et konstantledd lik null, ville prognosebanen blitt endret til en tilnær-

met14 rett bane lik siste observerte verdi for valutakursen. 

Det andre vi kan merke oss med denne prognosebanen er at usikkerhetsviftene vokser i progno-

sehorisonten. Som vi diskuterte i forrige kapittel vil stasjonæritetsbetingelsen i Modell 1 begrense 

                                                        
14 Kvartalsdummyen ville fortsatt laget noe variasjon innad i hvert år. 
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hvor stor usikkerhetsviften blir, mens viften bare vil fortsette å vokse under restriksjonen om en-

hetsrot. 

Figur 4.8: Føyning med data og dynamiske prognoser innenfor datasamplet, Modell 1 med pålagt 
enhetsrot 

 

 

4.6 Realvalutakurs og multivariate likevektsmodeller 

En sentral hypotese i internasjonal makroøkonomi går under betegnelsen kjøpekraftsparitet, PPP 

(«purchasing power parity»). Den kan oppfattes som en teori om prisutjevning når man tar hensyn 

til utviklingen i valutakursen, men også som en viktig mekanisme i bestemmelsen av nominell va-

lutakurs. Dermed er det også aktuelt å benytte denne hypotesen til å lage prognoser for valuta-

kursen. 

Hypotesen om PPP dreier seg i utgangspunktet om realvalutakurs. Realvalutakursen er mindre 

entydig definert enn den nominelle valutakursen. Men uansett detaljer så dreier det seg om rela-

tivt prisnivå i Norge og i utlandet. En vanlig definisjon på euro-realvalutakursen RV vil kunne være: 

 𝑅𝑉𝑡 =
𝑉𝑡𝑃𝑡

∗

𝑃𝑡

 (14) 
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der 𝑃𝑡
∗ er konsumprisindeksen for euroområdet, mens 𝑃𝑡er den norske konsumprisindeksen. Si-

den prisnivåene er målt med indekser må også den nominelle valutakursen oppfattes som en in-

deks i (14). Fordi alle de betraktningene som vi han anført ovenfor også vil gjelde for en nominell 

indeks, er det imidlertid ikke behov for å innføre noe nytt symbol. 

Det samme gjelder prognosemetodene. De univariate metodene kan like gjerne brukes for en reell 

som en nominell valutakurs. Opplegget blir da å lage univariate prognoser for 𝑅𝑉𝑇+ℎ|𝑇, 𝑃𝑇+ℎ|𝑇
∗  og 

𝑃𝑇+ℎ|𝑇, for dernest å avlede prognosen for 𝑉𝑇+ℎ|𝑇 ved hjelp av definisjonen (14).  

En alternativ multivariat framgangsmåte, som ikke er særlig mye mer komplisert å gjennomføre, 

er å spesifisere en vektor autoregressiv modell (VAR) for 𝑉𝑡, 𝑃𝑡
∗ og  𝑃𝑡. Dersom disse tre variablene 

er ikke-stasjonære og kointegrerte, vil VARen inneholde en likevektvalutakurs dersom loven om 

relativ kjøpekraftsparitet (PPP) holder. Likevekten er rett og slett lik den ubetingede forventningen 

til realvalutakursen. Dermed blir merknaden om mulig regimeavhengighet, og valg av relevant 

sample for estimering, like viktig her som i det univariate prognoseopplegget. 

Gitt at relativ PPP holder, vil prognosefunksjonen for den reelle valutakursen ha den samme kva-

litative form som i (6), men med forbeholdet om noe mer kompleks algebraisk form, som nevnt i 

fotnote 5. Vekten på likevetsverdien vil være økende med prognosehorisonten. 

Prognosefunksjonen for den nominelle valutakursen vil derimot ligne mer på funksjonen som er 

typisk for «random walk»-modellen. Spesielt vil det ikke eksistere en nominell likevektsvalutakurs. 

Dette følger av premisset om at de tre komponentene som inngår i realvalutakursen alle er ikke-

stasjonære. 

Vi kan vise disse resultatene med et teoretisk eksempel, som tar utgangspunkt i følgende VAR: 

 (

ln (𝑉𝑡)
ln (𝑃𝑡)
ln (𝑃𝑡

∗)
) = (

𝛿10

𝛿20

𝛿30

) + (

𝛾11 𝛾12 𝛾13

𝛾21 𝛾22 𝛾23

𝛾31 𝛾32 𝛾33

)(

ln (𝑉𝑡−1)
ln (𝑃𝑡−1)
ln (𝑃𝑡−1

∗ )
) + (

휀1𝑡
휀2𝑡
휀3𝑡

)        (15) 

, der 𝛿𝑗0 (𝑗 = 1,2,3) er konstantledd, og 𝛾𝑖𝑗(𝑖, 𝑗 = 1,2,3) er autoregressive koeffisienter. Restled-

dene 휀𝑖𝑡  (𝑖 = 1,2,3) har forventning null og konstant varians. 

Vi kan tenke på de univariate modellene fra kapittel 4.3 som spesialtilfeller av VARen i ligning (15).  

For eksempel er punktprognosefunksjonen i Figur 4.2 konsistent med å velge 0 < 𝛾11 < 1  og 

𝛿10 > 0, og å pålegge  𝛾𝑖𝑗 = 0 for 𝑖 = 2,3 og 𝑗 = 2,3 og 𝛿𝑗0 = 0, for j=2,3. Siden prognosefunksjo-

nen gir de betingede forventningen for ℎ = 1,2,3, . . , 𝐻 er restleddene 휀1𝑇+ℎ satt lik sine forvent-

ningsverdier, det vil si null. 

For å innarbeide hypotesen om relativ PPP i ligning (15), samtidig som vi pålegger realistiske anta-

kelser om enhetsrøtter og lik trend i de to prisindeksene, kan vi formulere en kointegrert VAR som 

har endringen i variablene (angitt med Δ) på venstresiden av likhetstegnet: 
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 (

Δln (𝑉𝑡)
Δln (𝑃𝑡)
Δn (𝑃𝑡

∗)
) = (

𝛿10

𝛿20

𝛿30

) + (

𝜏11 0 0
𝜏21 0 0
𝜏13 0 0

) (−1 1 −1)(

ln (𝑉𝑡−1)
ln (𝑃𝑡−1)
ln (𝑃𝑡−1

∗ )
) + (

휀1𝑡
휀2𝑡
휀3𝑡

)        (16) 

Denne spesifikasjonen ivaretar at dersom det kun er én likevektsammenheng mellom de tre nivå-

variablene, vil matrisen  (

𝛾11 − 1 𝛾12 𝛾13

𝛾21 𝛾22 − 1 𝛾23

𝛾31 𝛾32 𝛾33 − 1
) ha rang lik 1, og at den kan skrives som 

matriseproduktet på høyresiden av likhetstegnet i (16). Dersom vi trekker sammen leddene med 

laggede nivåvariable kan systemet skrives som: 

 

(

Δln (𝑉𝑡)
Δln (𝑃𝑡)
Δln (𝑃𝑡

∗)
) = (

𝛿10

𝛿20

𝛿30

) − (

𝜏11(ln (𝑉𝑡−1) + ln (𝑃𝑡−1) −ln (𝑃𝑡−1
∗ ))

𝜏21(ln (𝑉𝑡−1) + ln (𝑃𝑡−1) −ln (𝑃𝑡−1
∗ ))

𝜏13(ln (𝑉𝑡−1) + ln (𝑃𝑡−1) −ln (𝑃𝑡−1
∗ ))

)

+ (

휀1𝑡
휀2𝑡
휀3𝑡

)        

(17) 

Siden 𝑃𝑡
∗ representerer prisnivået i euro-området i utenlandsk valuta, er det realistisk å regne med 

at denne variabelen ikke bidrar til «opprettholdelse» av relativ PPP mellom Nore og euroområdet. 

Dette representerer vi med å sette  𝜏13 = 0. For at relativ PPP skal holde må derfor enten 𝜏11 > 0 

og/eller 𝜏21 > 0.  For å forenkle, og uten tap av generalitet når det gjelder prognoseegenskaper, 

setter vi 𝜏11 > 0 og 𝜏21 = 0.  Vi antar også at forventningen til realvalutakursen, 𝜇𝑅𝑉 ,  er definert 

ved 𝛿10 = 𝜏11𝜇𝑅𝑉 slik at det dynamiske systemet kan skrives som: 

Δln (𝑉𝑡) = − 𝜏11(𝑙𝑛 (𝑉𝑡−1) + 𝑙𝑛 (𝑃𝑡−1) −𝑙𝑛 (𝑃𝑡−1
∗ )) − 𝜇𝑅𝑉) + 휀1𝑡 

Δln (𝑃𝑡) =  𝛿20 + 휀2𝑡 

Δ ln(𝑃𝑡
∗) = 𝛿30 + 휀3𝑡 

Vi har nå formulert en (riktignok svært enkelt) likevektsmodell for realvalutakursen. Den har klare 

implikasjoner for prognosene for den nominelle valutakursen. Dersom vi tar forventningen på 

begge sider av likhetstegnet i den første ligningen får vi: 

 𝐸(Δln (𝑉𝑡) =  − 𝜏11(𝐸(ln (𝑉𝑡−1) + ln (𝑃𝑡−1) −ln (𝑃𝑡−1
∗ )) − 𝜇𝑅𝑉 ) = 0 (18) 

Det vil si at den langsiktige prognosen for valutadepresieringen blir «ingen depresiering». Konse-

kvensen av likevektsteorien, for realvalutakursen, er altså at langsiktprognosen for den nominelle 

valutakursen blir «uten trend», selv om det er markert trend i både utenlandsk og innenlandsk 

prisnivå (𝛿20 > 0  og 𝛿30 > 0). Figur 4.9 illustrer poenget når vi bruker de samme simulerte data-

ene som i kapittel 4.4.  Grafene viser også at de «iboende egenskapene» ved dynamiske prognoser 

overføres til denne multivariate modellen. 
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Figur 4.9: Prognoser for en kvantifisert versjon av modellen der relativ PPP forutsettes å gjelde. Si-
mulerte data. Øverst til venstre: Relativ depresieringsrate. Øverst til høyre: Eurokursen. Nederst til 
venstre: Realvalutakursen. Nederst til høyre: Innenlandsk prisnivå. 60 % prediksjonsintervaller stip-
let. 

 

Prognosen for eurokursen (øvre høyre figur) har de egenskapene som er typiske når det er en 

dominerende «random-walk»-komponent, som vi kjenner igjen fra de univariate modellene. 

Denne egenskapen fremkommer altså samtidig med at prognosen for realvalutakursen (nedre 

venstre figur) har de typiske egenskapene til en stasjonær tidsrekke med en veldefinert likevekt. 

Som nevnt, det likevektsmodellen «bidrar med» her at det ikke blir noen trend i prognosen, på 

tross for at det er med et konstantledd i ligningen for eurokursen. 

Siden dette er en oversiktlig teorimodell, er det lett se hva som måtte til for at også prognosen for 

nominell valutakurs skulle få «stasjonære trekk». Den eneste muligheten ville være dersom den 

innenlandske prisindeksen ble så tett knyttet til utenlandsk prisnivå, gjennom såkalt intern deva-

luering, at  ln(𝑃𝑡) − ln(𝑃𝑡
∗)  ble en stasjonær variabel, med sin egen forventning.  Da vil også 

ln (𝑉𝑡)  måtte være stasjonær for at relativ PPP skal kunne gjelde, logisk sett. 

Det er litt vanskelig, rent samfunnsøkonomisk, å se hvordan dette skulle kunne skje, siden model-

len er så «spikket til beinet». Men i en større modellramme er det ikke vanskelig å se for seg at 

sterk intern depresiering kan skje, blant annet gjennom pris- og lønnsdannelsen. Dét vil være et 

av flere empiriske spørsmål som vil være med å bestemme hvordan prognosefunksjonen blir 

seende ut dersom vi bruker en mer utbygd makroøkonomisk modell. 



Rapport 28-2016                                      Framskriving av valutakurs i samfunnsøkonomiske analyser 

29 

 

Realvalutakursen er selvsagt en svært relevant faktorer bak tilbudet av valuta, slik vi omtalte det i 

kapittel 2. Det er bare under forutsetning om udekket renteparitet (UIP) at risikopremien 𝑟𝑡 

 𝑟𝑡 = 𝑖𝑡 − 𝑖𝑡
∗ + 

𝑉𝑡+1
𝐸

𝑉𝑡

            (19) 

er null, og at realvalutakursen ikke kan tenkes å påvirke tilbudet av euro til Norges Bank, og der-

med markedsbestemmelsen av spotkursen. 

I (19) er, som nevnt i kapittel 2, 𝑖𝑡 norsk rentenivå og 𝑖𝑡
∗ rentenivået i eurosonen. I praksis vil dette 

bli operasjonalisert ved å bruke 3-måneders pengemarkedsrente. 𝑉𝑡+1
𝐸  betegner den subjektive 

forventningen i markedet til eurokursen én periode fram. I forrige avsnitt så vi forholdsvis detal-

jert, og ved bruk av faktiske data, på konsekvensene av å måle den subjektive forventningen med 

terminkursen. Et alternativ er å anta at den subjektive forventningen om depresieringsraten, det 

vil si  
𝑉𝑡+1

𝐸

𝑉𝑡
 er en funksjon av nivået på spotkursen. I kapittel 2 var det 𝑓(𝑉𝑡) som representerte 

denne muligheten. Men mer generelt kan 𝑓(𝑉𝑡)  erstattes av en funksjon som har flere argumen-

ter, og realvalutakursen (𝑅𝑉𝑡) kan være ett av disse argumentene. 

Altså, selv om vi velger å basere en multivariat prognosemodell på antakelsen om UIP, vil den 

inneholde flere variabler som må framskrives samtidig med kursen: I alle fall rentesatsene og, som 

vi har argumentert for, indekser for prisnivåene ute og hjemme. Men som diskusjonen i kapittel 2 

viste, er det ingen grunn til å stoppe med det.  Siden udekket renteparitet stort sett er blitt forkas-

tet i empiriske tester, er det ikke UIP utvidet med realvalutakurs som er den mest relevante refe-

ranserammen for et multivariat prognoseopplegg for eurokursen, men snarere den generelle like-

vektsmodell som vi kom fram til på slutten av kapittel 2. 

Utfordringen blir selvsagt å komme fra det i bunn og grunn statiske rammeverket i kapittel 2, til et 

opplegg for dynamiske prognoser slik vi har presentert det i forenklet form i denne rapporten.  En 

mulighet for å komme fram til et slikt, logisk konsistent og i praksis brukbart opplegg, er å utvide 

PPP-modellen i starten av dette underkapitlet med flere av de teoretiske kandidatene til predikt-

orer for eurokursen. En annen mulighet er å ta for seg en eksisterende makroøkonomisk modell, 

og ta sikte på å benytte den til å lage prognoser for eurokursen. 

Norwegian Aggregate Model (NAM) er en slik modell. I NAM er valutamarkedet modellert ved et 

sektorsystem som er basert på standard porteføljeteori for tilbudet av valuta til Norges Bank.15 

Dette betyr at risikopremien på kroner er sentral, men også variabler som har å gjøre med relativ 

pris mellom Norge og utlandet (og dermed realvalutakurs) og for eksempel oljeprisen. NAM kan 

brukes til å generere prognoser både for nominell valutakurs og for variablene som «bestemmer» 

valutakursen. Siden modellspesifikasjonen bygger på standard økonomisk teori og sektorkunn-

skap, vil prognosebanen i de fleste tilfelle være lett å beskrive med økonomiske begreper. 

                                                        
15 Gjeldende versjon av NAM dokumentasjon er tilgjengelig fra www.samfunnsokonomisk-analyse.no. Modellen 

for valutamarkedet er nærmere omtalt i kapittel 7.6. 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/


Rapport 28-2016                                      Framskriving av valutakurs i samfunnsøkonomiske analyser 

 

30 

 

NAM vil derfor implisere en prognosefunksjon for valutakursen av samme form som vi har studert 

i denne rapporten. På grunn av at NAM, tross alt, er en forholdsvis kompleks modell, vil de kvan-

titative egenskapene til vektfunksjonene bli bestemt gjennom numerisk simulering. Dette eksiste-

rer det opplegg for som er implementert i programpakken EViews.16  NAM leverer også mål på 

prognoseusikkerhet (prediksjonsintervaller) som en del av det operative opplegget rundt model-

len. 

Figur 4.10 nedenfor viser et eksempel på prognose for den importveide valutakursindeksen (såkalt 

I-44) fra den oppdateringen av NAM som ble foretatt i desember 2015. Vi ser at også NAM pro-

gnosen har den samme fundamentale egenskapen som de andre dynamiske prognosefunksjonene 

i dette notatet. Ikke overraskende gir NAM en viss «tilbakevending» mot en sterkere krone, men 

en forskjell fra tidligere modeller er at likevekten til valutakursen ser ut til å ligge høyere i progno-

seperioden enn den historiske perioden 2009-2015.  I hvilken grad dette henger sammen med 

intern devaluering og relativ PPP slik som antydet ovenfor er det mulig å gå nærmere inn på ved 

hjelp av NAM. 

Figur 4.10: NAM-prognose for valutakursindeksen I-44 for perioden 2015K4-2025K4. 70% predik-
sjonsintervallsgrenser angitt med stiplede linjer. 
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De andre prognoseoppleggene i dette notatet er «lukkede» i den forstand at ingen forklaringsva-

riabler for valutakursen framskrives utenfor modellen. NAM er en «åpen» modell, med et (riktig-

nok nok) lite antall eksogene forklaringsvariabler (antallet er rundt 10). I tillegg til å være betinget 

                                                        
16 http://www.eviews.com/home.html 
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på historien til og med 3. kvartal 2015, er prognosen i figuren er dermed betinget på hvilke verdier 

vi har satt for disse variablene i utover i prognoseperioden. Dette kan være forklaringene på hvor-

for likevekten har flyttet seg litt opp i prognoseperioden. 

En fordel man oppnår ved å bruke en større makroøkonomisk modell for å lage prognoser for 

valutakursen i samfunnsøkonomiske analyser, er at man sikrer konsistens mellom valutakursen og 

øvrige beregninger. For eksempel vil både den framtidige kronekursen og inntektene fra et kraft-

relatert investeringsprosjekt avhenge av utviklingen på elektrisitetsprisene og oljeprisen. I en van-

lig prognoserunde med NAM blir framskrivningene av de eksogene variablene fastlagt utfra «beste 

skjønn». I sammenheng med prognoser for samfunnsøkonomiske analyser er det mulig å erstatte 

denne praksisen med prognoser for eksogene variabler som også formelt sett er forventningsrette 

og som er konsistente med den samfunnsøkonomiske analysen for øvrig. Mer presist kunne for 

eksempel Statnetts anslag på systempriser og oljepriser legges inn som eksogene anslag i NAM. 

NAMs prognoser for eurokursen ville da være konsistent med dette. 

NAM inneholder ikke en egen relasjon for eurokursen per i dag. Imidlertid, siden teori- og data-

grunnlaget i de fleste henseende vil være det samme som ved modellering av den handelsveide 

kursen, vil ikke en slik utvidelse av modellen være noen stor utfordring. 
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5. Avslutning og anbefalinger 

I denne rapporten har vi lagt vekt på å framstille prognoseegenskapene til dynamiske modeller 

som er lineære i parameterne. Selv om dette er en begrensning, vil det vi har kalt fundamentale 

prognoseegenskaper også få gjennomslag i en modell som i hovedsak er lineær, men som inne-

holder enkelte mer dramatiske ikke-lineære funksjoner. I NAM er for eksempel slike funksjoner 

brukt til å modellere at renteøkninger kan ha spesielt sterke effekter når rentebelastningen for 

husholdningene eller næringslivet i utgangpunktet er i nærheten av en kritisk grense. En annen 

klasse av modeller som resultatene i rapporten er helt dekkende for, er modeller som i utgang-

punktet er ikke-lineære, men som har blitt linearisert før kvantifisering ved hjelp av kalibrering 

eller estimering. 

Vi har vist at prinsippet om forventningsretthet ikke er nok til å definerer én og bare én prognose-

modell. Dette er fordi forventningsretthet betyr at prognosen settes lik den betingende forvent-

ningsfunksjonen, som i sin tur er definert over et informasjonssett.  Ved å endre informasjonsset-

tet vil vi derfor også endre hva som er den optimale prognosen. I framstillingen har vi beveget oss 

fra «små og enkle» informasjonssett, som vi har analysert temmelig nøye, til å vise prognoser fra 

NAM, som benytter et relativt bredt informasjonsett. Poenget med denne framstillingen er at selv 

om variasjoner i informasjonssettet gir ulike prognoser, er det likevel noen fundamentalegenska-

per som avhenger av valg og presiseringer som må foretas for alle modeller (informasjonssett). 

Det dreier seg i første rekke om hvorvidt en «random walk»-egenskap skal være dominerende for 

eurokursen eller ikke. Dersom «random walk»-egenskapen blir dominerende, er det i neste ledd 

viktig om det spesifiseres en modell med såkalt «driftledd» eller ikke. Både økonomisk teori og 

empiriske resultater for testing av enhetsrøtter i tidsseriene kan benyttes for å bygge en faglig 

basis for et operasjonelt prognoseopplegg langs de linjene vi har omtalt her. 

I avsnittet om terminkurser viste vi at terminmarkedet kan spille en rolle for vurdering av startver-

dier, men at de har liten ekstra informasjonsverdi for selve prognosefunksjonen. Vår anbefaling er 

derfor at Statnett enten utvikler et prognosesystem bestående av en ren tidsrekkemodell, eller en 

«for formålet» multivariat modell som inkluderer noen få og veletablerte forklaringsfaktorer. Vi 

tenker da på realvalutaskurs, rentedifferanser og et par nøkkelvariabler som det er grunn til å tro 

at kan påvirke handelsbalansen (og dermed tilbudet av valuta) over prognosehorisonten. 

En annen anbefaling, der en raskt vil komme opp på et operativt nivå med opptil fire årlige opp-

datering av prognosene, men der en i begynnelsen vil ha mindre kontroll over informasjonssettet, 

er å benytte NAM som prognosemodell. Siden NAM knytter valutakursutviklingen til en rekke 

andre størrelser som er viktige for en samfunnsøkonomiske analyse av kraftrelaterte investerings-

prosjekter, vil man da kunne legge til grunn en konsistent utvikling mellom disse. Eksempler på 

variabler som er viktige både for valutakursbevegelsene i NAM og for nytte- og kostnadsanslag er 

elektrisitetspriser og oljepriser.  
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