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Forbrukerne skalker lukene og forbereder seg på usikre tider
Aldri tidligere har vi målt lavere økonomisk fremtidstro i Forventningsbarometerets historie, som går tilbake til
1992. Høy generell prisstigning, antatt høye strømpriser gjennom vinteren og stigende renter har bidratt til økt
usikkerhet og gjør at forbrukerne planlegger å kutte forbruk og spare mer for å håndtere økonomisk uvær. Nå
skalker vi lukene.
Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem
enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator. Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeide
mellom Finans Norge og Kantar Public.
Forventningsbarometeret for 4. kvartal 2022 offentliggjøres i dag – 15. november kl 06.30.

Bredt forankret og på nivå med EU
Negativiteten er bredt forankret
uansett hvilken variabel man bryter
svarene ned på: alder, inntekt,
utdanning, kjønn og geografi. Dette
finner vi også igjen ved å
sammenligne med samme tall for
EU. Normalt rapporterer norske
forbrukere en betydelig større
optimisme enn husholdningene i EU,
men denne gangen finner vi om lag
like negativ forventning.

Forbereder seg på usikre tider
Større anskaffelser

Spare (blå) + nedbetale lån (rød)

I hele forventningsbarometerets 30-årige historie har det aldri vært et høyere ønske om å spare penger dersom
man får bedre økonomi. Denne gangen gjør indikatoren et hopp fra 22,3 til 30,5.
4. kvartalstallene viser også at det aldri har vært et lavere nivå på indikatoren “større anskaffelser”. Dersom
husholdningene faktisk gjør slik de indikerer, vil dette slå ut i fremtidig konsum av større forbruksvarer.
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Litt mindre pessimistiske for egen økonomi fremover

Til tross for at norsk økonomi går godt og at det er svært lav arbeidsledighet har husholdningenes oppfatning av
hvordan landets og egen økonomi har vært det siste året forverret seg kraftig siden siste måling. Det påvirker
hovedindikatoren i ytterligere negativ retning. Ser man frem ett år er fortsatt troen på egen økonomi på et historisk
lavt nivå, med langt flere pessimistiske husholdninger enn optimistiske. Men nå ser vi en liten justering oppover fra –
18,6 til – 14,2. Når det gjelder vurderingen av landets økonomi ett år fremover er pessimismen fortsatt rådende.

Forventningsbarometeret 2021/2022:

Målingen for 4. kvartal er i perioden 25. oktober til 31. oktober 2022.

Om Forventningsbarometeret
Forventningsbarometeret er en kvartalsvis undersøkelse der et tverrsnitt av den norske befolkningen (ca. 1000 personer i
telefonintervju) blir spurt om forventninger til egen og landets økonomi. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Finans Norge og
Kantar Public. Målingene startet i 1992. Mer om Forventningsbarometeret/Kommunikasjonssjef Ann Håkonsen, mobil 950 64 149, epost:
ann.hakonsen@finansnorge.no
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