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Makro og markeder - hovedtrekk
• Verdensøkonomien har utviklet seg nokså svakt hittil i 2016. Stemningen blant 

bedriftene er den laveste siden 2012. Dette skaper noe usikkerhet om norsk 
økonomi ettersom eksport er en av de faktorene som bidrar til å dempe 
oljenedturen.

• I USA fortsetter todelingen i økonomien. Stemningen blant husholdningene 
holder seg ganske bra. Bedring i arbeidsmarkedet bidrar til dette. I dag kom det 
tall som viser at det fortsatt skapes godt med arbeidsplasser i USA og 
arbeidsledigheten var nær uendret på 5%. Bedriftenes utsikter er imidlertid på 
nokså dempede nivåer. Veksten i USA for 4. kv 2015 ble noe oppjustert til 1,4%, 
men dette er en god del lavere enn de to foregående kvartalene.

• I Europa viser den viktige stemningsrapporten for tyske industri- og 
handelsbedrifter noe bedring. Nivået er greit.

• Her hjemme viser tall fra SSB at arbeidsledigheten målt ved AKU økte fra 4,6 til 
4,8% i januar. Dette er betydelig høyere enn registrert ledighet fra NAV som per 
januar var på 3,4%. Den norske PMI-målingen viser at industribedriftene ser 
noe mørkere på framtiden. Det var særlig fall i indeksen for produksjon og 
sysselsetting.



Verdensøkonomien – svak start på 2016

01.04.2016 Presentasjon text3

• Veksten i 2015 ble svakere enn ventet. 

Utgangspunktet var at vi ventet noe 

høyere vekst i 2016, som følge av lav 

oljepris og stimulerende pengepolitikk.

• Så langt har imidlertid 2016 vært 

preget av uro i finansmarkedene og 

noe skuffende makrotall

• Stemningen blant verdens bedrifter, 

som er en god indikasjon på 

økonomisk vekst, har falt og er på det 

laveste nivået siden 2012

• Blant industribedriftene har indeksen 

falt gjennom 2014 og 2015. I 2016 har 

det vært videre nedgang. Blant 

servicebedrifter holdt nivået seg nokså 

bra i 2015, men har vært markert 

nedgang i 2016

• Vi venter at disse vil ta seg noe opp i 

løpet av året fra disse lave nivåer



Økonomiske nøkkeltall vs forventning – lavt for Kina 
og Eurosonen, noe bedre i USA 
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USA – god vekst i nye jobber i mars, 
arbeidsledigheten nær uendret på 5%
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• Et av de viktigste nøkkeltall for 
USA er hvor mange nye jobber 
som skapes hver måned.

• I mars ble økte nye jobber 
(utenom landbruket) 215,000, 
som er litt bedre enn ventet

• Det ble skapt jobber innen
varehandel, bygg/anlegg og
helse. Det var nedgang i jobber 
innen industrien og gruvedrift
(olje og gass)

• Arbeidsledigheten økte fra 4,9 
til 5,0% (som følge av at flere
ønsker arbeid med bedringen i
arbeidsmarkedet)

Nye jobber i USA (utenom landbruk). Månedsendring 

i antall 1000



USA – stemningen blant konsumentene holder seg 
ganske greit
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• To viktige indekser som måler stemningen 

blant konsumentene i USA

• University of Michigan. Denne indeksen falt 

litt på forrige måling og indikerer 

konsumvekst på ca 2,7% i 2016. Nedgangen 

skyldes noe økt usikkerhet om utsiktene for 

økonomien og forventning om noe høyere 

bensinpriser det kommende året. 

Nedgangen det siste året skyldes i all 

hovedsak nedgang i forventningene. 

Utsikter for egen økonomi holder seg 

imidlertid på høye nivåer, bl a som følge av 

tro på et fortsatt godt arbeidsmarked.

• Conference Board indeksen steg litt. 

Nåsituasjonen var litt ned (fra 115 til 113), 

mens utsiktene var opp (fra 79,9 to 84,7) 

pga tro på at arbeidsmarkedet holder seg. 

Noe mindre uro i finansmarkedet i det siste

har trolig bidratt til oppgangen. 



USA – bedriftenes utsikter stabiliseres etter å ha falt 
markert i løpet av fjoråret
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USA – veksten i 4. kv 2015 oppjustert fra 1 til 1,4% 
(fortsatt dempet nivå)
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USA – veksten i 4. kv 2015 oppjustert fra 1 til 1,4% 
(fortsatt dempet nivå). Konsum bidro til veksten.

01.04.2016 Presentasjon text9



Europa – litt lysere utsikter blant tyske bedrifter 
(IFO-indeksen)
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• Den tyske IFO-indeksen er en viktig 

indikator for tyske bedrifter (industri-

og handel). IFO-indeksen er således en 

viktig stemningsindikator for tysk 

økonomi

• Etter å ha falt i tre måneder på rad, 

steg indeksen litt i mars (fra 105,7 i 

februar til 106,7 i mars)

• Det var særlig vurderingen av

nåsituasjonen som steg. Nivået er det

høyeste på seks måneder

• Framtidsutsiktene steg også litt etter

en markert nedgang forrige måned.



Europa – litt lysere utsikter blant tyske bedrifter 
(IFO-indeksen)
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• Innen industrien var noe det noe

bedring etter markert nedgang forrige

måned. Det er særlig bedring innen

vareproduksjon mot konsumenter. 

Vurdering av nåsituasjonen holder seg

godt oppe, mens forventningene steg

litt fra lavt nivå.

• Innen engross-handel (wholesailing) 

var det også noe bedring. 

Nåsituasjonen steg fra et allerede høyt

nivå. Framtidsutsiktene er også på et 

bra nivå, men falt litt fra forrige

måned.

• Varehandel økte markert fra forrige

måned, særlig vurdering av

nåsitasjonen. 

• Bygg/anlegg var det eneste sektor med 

nedgang, men er fortsatt på et bra 

nivå.



Europa – veksten i pengemengden holder seg på 
omkring 5%, lån til privat sektor så vidt i pluss
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• Veksten i pengemengden stabil på 

omkring 5%

• Lån til privat sektor falt i 2012-2014, 

men kom i pluss i løpet av 2015 og har 

holdt seg på plussiden i 2016



Norge – svakere blant bedriftene
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• Den norske stemningsrapporten for 

industribedriftene (PMI) falt fra 48,3 i 

februar til 46,8 i mars. Det tyder på at 

aktiviteten i norsk industri fortsetter 

nedover i et noe raskere tempo enn i 

februar. 

• Indeksen ble trukket ned av fall i 

produksjons (fra 50,4 til 47,3) - og 

sysselsettingsindeksene (fra 45,7 til 41,5) 

som trakk indeksen ned. Begge er på det 

laveste siden august. Ordreinngangen 

trakk i motsatt retning.

• PMI er volatil fra måned til måned

• Tallene tyder på at det sterkeste fallet var 

i 3. kv i fjor, og at nedgangen har vært 

noe mindre de to påfølgende kvartal. 

Siste måneds nedgang gir imidlertid 

grunn til bekymring.



Norge – arbeidsledigheten (AKU) økte i januar til 
4,8%
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• Det er to kilder til arbeidsledighetstall i 

Norge: NAVs registrerte arbeidsledighet 

og SSBs Arbeidskraftsundersøkelse (AKU)

• AKU ble publisert denne uken. 

Arbeidsledigheten steg fra 4,6% i 

desember til 4,8% i januar

• AKU har steget markert det siste året



Norge – arbeidsledigheten (AKU) økte i januar, men 
stor forskjell mellom AKU og NAV registrert ledighet
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• Forskjellen på de to målene på 

arbeidsledighet begynte å øke i 2014 og 

har økt markert deretter

• Over tid har vært nokså god samanheng 

mellom disse, men i perioder der 

arbeidsledigheten endrer seg raskt blir 

det normalt forskjeller

• Det er flere årsaker til forskjellen mellom 

NAV og AKU inkl

• 1) ungdom og andre uten krav til 

dagpenger vil ha mindre motivasjon til å 

registrere seg hos NAV. Og selv om en del 

kan ha vært innom i NAVs register, må de 

bekrefte registreringen hver 14. dag for 

fortsatt å bli stående som ledig i dette 

registeret. 

• 2) NAV vurderer at en del personer ikke 

er umiddelbart tilgjengelige for 

arbeidsmarkedet.



Norge – rederiforbundets konjunkturrapport varsler 
nok et tøft år for offshorerederne
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• Rapporten fremhever at 2016 blir svært 

krevende for store deler av den 

maritime næringen. 

• Samlet omsetning falt 3,3% i 2015 og 

ventes ytterligere ned 3% i 2016 (jevnes 

ut pga den brede sammensetningen av 

flåten). Short og deep sea venter vekst, 

mens offshore service og -

entreprenørene venter fall.

• Om lag 60 prosent av rederiene venter 

at driftsresultatet vil svekkes i 2016..

• Fartøy og rigger i opplag ventes å stige 

videre

• Rederiene forventer ytterligere 

nedbemanninger. Totalt forventes det at 

mellom 4000 og 4500 ansatte vil bli 

permittert eller oppsagt i løpet av året, 

mot 7300 i 2015. 



Norge – Virke viser til at det fortsatt er 
omsetningsvekst i varehandelen i Norge (lavest i 
Rogaland) – til tross for mer negative forbrukere
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Norge – Virke venter omsetningsvekst også i 2016
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Norge – detaljomsetningen noe ned i februar etter 
oppgang i januar
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• Omsetningsvolumet til 
detaljhandelsbedriftene var ned 0,5% 
prosent fra januar til februar i år. I januar 
var det vekst på 0,9%

• De fleste bransjer hadde nedgang i 
omsetningsvolumet fra januar til februar i 
år. Salget i dagligvareforretningene og salg 
av mat og drikke i spesialforretningene 
bidro særlig til nedgangen. 
Dagligvareforretningene utgjør om lag 39 
prosent av omsetningen i detaljhandelen. 
Butikker med salg av byggevarer, 
sportsutstyr og sko bidro også til 
nedgangen i denne perioden.

• Salget på bensinstasjonene og butikker 
med salg av elektriske 
husholdningsapparater, audio- og 
videoutstyr og bøker hadde derimot en 
liten økning i omsetningsvolumet fra 
januar til februar i år.



Norge – kredittveksten (K2) litt ned til 5,2%

01.04.2016 Presentasjon text20

• Svakere gjeldsvekst for husholdningene

• Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 902 
milliarder kroner ved utgangen av februar. 
Tolvmånedersveksten var 6,0 prosent fram til utgangen av 
februar, marginalt ned fra 6,1 prosent fra måneden før.

• Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

• De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld 
utgjorde 1 605 milliarder kroner ved utgangen av februar. 
Tolvmånedersveksten var 3,8 prosent fram til utgangen av 
februar, opp fra 3,6 prosent måneden før.

• Nedgang i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

• Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld 
utgjorde 437 milliarder kroner ved utgangen av februar. 
Tolvmånedersveksten var 5,3 prosent fram til utgangen av 
februar, ned fra 6,2 prosent fram til utgangen av januar.

• Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

• Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent 
utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av 
februar. Dette beløp seg til 3 946 milliarder kroner. 
Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak 
samlet var 5,7 prosent fram til utgangen av februar, ned 
fra 5,8 prosent ved utgangen av måneden før.

• Svakere vekst i obligasjonsgjelden

• Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 1,7 
prosent fram til utgangen av februar, ned fra 3,9 prosent 
fra måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums 
sertifikatgjeld var 22,0 prosent fram til utgangen av 
februar, opp fra 15,4 prosent fram til utgangen av januar.



Olje – prisen har kommet opp fra bunnen
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Norske kroner – styrket seg litt fra svake nivåer
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Lange renter – nedadgående trend
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