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4 Vekst i ansatte
Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller. 
Agder og Hordaland venter oppgang og dette tilsier nedgang i arbeidsledigheten. I 
Rogaland ventes uendret sysselsetting, noe som tilsier uendret arbeidsledighet.

5

Makroøkonomi uke 2

Full gass på norsk sokkel



Ukens makrokommentar 

• Norsk olje- og gassproduksjonen (og -aktivitet) kommer til å øke de neste årene

• Vårt (SR-Bank) ferske konjunkturbarometer viser oljedrevet optimisme blant bedriftene på Sør-

og vestlandet. Andelen positive bedrifter er 61% og blant olje-eksponerte er den nær 70%. 

• Etter noen veldig krevende år med oljenedgang, ser vi nå et markert stemningsskifte. 

Imponerende endringskraft i bedriftene har økt konkurransekraften. Sammen med svak 

kronekurs bidrar dette til at norske oljeleverandører har økt markedsandelen i Norge og i 

utlandet. De tar en større del av kaken. Globalt ble oljebunnen nådd i 2016, og samlet sett økte 

aktiviteten med omkring 5% i fjor. For 2018 ligger det an til omtrent tilsvarende oppgang. 

Aktiviteten tar seg altså videre opp. I Norge ble bunnen nådd i løpet av 2017.

• Hvordan er så markedsutsiktene for norsk sokkel de neste årene? Oljedirektoratets (OD) ferske 

analyser viser økt petroleumsproduksjonen i 2017 for fjerde året på rad, drevet av rekordhøy 

gassproduksjon. Samlet produksjon vil øke videre når Sverdrup kommer i produksjon og nærme 

seg tidligere rekordnivåer. Produksjonen på norsk sokkel vil øke mot 2023. Enorm omstillingen i 

bransjen har medført at kostnader ifm utbygging er redusert med 30-50% og drift med 30%. 

Dette gjør flere felt lønnsomme og sikrer gode utsikter også for aktiviteten fremover. 

• ODs (moderate) prognose tilsier at aktiviteten på norsk sokkel vil øke med 2% i år, 10% i 2018 

og 3% i 2020. Oljebunnen er bak oss. Det er gledelig. Samtidig viser prognosen også at 

oppgangen trolig ikke blir like kraftig som f eks i 2010-2014 (oppgang på 50%) – og illustrerer 

dermed også viktigheten av at oljeleverandørene jakter nye markeder og får flere bein å stå på.



SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer er 

den viktigste temperaturmåleren for næringslivet 

på Sør- og Vestlandet.

600 bedrifter i regionen oppdaterer jevnlig sine 

forventninger til blant annet omsetning, 

lønnsomhet og årsverk. 

Dette gir innsikt i utviklingen av samfunnet vi 

lever i og hva vi kan forvente fremover.

Bedriftsundersøkelsen omfatter spørsmål om:

1. Økonomisk utvikling de siste 12 månedene

2. Bedriftenes forventninger neste 12 måneder 

hva gjelder: 

• Årsverk
• Omsetning
• Lønnsomhet
• Investeringer
• Ordrereserver 

Dette er 

Konjunkturbarometeret



Undersøkelsens 

hovedpunkter

1 Bedriftene venter vekst i 2018
Stemningen i næringslivet i regionen snudde til optimisme i 2017. Særlig i løpet av våren 2017 ble det et markert skifte med mer

optimistiske bedrifter. Optimismen har vedvart siden. Et klart flertall av bedriftene er optimister. 60 % av bedriftene er på den 

positive siden hva gjelder forventninger for det kommende året (de resterende 40% er på den negative siden). Optimismen har 

fått godt feste. Alle delindekser indikerer oppgang. Bedriftene skal ansette flere, venter høy vekst i omsetning og god vekst i 

ordrereserven. Oljenedgangen er bak oss.

3 Optimisme i alle fylkene
Rogaland har høyest oljeeksponering. Bedringen blant bedrifter med oljeomsetning ga et betydelig løft for Rogaland i løpet av

våren 2017. Dette bidro til nokså like (positive) forventninger blant bedriftene i  Rogaland, Agder og Hordaland både våren 2017

og aug 2017 (ca 60%). Ved inngangen til 2018 er forventningene på omtrent samme nivå med Hordaland (63%), på omtrent 

samme nivå som Agder (62%) og Rogaland (59%). Regionen har tilpasset seg en oljepris på omkring 50-60 USD/fat. Agder og 

Hordaland har også en god del oljebedrifter, men mer diversifisert med større andel næringsliv som nyter godt av svak kronekurs 

og lav rente (sjømat, trad. eksport og turisme). 

4
Flere jobber og enda lavere arbeidsledighet
Godt å tråd med signalene i dette konjunkturbarometer har det vært markert bedring i arbeidsmarkedet i 2017, og særlig fra og

med våren 2017. Arbeidsledigheten faller. I Rogaland har ledigheten (NAV) gått fra 4,5% til 3,1% det siste året. I Hordaland fra 3,4 

til 2,7 og Vest-Agder fra 3,3 til 2,6%. Ledigheten i Norge har falt 2,8 til 2,3%, og er nær det laveste nivået på 10 år. Ved inngangen 

til 2018 planlegger bedriftene med flere ansatte. Indeksen har holdt seg på samme positive nivå siden våren 2017 og et klart 

flertall av bedriftene (nær 60%) venter flere ansatte. Dette taler for lavere arbeidsledighet det kommende året. Vi venter at

sysselsettingen vil øke med omkring 1,5% (10,000 jobber) og ledigheten i regionen reduseres med 0,5-1,0% poeng det 

kommende året slik at ledigheten i disse fylker vil være nær/under 2%.

5
Robust oppsving – økt ordrereserve & lønnsomhet
Noen av indikatorene i undersøkelsen kan kaste ekstra lys over vendepunkter i konjunkturutviklingen. Et flertall av bedriftene 

(over 60%) venter økte ordrereserver. Det er nokså jevnt blant ulike bransjer (og fylker) og høyest innen industri. Bedriftene 

venter fortsatt bedring i lønnsomhet (indeks på 62%). Dette gjenspeiler at bedriftenes tiltak for å bedre lønnsomhet ventes å gi

resultater og øker robustheten i regionen.  Indeksen er høyest blant industribedrifter

2 Olje- og industribedrifter mest positive
Bedrifter med høy oljeeksponering har hatt veldig krevende tider, men forventningene gikk fra negative til positive våren 2017. 

De positive signalene ble forsterket høsten 2017 og vedvarer ved inngangen til 2018. Oljenedgangen er bak oss. Nåsituasjonen 

for de mest oljeeksponerte bedriftene har gått fra fallende (34%) i apr 2017, til stabil i aug 2017 (51%) til positiv (57%) i den siste 

undersøkelsen. Forventningene var negative for ett år siden, men bedret seg markert i 2017 og hovedindeksen blant de 

oljeeksponerte er i den høye enden (64-69%). Det er litt overraskende at oljebedriftene er så positive, ettersom drahjelpen fra 

oljeaktiviteten på norsk sokkel  er begrenset (flater nå ut/ litt opp i 2018). Industribedriftene (64%) har en viss overlapp med

oljeeksponerte bedrifter og er nå på samme nivå.
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Makro siste uken



Verdensøkonomien – nokså dempet vekst i 2016, 
men optimismen blant bedriftene (PMI) har økt
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Økonomiske nøkkeltall vs forventning – bedre enn ventet 
i alle større regioner i det siste
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USA – den økonomiske veksten har tatt seg opp i 2017
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USA – bedriftene er optimister, både industri og 
service

12.01.2018 Presentasjon text12

• Veldig høye forventninger 

blant bedriftene. PMI 

industri tilsier isolert sett 

en BNP vekst på over 4%.



USA – utsikter blant bedriftene, delindekser på bra nivå 
for ordre og sysselsetting
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USA – arbeidsmarkedet har vært bra en stund og 
ledigheten er lav, fortsatt godt med nye jobber. 
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USA – flere i arbeidsmarkedet og (litt) høyere 
lønnsvekst pga bedring/press i arbeidsmarkedet
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USA – kjerneinflasjon fortsatt omkring 2% og inflasjon 
kommet opp til 2% med høyere energipriser
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Kina – noe mer optimisme blant bedriftene siste 
måneder
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Europa – bedriftene er optimister, og særlig i 
Tyskland
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Bedring i norsk økonomi/bedriftene (PMI noe 
ned, men indikerer fortsatt vekst)
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Norge – PMI høyeste på over 10 år
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Norge – PMI høyeste på over 10 år
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• Sterkeste på over ti år

• PMI steg til 57,8 i desember fra 57,4 i november. 
Dette er den høyeste indeksverdien siden oktober 
2007, og tallene indikerer at industriaktiviteten 
akselererer videre. Det var først og fremst en 
bedring i ordre- og produksjonsindeksene som trakk 
hovedindeksen opp, mens det var et moderat fall i 
sysselsettingsindeksen.

• Produksjonsindeksen steg til 58,5 i desember fra 
57,5 i november, det høyeste nivået siden juli. 
Dermed ser det ut til at produksjonsveksten tok seg 
ytterligere opp i desember. 

• Ordreindeksen steg til 59,9 i desember fra 58,8 i 
november. Detaljene viser at det var en oppgang i 
ordreindeksene til hjemmemarkedet som trakk 
ordreindeksen opp.

•

• Sysselsettingsindeksen falt til 55,6 i desember fra 
(reviderte) 55,9 i november. Nivået indikerer likevel 
et betydelig løft i industrisysselsettingen mot 
slutten av 2017 som vi ikke har sett på seks år.

• Indeksen for leverandørenes leveringstid steg til 
60,1 i desember fra 59,2 i november. Dette er den 
høyeste indeksverdien siden desember 2010, noe 
som er interessant ettersom lengre leveringstid 
henger historisk godt sammen med høyere 
kapasitetsutnyttelse



Norge – dempet inflasjon/prisvekst i 
hovedsak pga matvarer og importerte varer
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Norge – dempet inflasjon/prisvekst i 
hovedsak pga matvarer og importerte varer
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Norge – 1,7% flere jobber
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Oljemarkedet



Oljemarkedet – noe høyere pris og OPEC forlenger avtalen ut 
2018, men fortsatt høye lagre (og til dels høy produksjon)
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OPEC forlenger kuttavtalen ut 2018

• Declaration of Cooperation

• The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), Azerbaijan, Kingdom of Bahrain, Brunei Darussalam, 
Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Sultanate of Oman, the Russian Federation, Republic of Sudan, Republic of South Sudan.

• Recalling the rights of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources;

Taking into account current oil market conditions and short- to medium-term prospects;

Recognising the need for joint cooperation of the oil exporting countries, to achieve a lasting stability in the oil market in 
the interest of oil producers and consumers;

Recalling that OPEC Member Countries met on 30th November 2016 and decided to undertake a production adjustment of 
1.2 million barrels a day (mb/d) for six (6) months, effective from 1st January 2017;

Recalling that on 10th December 2016, Azerbaijan, Kingdom of Bahrain, Brunei Darussalam, Equatorial Guinea, 
Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Sultanate of Oman, the Russian Federation, Republic of Sudan, and Republic of South 
Sudan (participating non-OPEC producing countries in the Declaration of Cooperation), in their desire to achieve oil 
market stability in the interest of all producers and consumers, proposed to voluntarily adjust their oil production by 558 
thousand barrels a day (tb/d), effective from 1st January 2017 for six (6) months, which took into account prevailing 
market conditions and prospects;

Recalling that OPEC and the participating non-OPEC producing countries on 25th May 2017 amended the Declaration of 
Cooperation to extend for a further nine (9) months commencing on 1st July 2017;

Noting that OPEC Member Countries at the 173rd Meeting of the Conference considered that the current supply and 
demand fundamentals and its immediate prospects called for a further amendment to the Declaration of Cooperation of 
25th May 2017 in order to fulfil the objective of rebalancing the market, despite the market improvement so far
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OPEC forlenger kuttavtalen ut 2018
• Forts.

• Noting that OPEC Member Countries, in agreeing to their above referenced decision, confirmed their commitment 
to a stable and balanced oil market and underscored the importance of the broader participation of other oil 
producing countries in the market balancing efforts;

Noting that OPEC and the participating non-OPEC producing countries considered the 6th report and the 
recommendations of the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC), which considered several scenarios 
presented by the Joint Technical Committee (JTC) regarding the extension of the Declaration of Cooperation;

Noting that OPEC and participating non-OPEC countries accepted the recommendation of the JMMC, composed of
Algeria, Kuwait, Venezuela, Saudi Arabia and two participating non-OPEC countries –the Russian Federation and 
Oman–, chaired by Kuwait, and co-chaired by the Russian Federation, and decided that the JMMC should continue 
monitoring conformity levels, as well as market conditions and its immediate prospects, and recommend further 
actions, if deemed necessary; and furthermore, that the JTC, supported by the OPEC Secretariat, shall continue to 
provide its monthly technical assistance to the Bodies of the Declaration of Cooperation;

Recognising the desire of OPEC and the participating non-OPEC countries to achieve oil market stability in the 
interest of all oil producers and consumers;

Recognising the importance of conforming to the content of the Declaration of Cooperation;

Convinced of the necessity to jointly cooperate to help stabilize the oil market;

OPEC and the aforementioned non-OPEC producing countries have reached the following commitment: 

• OPEC maintains its decisions made on 30th November 2017;

• The Declaration of Cooperation is hereby amended to take effect for the whole year of 2018 from January to 
December 2018, while pledging full and timely conformity of OPEC and participating non-OPEC countries in 
accordance with voluntary agreed production adjustments.
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OPEC forlenger kuttavtalen ut 2018

• Forts.

• In view of the uncertainties associated mainly with supply and, to some extent, demand growth it is intended that in June 
2018, the opportunity of further adjustment actions will be considered based on prevailing market conditions and the 
progress achieved towards re-balancing of the oil market at that time.

• Azerbaijan, Kingdom of Bahrain, Brunei Darussalam, Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Sultanate of Oman, the Russian 
Federation, Republic of Sudan, Republic of South Sudan maintain to continue to adjust their respective oil production, 
voluntarily or through managed decline.

• Pledge to fulfil their full commitment under this Declaration of Cooperation, individually and collectively;

• To strengthen their cooperation through a dynamic and transparent framework, including regular monitoring, joint 
analyses and outlooks for a sustainable market stability in the medium- to long-term, for the benefit of producers and 
consumers;

• To support the extension of the mandate of the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) composed of Algeria, 
Kuwait, Venezuela, Saudi Arabia and two participating non-OPEC countries of the Russian Federation and Oman, chaired 
by Saudi Arabia, co-chaired by the Russian Federation, and assisted by the Joint Technical Committee at the OPEC 
Secretariat, to closely review the status of and conformity with the Declaration of Cooperation and report to the OPEC –
non OPEC Conference;

• To ensure continuity and proactive cooperation through established regular meetings at technical and ministerial levels. 

•

The foregoing record represents the understanding reached between OPEC and the Heads of Delegation of Azerbaijan, 
Kingdom of Bahrain, Brunei Darussalam, Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Sultanate of Oman, the Russian Federation, 
Republic of Sudan, Republic of South Sudan upon the matters referred to therein.
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Oljeprisen – vil markedet stramme seg ytterligere til 
kommende kvartaler? Det er noe ulike syn
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Kilde: Det amerikanske 

energibyrået (EIA)

Kilde: Oxford economics

(Thomson Reuters 

Datastream)



Det amerikanske energibyrået (EIA) forventer balanse i 
markedet fremover og således fortsatt høye lagre
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Vedlegg: makroøkonomiske nøkkeltall for verden og Norge



Økonomiske nøkkeltall vs forventning – bedre enn ventet 
i alle større regioner i det siste
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Verdensøkonomien – nokså dempet vekst i 2016, 
men optimismen blant bedriftene (PMI) har økt
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USA – den økonomiske veksten har tatt seg opp i 2017
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USA – bedriftene er optimister, både industri og 
service
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• Veldig høye forventninger 

blant bedriftene. PMI 

industri tilsier isolert sett 

en BNP vekst på over 4%.



USA – utsikter blant bedriftene, delindekser på bra nivå 
for ordre og sysselsetting
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USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden
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USA – arbeidsmarkedet har vært bra en stund og 
ledigheten er lav, fortsatt godt med nye jobber. 
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USA – flere i arbeidsmarkedet og (litt) høyere 
lønnsvekst pga bedring/press i arbeidsmarkedet

12.01.2018 Presentasjon text42



USA – kjerneinflasjon fortsatt omkring 2% og inflasjon 
kommet opp til 2% med høyere energipriser
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Kina – nokså stabile nøkkeltall siste måneder, 
indikerer vekst i tråd med myndighetenes mål 6,5%
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Kina – mer optimisme blant bedriftene enn i 
fjor, men noe mer sideveis siden våren 
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Europa – økonomisk vekst har tatt seg opp
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Europa – bedriftene er optimister, og særlig i 
Tyskland
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Europa – nokså lav kjerneinflasjon på ca 1% og 
lavere arbeidsledighet (og økt optimisme)
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Verdensøkonomien og norsk økonomi

12.01.2018 Presentasjon text49



Norge – veksten i norsk økonomi har kommet opp
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• Veksten i norsk økonomi 

har kommet opp bl a fordi 

oljenedgangen avtar



Bedring i norsk økonomi/bedriftene (PMI noe 
ned, men indikerer fortsatt vekst)
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Norge – arbeidsledigheten i Norge og oljefylkene har 
falt det siste året.
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Norge – arbeidsledigheten på vei ned
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Norge – arbeidsmarkedet i bedring, ledige stillinger øker –
arbeidsdeltakelsen har falt men vil trolig snu med bedre tider



Norge – boligprisveksten i Norge/Østlandet har avtatt 
raskt, men folk flest er positive ifht økonomiske utsikter
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Norge – prisoppgang siste årene har bidratt til rekordhøyt antall 
boliger igangsatt/under bygging som igjen demper prisene…og 
så er det selvsagt andre ting som også spiller inn…
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Norge – kraftig oppgang i boligbygging i 
Oslo/Østlandet
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Norge – kredittvekst for bedrifter på vei opp 
og husholdninger stabil vekst
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Norge – dempet prisvekst i hovedsak pga
matvarer og importerte varer
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Norge – dempet prisvekst
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Vedlegg: Aksjer, renter og valuta



Aksjer
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Aksjer – prising av det amerikanske aksjemarkedet
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• Målt ved case shiller sin p/e er nær topp-

nivåene fra de siste år, samt årene 2003-

2007, men likevel langt lavere enn før 

Dotcom-krasjet omkring tusenårsskiftet

• Rentene er fortsatt lave og lav avkastning for 

rentepapirer kan gi støtte til en relativt høy 

prising av aksjer 

• Her er p/e vist ved case shiller sin variant 

der e (earnings – inntjening) er definert som

gjennomsnittlig inflasjonsjustert inntjening

de siste 10 år



Aksjer - amerikanske aksjer målt ved pris/bok
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Aksjer - europeiske aksjer målt ved pris/bok
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Aksjer - norske aksjer målt ved pris/bok
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Norske kroner vs euro, dollar og pund
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Renter – lange renter fortsatt på lave nivåer, også for 
europeiske land med høy gjeld)
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Lange renter
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Norske renter
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ytterste for at informasjonen skal være så korrekt og fullstendig som mulig, og informasjonen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men SR-Bank Markets kan på ingen måte innestå for at

informasjonen er korrekt, presis eller fullstendig, og/eller egnet for kundens formål med å innhente informasjonen. Det skjønn som eventuelt kommer til uttrykk i dokumentet må ikke oppfattes som garanti,
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