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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.
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Makroøkonomi uke 10 - hovedpunkter

Norsk oljeservice ansetter for første gang på 4 år (og Trump lager trøbbel for 

verdenshandelen)

• Godt driv i verdensøkonomien og oppgang i 

aksjemarkeder, men økt handelsfriksjon (Trump) og 

valget i Italia gir økt usikkerhet

• NORGE: norske bedrifter er optimister inkl olje, 

inflasjonen holder seg lav på ca 1%, sysselsatte har 

økt 1,3%, boligpriser nær uendret og best i 

Rogaland, inflasjonsmålet ned fra 2,5 til 20%

• USA: Trump innfører importavgift på stål og 

aluminium, høy optimisme blant både industri- og 

servicebedriftene

• EUROPA: litt lavere forventninger i 

servicebedriftene, men fortsatt bra nivå

• KINA: bedriftenes forventninger på greit nivå (nær 

uendret innen service)

• NESTE UKE – NORGE: Norges Bank rentemøte og 

rapport, handel med utlandet, off. regnskap. USA: 

nye jobber, arb.ledige, lønn, inflasjon, detaljhandel; 

EUROPA: n/a; KINA: investeringer mm

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

o
kt

.0
2

n
o

v.
0

3

d
e

s.
0

4

ja
n

.0
6

fe
b

.0
7

m
a

r.
0

8

a
p

r.
0

9

m
a

i.
1

0

ju
n

.1
1

ju
l.

1
2

a
u

g
.1

3

se
p

.1
4

o
kt

.1
5

n
o

v.
1

6

d
e

s.
1

7

Oljeservice aktivitet og sysselsetting. Kilde: 

Norges Banks regionale nettverk

Oljeservice syselsetting (siste 3 mnd og neste 6

mnd)

Oljeservice produksjon (siste 3 mnd og neste 6

mnd)

Alle bedrifter produksjon



Ukens makrokommentar 

• Norsk oljeservice ansetter for første gang på 4 år (og Trump lager trøbbel for verdenshandelen)

• Norges Banks regionale nettverk viser at optimismen i oljeservice inkl ansettelser er tilbake for 

første gang siden 2014, samt at alle bedriftene samlet sett har høyest vekstforventning siden 

2012. Det er ikke lenge siden mange ventet et nokså sideveis år i 2018 for norsk sokkel og 

oljeindustri. Vårt konjunkturbarometer ga første signaler ved inngangen til året om et mer 

markert, positivt omslag. Siden den gang har det blitt tydeligere at oljebunnen er nådd og at det 

kan bli noe vekst i 2018. SSBs oljeinvesteringstelling indikerer vekst på 10% i oljeselskapenes 

aktivitet i 2018. Norges Banks regional nettverk viser nå tilsvarende positive takter. Både aktivitet 

og sysselsetting har nå økt litt og ventes å øke videre neste 6 måneder.

• Inflasjonen i Norge har vært lav en stund, men tok seg opp litt i februar og inflasjonsmålet ble 

nedjustert fra 2,5 til 2,0% som kan bidra til noe raskere renteoppgang. Inflasjonen er nå 2,2%. 

Norges Bank (NB) venter 1,9% i 2. kvartal. Kjerneinflasjonen er 1,4%. NB venter 1,6% i 2. kvartal. 

NB legger mest vekt på kjerneinflasjon, som har vært litt høyere enn banken ventet med 1,25% i 

snitt i jan og feb, mens banken ventet 1,1% i 1. kv. Dette sammen med oppjusterte oljeinv. og 

regionalt nettverk kan tilsi en noe høyere inflasjonstrykk enn NB har lagt til grunn – og således gi 

litt høyere rentebane. Vi tror første renteheving kommer i desember.  

• Trump har innført importavgift på 25 og 10% på hhv stål og aluminium av hensyn til rikets 

sikkerhet. Det er ikke unormalt at amerikanske presidenter innfører straffetoll (på bl a stål, både 

Bush og Obama gjorde det. Men normalt brukes handelshensyn/regler. Det nye er at Trump 

bruker sikkerhetshensyn. Dette er vanskeligere for WTO å reagere mot, og åpner også for at Kina 

(og andre land) kan ta det i bruk. Det er mulig det er et utspill ifm pågående NAFTA- og andre 

forhandlinger, men øker uansett handelsfriksjonen i verden med fare for gjenytelser og eskalering.



Norge - bedring i norsk økonomi/bedriftene 
(Norges Banks reg nettverk høyeste siden 2012)
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Norge – oljeservice ansetter for første gang 
siden 2014
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Oljeservice aktivitet og sysselsetting. Kilde: Norges Banks regionale nettverk

Oljeservice syselsetting (siste 3 mnd og neste 6 mnd)

Oljeservice produksjon (siste 3 mnd og neste 6 mnd)

Alle bedrifter produksjon



Bedring i norsk økonomi/bedriftene (PMI 
fortsatt nær høyeste på 10 år)
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• Fra NIMA: 

• Bred oppgang i industriaktiviteten 

• PMI for februar ble 57,5. Det var en nedgang fra 58,4 i januar. Det er 
først og fremst et markant fall i produksjonsindeksen som trakk PMI 
ned. Denne nedgangen må ses i lys av at produksjonsindeksen for 
januar var særskilt høy. 

• Ordreinngangen holder seg høy og ble lite endret i februar. 
Reduserte leveringstider og en høyere sysselsettingsindeks bidro 
positivt til PMI, sammen med en nedgang i lageret av innkjøpte 
varer. Samlet sett er indeksen fortsatt høy, og understøtter det 
generelle bildet av en bred, men moderat oppgang for industrien. 

• Produksjon 

• Produksjonsindeksen, justert for sesongvariasjoner, avtok med 5,4 
poeng til 58,6 i februar. Nedgangen kan ses på som en korreksjon av 
den sterke oppgangen i januar. Produksjonsindeksen i februar er 0,6 
prosent høyere enn nivået for fjerde kvartal. 

• Ordre 

• Indeksen for nye ordre falt med 0,1 poeng til 57,8 i februar. 
Eksportordreindeksene trakk ned, mens indeksene for 
hjemmemarkedsordre steg. Nivået er fortsatt høyt. 

• Sysselsetting 

• Sysselsettingsindeksen steg til 56,0 i februar, opp fra 55,4 i januar. 
Endringen er innenfor normale svingninger og nivået er godt over 
gjennomsnittet. 

• Leverandørenes leveringstid og lager 

• Indeksen for leverandørenes leveringstid steg til 62,7 i februar, opp 
1,1 poeng fra januar. Dette er den høyeste indeksverdien siden mai 
2007. En høy indeks betyr kort leveringstid. Samtidig avtok lagrene 
av innkjøpsvarer, etter oppgang i januar. 



Norge – inflasjonsmålet senket fra 2,5% til 2,0% - vurdering 
og implikasjoner (og inflasjon litt opp siste måned)
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• Omtrent som ventet og i tråd med tidligere 

signaler

• Inflasjonen har stort sett vært lavere enn målet 

på 2,5% siden 2001, jf 10-årssnitt på rett over 2%. 

Økonomien er således i større grad «tilpasset» 2% 

- som i våre naboland/handelspartnere

• Sånn sett liten praktisk betydning. Renter og 

inflasjon påvirker trolig i liten grad økonomiens 

vekstevne på lang sikt

• Men, nå som det blir mer press i økonomien kan 

det føre til at Norges Bank må sette opp renten 

tidligere enn med inflasjonsmål

• Dog venter ikke Norges Bank rask oppgang i 

inflasjon. De venter gradvis økning litt over 2% i 

2020, men dersom presset blir høyere enn Norges 

Bank venter skal det mindre til at rentebanen blir 

oppjustert enn om målet forble på 2,5%



USA – Trump innfører straffetoll på 25 og 10% på 
hhv stål og aluminium - av hensyn til rikets sikkerhet

09.03.2018 Presentasjon text8

• Fra White House:

• What You Need To Know: Section 232 Investigations and Tariffs

• WHAT: Section 232 investigations help to determine the effects of imports on 

America’s national security and give the President the ability to address any threats 

to national security by restricting imports through tariffs.

• Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962, as amended, gives the executive 

branch the ability to conduct investigations to “determine the effects on the national 

security of imports.” Within 270 days of initiating any investigation, the Commerce 

Department issues a report to the President with the investigation’s findings, 

including whether certain imports threaten to impair America’s national security. The 

President has 90 days to determine whether he concurs with the findings and, if so, 

to use his statutory authority under Section 232 “to adjust the imports” as necessary, 

including through tariffs or quotas.

• WHY: President Donald J. Trump has accepted the Commerce Department’s recent 

conclusion that imported steel and aluminum “threaten to impair the national 

security,” and is taking action to protect America.

• In January 2018, the Department of Commerce delivered the Section 232 reports on 

steel and aluminum to the President. In February 2018, the Commerce Department 

publicly released Section 232 reports on imported steel and aluminum. The reports 

concluded that the quantities and circumstances of steel and aluminum imports 

“threaten to impair the national security,” as defined by Section 232. The reports 

found that United States steel imports were nearly four times our exports, and that 

aluminum imports had risen to 90% of total demand for primary aluminum. The 

Commerce Department recommended that President Trump take action to protect 

the long-term viability of our nation’s steel and aluminum industries.



Norge – makro siste uker



Norge – Norges Banks regionale (bedrifts) 
nettverk viser høyere vekst
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Norge – optimismen blant bedriftene i Norges Banks 
regionale nettverk høyest siden 2012 & olje i pluss
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Norge – bedriftene i Norges Banks regionale jevnt 
over positive og prisfallet i oljeservice snart over
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Norge – bedriftene i Norges Banks regionale nettverk 
melder om økt press (men fortsatt ikke høyt) – og 
flere ansatte, også i olje
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Norge – bedriftene i Norges Banks regionale 
nettverk melder om økte investeringer
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Norge – optimismen blant bedriftene i Norges Banks 
regionale nettverk høyest siden 2012
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• Fra Norges Banks oppsummering:

• ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG 
MARKEDSUTSIKTER 

• Moderat produksjonsvekst siste tre 
månedene. Veksten var litt sterkere enn i 
november og noe sterkere enn kontaktene 
ventet. 

• God vekst i offentlig etterspørsel og 
bedrede eksportmarkeder. Flere bedrifter 
peker også på økt etterspørsel fra 
oljesektoren. 

• Litt sterkere produksjonsvekst de neste 
seks månedene. Det er særlig 
industribedriftene, oljeleverandørene og 
de husholdningsrettede tjenesteyterne 
som venter tiltakende vekst fremover. 
Kontaktene i bygg og anlegg venter 
avtagende vekst. 

• Tradisjonell eksportindustri melder 
om markert vekst i produksjonen, 
pga kapasitetsutvidelser, 
produktivitetsforbedringer og økt 
etterspørsel fra eksportmarkedene. 
Noe sterkere produksjonsvekst det 
neste halvåret. 

• I hjemmemarkedsindustrien har 
produksjonen økt moderat, og 
veksten er om lag som i de to 
foregående rundene. 

• Det er fortsatt økt etterspørsel fra 
bygg- og anleggsnæringen og fra 
maritime næringer som ikke er 
oljerelaterte som driver veksten. 
Bedriftene venter en liten økning i 
veksten det neste halvåret. 



Norge – optimismen blant bedriftene i Norges Banks 
regionale nettverk høyest siden 2012
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• Oljeleverandørene melder om noe 
produksjonsvekst (første gang på over 3 
år) og hjemme- bedre enn 
eksportmarkedet. Flere bedrifter peker på 
god vekst i ordreinngangen, og samlet 
venter oljeleverandørene tiltakende vekst 
fremover. 

• I bygg og anlegg moderat vekst i 
produksjonen de siste tre månedene, pga
offentlig bygg- og infrastrukturprosjekter 
Utflating av veksten i boligbyggingen. 
Avtakende vekst det neste halve året, men 
utsiktene er svakt oppjustert fra forrige 
runde. 

• Svake salgstall for nye boliger demper 
vekstforventningene i bygg- og 
anleggsnæringen fremover. Samtidig er 
det tegn til økende byggeaktivitet for 
private næringsbygg, og kontaktene ser for 
seg tiltakende vekst innenfor offentlige 
infrastrukturprosjekter. 

• I varehandelen har 
omsetningsvolumet økt 
moderat (og samme 
fremover)

• De tjenesteytende 
næringene har hatt markert 
(og tiltakende) vekst de 
siste tre månedene pga
etterspørsel fra 
næringslivet. Sterkeste 
siden høsten 2012. 
Fremover: økt vekst mot 
husholdningene og uendret 
vekst mot næringslivet. 



Norge – optimismen blant bedriftene i Norges Banks 
regionale nettverk høyest siden 2012
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• Investeringer: markert vekst neste 
12 månedene. Alle næringene 
venter vekst. Fokus: digitale 
løsninger og automatiseringer. 
Størst vekst: kommune- og 
sykehussektoren og tjenesteyterne

• Kapasitetsutnytting: andel bedr
med full utnytting er 32% (vs 30% i 
nov), mest i industrien og tiltatt 
mest (til 30%) hos oljeleverandører. 

• Arbeidskraft: uendret andel bedr på 
15% som sier at arbeidskraft 
begrenser produksjonsvekst. Størst i 
bygg og anlegg og minst i 
varehandelen, men forskjellen 
mellom næringene har blitt mindre. 

• Sysselsetting: moderat vekst siste 3 
mnd (og fremover). Vekst har tiltatt 
litt og vært noe sterkere enn ventet. 
Bred oppgang, sterkest: 
tjenesteyting og industri og svakest 
hos oljeleverandører, varehandel og 
bygg og anlegg

• Lønn: 2,7 prosent i 2018, lavest i 
olje på 2,1% og høyest i kommune 
og sykehus på 2,9%, andre 2,5-2,8%

• Priser (ut): moderat vekst siste 12 
mnd og ventes noe høyere neste 12 
mnd. 

• Driftsmargin: moderat bedring i 
driftsmarginene sammenlignet med 
samme periode i fjor. 



Norge – optimismen tilbake i bedriftene i 
sør/vest (Rogaland og Hordaland)
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Norge – optimismen tilbake i bedriftene i 
sør/vest (Rogaland og Hordaland)
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Norge – boligprisveksten i Norge nær null det 
siste året og ned i Oslo, men tegn til bedring
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Norge – økt kredittvekst for bedrifter og 
stabil for private, folk flest er positive
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Norge – prisoppgang siste årene bidro til rekordhøyt antall 
boliger igangsatt/under bygging, men avdemping i det siste
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Norge – boligprisene nær uendret siste året 
(ned 2,3%)
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Norge – boligprisene nær uendret siste året 
(ned 2,3%)
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Norge – boligprisene nær uendret siste året (ned 
2,3%). Best i Kr Sand og Stavanger siste måned
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Norge – boligprisene nær uendret siste året 
(ned 2,3%). Best i Stavanger og Kr Sand
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Norge – arbeidsledigheten i Norge og oljefylkene har 
falt det siste året. Nedbemanninger holder seg lavt
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Norge – lavere arb.ledighet i nesten alle 
fylker, aldersgrupper, ledighetslengder mm

09.03.2018 Presentasjon text29



Norge – lavere arbeidsledighet i Rogaland, for alle 
aldersgrupper og lengder (utenom aller lengste)
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Norge – arb. Ledighet i 
Rogaland ned i alle 
yrker og (nesten) alle 
kommuner



Norge – oppgang i ledige stillinger i Rogaland
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Norge – arbeidsmarkedet i bedring, ledige stillinger øker –
arbeidsdeltakelsen har falt men vil trolig snu med bedre tider



Norge – inflasjonsmålet senket fra 2,5% til 
2,0% (ikke så stor praktisk betydning)
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• Fra Finansdepartmentet:

• Bakgrunn og de viktigste endringene

• Artikkel | Sist oppdatert: 02.03.2018

• Behov for å modernisere forskriften
Forskriften for pengepolitikken har ligget fast siden 
inflasjonsmålet ble innført i 2001. Den er preget av 
de utfordringene som var aktuelle den gangen. I 
løpet av de 17 årene som har gått, har tenkningen 
om pengepolitikken og måten den praktiseres 
endret seg.

• Over tid har det oppstått en avstand mellom 
ordlyden i forskriften og hvordan pengepolitikken er 
utøvd. Det har vært bred tilslutning til måten 
pengepolitikken er blitt praktisert, blant økonomer, 
partene i arbeidslivet og fra Finansdepartementet.

• Våren 2016 satte Finansdepartementet i gang et 
arbeid med å modernisere forskriften. Det har vært 
lagt vekt på at prosessen skulle være åpen og 
involvere relevante fagmiljøer.

• Målet med pengepolitikken er en stabil pengeverdi. 
Det lå til grunn for forskriften fra 2001 og ligger også 
til grunn for den ny forskriften.

• Inflasjonsstyring har vært en god erfaring
Lav og stabil inflasjon er det beste bidraget pengepolitikken kan gi 
for å fremme høy velferd og økonomisk vekst over tid.

• Dempet konjunktursvingningene i norsk økonomi, og 
pengepolitikkens rolle i konjunkturstyringen er gradvis blitt 
tydeligere. I 2001 het det at pengepolitikken skal understøtte 
finanspolitikken ved å bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon 
og sysselsetting. Forståelsen i dag er snarere at pengepolitikken er 
førstelinjeforsvaret i konjunkturstyringen.

• Den moderniserte forskriften bygger på lærdommene fra de siste 
17 årene og gjenspeiler gjeldende oppfatning av pengepolitikkens 
rolle og hvordan den i dag blir utøvd.

• Inflasjonsmålet er endret til 2 prosent
Da inflasjonsstyringen ble innført, sto vi foran en periode der vi 
skulle fase betydelige oljeinntekter inn i norsk økonomi. Den reelle 
verdien av kronen ville dermed styrke seg gradvis, og vurderingen 
var at det best kunne skje med noe høyere prisstigning enn i andre 
land. Det var en viktig grunn til at inflasjonsmålet ble satt til 2,5 
prosent. Nå er perioden med innfasing av oljeinntekter i hovedsak 
bak oss. Et sentralt argument for å ha et høyere inflasjonsmål enn 
andre land har dermed falt bort. På bakgrunn av dette settes 
måltallet for inflasjonen til 2 prosent, på linje med de fleste andre 
sammenlignbare land.



Norge – inflasjonsmålet senket fra 2,5% til 2,0% (ikke 
så stor praktisk betydning)
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• I den nye forskriften heter det: 

• Inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel slik at den 

kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke 

oppbygging av finansielle ubalanser.

• Formuleringen å bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting

samsvarer med målbeskrivelsen for Norges Bank i Gjedrem-utvalgets 

forslag til ny sentralbanklov. Den erstatter formuleringen fra forskriften i 

2001 om å bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. 

Ordet «høy» er nytt sammenlignet med den tidligere forskriften. 

Pengepolitikken kan likevel ikke ta et hovedansvar for høy sysselsetting, 

men den kan bidra sammen med en velfungerende lønnsdannelse, gode 

rammevilkår for arbeidsmarkedet og en finanspolitikk som fremmer 

vekst og stabilitet.

• Det er også nytt at hensynet til å motvirke oppbygging av finansielle 

ubalanser er tatt inn. Norges Bank har selv lagt vekt på dette i 

gjennomføringen av pengepolitikken, og det synes å være bred enighet i 

det norske økonomiske miljøet om denne praksisen. I perioder med 

sterk vekst i formuespriser og gjeld øker sårbarheten i økonomien, og 

faren stiger for kriser og alvorlige tilbakeslag frem i tid. Regulering og 

tilsyn av finansmarkedene er de viktigste virkemidlene for å sikre 

finansiell stabilitet, men pengepolitikken kan også bidra til å motvirke at 

ubalanser bygger seg opp.

• Stabil valutakurs og stabile kursforventninger sto 

sentralt i den gamle forskriften, og var med å bygge 

bro fra det tidligere fastkursregimet. I en liten, åpen 

økonomi som den norske, betyr valutakursen mye 

for både inflasjon, produksjon og sysselsetting. Den 

vil derfor alltid veie tungt i de pengepolitiske 

vurderingene. 

• Likevel er det gode argumenter for å tone ned 

kronekursen og kursforventningene som mål i seg 

selv. Erfaringer har vist at kronen kan være en nyttig 

støtdemper når økonomien blir truffet av 

forstyrrelser. Etter oljeprisfallet i 2014 svekket 

kronen seg kraftig – til god hjelp for norsk næringsliv 

som konkurrerer med utlandet. I den nye 

forskriften er det ingen henvisninger til kronen, 

men Finansdepartementet legger til grunn at 

unødige svingninger i kronekursen kan medføre 

kostnader som Norges Bank vil hensynta i 

utøvelsen av pengepolitikken.

• Finansdepartementet har i dag orientert Stortinget 

om den nye forskriften i egen Stortingsmelding. 

Norges Bank har uttalt seg om den nye forskriften

før den ble fastsatt, i tråd med bestemmelsene 

i sentralbankloven. Bankens brev er vedlagt i 

meldingen til Stortinget.



Norge – inflasjonsmålet senket fra 2,5% til 2,0% -
vurdering og implikasjoner
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• Omtrent som ventet og i tråd med tidligere 

signaler

• Inflasjonen har stort sett vært lavere enn målet 

på 2,5% siden 2001, jf 10-årssnitt på rett over 2%. 

Økonomien er således i større grad «tilpasset» 2% 

- som i våre naboland/handelspartnere

• Sånn sett liten praktisk betydning. Renter og 

inflasjon påvirker trolig i liten grad økonomiens 

vekstevne på lang sikt

• Men, nå som det blir mer press i økonomien kan 

det føre til at Norges Bank må sette opp renten 

tidligere enn med inflasjonsmål

• Dog venter ikke Norges Bank rask oppgang i 

inflasjon. De venter gradvis økning litt over 2% i 

2020, men dersom presset blir høyere enn Norges 

Bank venter skal det mindre til at rentebanen blir 

oppjustert enn om målet forble på 2,5%



Verden – makro siste uker



Økonomiske nøkkeltall vs forventning – fortsatt bedre enn 
ventet men avtakende den siste tiden
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Verdensøkonomien – veksten og optimismen blant 
bedriftene (PMI) har økt
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USA – bedriftene er optimister, både industri og 
service
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• Veldig høye forventninger 

blant bedriftene. PMIene

tilsier isolert sett BNP 

vekst på 4-5%.



USA – utsikter blant bedriftene, delindekser på bra nivå 
for ordre og sysselsetting
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USA – kjerneinflasjon fortsatt omkring 2% og inflasjon 
kommet opp til 2% med høyere energipriser
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Kina – bedriftenes forventninger på greit nivå -
bra innen service, noe sideveis/ned for industri
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Risiko og usikkerhet



• Mye går bra for 

tiden - hva kan gå 

galt?

• Overoppheting av 

økonomien (økt inflasjon, 

høyere rente og lavere vekst)

• Handelskrig, jf Trump

• Gjeldskrise offentlig 

(USA, Japan og noen i 

Europa) og privat 

sektor

• Kina krasjlander (eiendom 

og kreditt)

• Børskrakk (og negativ spiral)

• .. Og mange andre…jf

punkter på sidene fra 

WEOs risikorapport 

2018 og påfølgende to 

sider

Kilde: WEF Risk Report 2018
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Kilde: WEF Risk Report 2018
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Kilde: WEF Risk Report 2018



Oljemarkedet



Oljemarkedet – har kommet godt opp (på OPEC disiplin og 
mindre overskudd av olje), litt ned på markedsuro i det siste
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Oljeprisen – både tilbud og etterspørsel stiger ca
1,5% i året. Noe ulike syn på om markedet vil 
stramme seg ytterligere til kommende kvartaler
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Kilde: Det amerikanske 

energibyrået (EIA)

Kilde: Oxford economics

(Thomson Reuters 

Datastream)



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



Moderat aksjefall bl a pga økt inflasjons- og 
rentefrykt (og kommet litt opp igjen)
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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. Vekst i 4. 
kv på 2,5% som ventet
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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 & kan se ut som det strammer seg til
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USA – kjerneinflasjon fortsatt omkring 2% og inflasjon 
kommet opp til 2% med høyere energipriser

09.03.2018 Presentasjon text62



USA – bra driv i boligmarkedet

09.03.2018 Presentasjon text63



USA – god utvikling i ordreinngangen (og 
varehandel), men litt mer dempet sist måned
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Kina – nokså stabile nøkkeltall siste måneder, 
indikerer vekst i tråd med myndighetenes mål 6,5%
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Kina – bedriftenes forventninger på greit nivå -
bra innen service, noe sideveis/ned for industri
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Europa – økonomisk vekst har tatt seg opp

09.03.2018 Presentasjon text67



Europa – bedriftene er optimister, og særlig i 
Tyskland (men litt ned på forrige måling)
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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 
Nokså nær sammenheng, med unntak av bankkrisen

09.03.2018 Presentasjon text70



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 
fortsatt nær høyeste på 10 år)
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Bedring i norsk økonomi/bedriftene (PMI 
fortsatt nær høyeste på 10 år)
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Norge – arbeidsledigheten i Norge og oljefylkene har 
falt det siste året. Nedbemanninger holder seg lavt
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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 nær null det 
siste året og ned i Oslo, men tegn til bedring
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Norge – økt kredittvekst for bedrifter og 
stabil for private, folk flest er positive
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Norge – prisoppgang siste årene bidro til rekordhøyt antall 
boliger igangsatt/under bygging, men avdemping i det siste
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Norge – dempet prisvekst i hovedsak pga importerte 
varer (klær, sko, møbler etc). Matvarer på vei opp, 
samt arbeidskraft/tjenester fra 2,2 til 3%
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Norge – dempet prisvekst
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Matvarer og 

drikke (inkl 

alko og 

tobakk)

17 %

Klær og 

skotøy

5 %

Bolig, lys og 

brensel 

(beregnet 

husleie 

13%)

23 %

Møbler, 

hush art og 

vedlikehold

7 %

Transport

16 %

Kultur og 

fritid

11 %

Hotell- og 

restauranttj

enester

6 %

Annet (inkl 

helse, post, 

utd)

15 %

INFLASJON - VEKTER



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 – og renter
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Lange renter og aksjer siste 3 år

09.03.2018 Presentasjon text89



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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