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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 12 - hovedpunkter

Rekordhøy optimisme i olje-Norge - og arbeidsledighet i Norge på 2,4% er 

nær lavest på 10 år (og handelsfriksjon mellom USA og Kina eskalerer)

• Økt handelsfriksjon (inkl Trumps nye tiltak vedr 

teknologi mot Kina, og Kinas respons) gir økt 

usikkerhet og uro i finansmarkeder, men god fart i 

verdensøkonomien

• NORGE: Godt driv og arbeidsledigheten på 2,4% er 

nær laveste på 10 år. Oljefylket Rogaland er nå på 

3%. Rekordhøy optimisme blant oljerettede 

bedrifter i NHOs bedriftsbarometer

• USA: sentralbanken økte som ventet styringsrenten 

til 1,5% og signaliserer ytterligere oppgang til 2,0% 

ila 2018

• EUROPA: bedriftsforventningene (PMI) noe mer ned 

enn ventet, men fortsatt bra nivå. Tilsvarende for 

tyske bedrifter, hvor handelsfriksjoner trekker ned 

forventningene

• KINA: n/a

• NESTE UKE – NORGE: n/a USA: konsumentstemning; 

EUROPA: n/a KINA: bedriftsforventninger
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Ukens makrokommentar 

• Rekordhøy optimisme i olje-Norge - og arbeidsledighet i Norge på 2,4% er nær lavest på 10 år (og 

handelsfriksjon mellom USA og Kina eskalerer)

• Den positive utviklingen i olje-Norge og færre arbeidsledige er godt i tråd med signalene fra SR-

Banks konjunkturbarometer – og den gode utviklingen ser ut til å vare ved. Barometeret varslet et 

markert, positivt omslag allerede våren 2017. Og siden den gang har det vært en positiv god utvikling 

og bedriftene har ansatt flere. Det siste året har antallet sysselsatte (SSB registerbasert) økt med 1,3% 

i Norge – og 0,9% i Rogaland, 1,0% i Hordaland, 1,4% i Vest-Agder og hele 2,4% i Oslo. 

Arbeidsledigheten i Norge har falt til 2,4% (sesongjustert) som er det laveste på nær 10 år. Rogaland 

har 3%, Hordaland 2,8% og Vest-Agder og Oslo har begge 2,5%.

• Den positive utviklinger ser ut til å fortsette og NHOs ferske bedriftsbarometer viser at optimismen 

blant oljerettede bedrifter (forventinger neste 6-12 mnd) er den høyeste som er målt siden 

målingen startet i 2009. Nær 75% av bedriftene er på den positive siden. Videre indikerer NHO-

barometeret god vekst i nye jobber. Planer om nye ansatte er de høyeste siden 2011. Samtidig skal vi 

være oppmerksom på at ledigheten allerede er på lavt nivå slik at konkurransen om arbeidskraften 

øker, herunder at svak kronekurs og bedring i arbeidsmarkeder i mange land internasjonalt gir høy 

internasjonal konkurranse om arbeidskraften.

• Handelsfriksjon mellom USA og Kina har eskalert. Trump annonserte for noen uker siden straffetoll 

på import av stål og aluminium. Trump ønsker kjapt å redusere handelsunderskuddet mot utlandet. 

Dette er på 800 mrd USD (ca 5% av BNP) og nær halvparten av dette er mot Kina. Trumps mål på kort 

sikt er å redusere med ca 100 mrd USD mot Kina, samt også reduksjon mot naboland (NAFTA-avtalen) 

og EU. Kina har respondert med avgift på noen importerte varer fra USA. Videre tok saken en ny 

vending i går ved at Trump varsler handelstiltak (seksjon 301) mot Kina for å beskytte amerikanske 

intellektuelle rettigheter, dvs teknologi. Kina oppfordrer til fornuft, men er ikke redd for handelskrig.



Sideveis i aksje- og rentemarkeder siste uker, men 
økt frykt pga handelsfriksjoner
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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 – lavere arbeidsledighet i Rogaland, inkl færre helt 
ledige, delvis og tiltak – og for alle arbeidsgrupper og 
lengder (eks lengste) 
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Norge – i Rogaland er det lavere ledighet for alle 
yrkesgrupper, 60% færre permitterte, færre på tiltak og 
flere stillinger ledige vs i fjor
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Rogaland, ledige stillinger



Norge – optimismen blant NHO bedrifter nær 
høyeste på 10 år
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Norge – planer om ansettelser i NHO 
bedrifter høyeste siden 2011 (og færre 
oppsigelser)
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Norge – NHO bedrifter – bredt basert 
optimisme
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Norge – NHO bedrifter mer positive
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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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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 – arbeidsmarkedet har vært bra en stund og 
ledigheten er lav, fortsatt godt med nye jobber 
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USA – kjerneinflasjon fortsatt omkring 2% og inflasjon 
kommet opp til 2% med høyere energipriser
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USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden
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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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Kina – nokså stabile nøkkeltall siste måneder, 
indikerer vekst i tråd med myndighetenes mål 6,5%

23.03.2018 Presentasjon text24



Kina – bedriftenes forventninger på greit nivå -
bra innen service, noe sideveis/ned for industri
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Europa – nokså lav kjerneinflasjon på ca 1% og 
lavere arbeidsledighet (og økt optimisme)
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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



Mer sideveis i aksje- og rentemarkeder siste uker
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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
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USA – bra driv i boligmarkedet
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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
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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
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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
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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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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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