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Sentralbankene kom markedet til unnsetning
• Nær bjørnemarked, siden hentet seg inn igjen

• «Naturlig eksperiment» => Pengepolitikk viktig for 

gjeninnhentingen 

• Stiller spørsmål ved: 

◦ Hvor aksjemarkedene ville ha vært uten pengepolitisk hjelp?

◦ Markedets evne til å generere vekst, uten inngrep fra mynd.

• Fed nylig vist at den er villig til å komme markedet 

til unnsetning bare problemene er store nok.

◦ Vil understøtte markedet på kort sikt

◦ Men også bidra til å utsette et potensielt alvorlig problem

• Fortsatt usikkerhet. Lavere vekst i kina og 

handelskrig truer
g



Kina og India kilder 
til usikkerhet

• Veksten i Kina avtar og vekstutsiktene 

nedjustert => press på råvarepriser og frykt 

• Også i India har veksten avtatt 

◦ Markedsuro, politisk usikkerhet og 

likviditetstørke(IL&FS)

◦ Rentekutt og sentralbankfinansierte finanspolitikk

• Veksten i Brasil og Russland tatt seg opp

◦ Økt oljeproduksjon som følge av kompensasjon for 

bortfallet fra Venezuela og Iran 

◦ Økt jordbruks produksjon for å dekke etterspørsel 

som følge av tørke i nord Europa



Omslaget befester 
seg i Europa
• Veksten fortsatt svak og under trend i 

euroområdet

• Veksten hemmet ikke bare av midlertidige, 

men også strukturelle forhold relatert til 

handel

• Utfallet av amerikanske sondering vedr. 

innføring av toll på bilimport skaper risiko

• UK: Veksten mer enn halvert i løpet av det 

siste halve året. Svak investeringsvekst => 

Brexit
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Omslag eller ikke? Fortsatt spørsmålet i USA
• Veksten i 4. kvartal fortsatt over trend, men i 

ferd med å avta og nedgangskonjunktur truer

• Pengepolitiske arv => Veksten de siste åra basert 

på et lån fra framtiden. ∪ utfasing  av FP => 

negative konsekvenser for vekstpotensiale

• Aksjemarkedskorreksjonen i oktober-desember 

snudd til ny oppgang. Boks => omlegging av 

pengepolitikken

• Sjansen for en for sterk innstramning redusert 

=> kan forklare helningen på avkastningskurven 
Årlig endring i 
prosent  2018 2019 2020 2021 2022

BNP-vekst 2,9 2.3 1,5 1,6 2,0



På vei inn i et konjunkturnøytralt leie
• Våre prognoser => fortsatt vekst, men svakere, 

og under trend  => HP inn i grunn lavkonjunktur

• Svakere internasjonalt konjunkturbilde, både i 
Europa, Kina og USA

• De internasjonale handelstvistene ikke trappes 
opp

• Handelskrigen fortsetter, men utelukker ikke 
at en slags avtale kan komme på plass => Stor 
sannsynlighet for oversalg

• Brexit: Dersom UK og EU ikke enes om avtale, 
blir prosessen utsatt => ny folkeavstemning 

• Antatt lavere vekst i Kina, men vil ikke trigge en 
ny stor aksjemarkedskorreksjon



Oppgangen i norsk økonomi fortsetter, men med 
noen skjær i sjøen



Om lag konjunkturnøytral finanspolitikk

• Svært ekspansiv politikk i årene 2014-2016 

• En mer nøytral innretning av finanspolitikken etter 

det, også i prognoseperioden 

• Svak krone, høy oljepris og økt oljeproduksjon gir 

betydelig vekst i oljefondet. Oljepengebruken ventes 

å gradvis gå ned mot 2 prosent av SPU i 2022. 

Grunnene for å ikke bruke 3 prosent er:

◦ Konjunktursituasjonen

◦ Behovet for en buffer



Renteøkningene fortsetter

• Pengemarkedsrenta nå 1,36 prosent

• Pengemarkedsrenta opp ett prosentpoeng mot 

2022 

◦ Forenlig med 4 renteøkninger fram mot 2022

• Renteøkningene skyldes at

◦ Ledigheten er på vei ned og lønningene er på vei opp

• Men sterkere krone kan gi færre renteøkninger



Uendret valutakurs framover

• Har lagt til grunn uendrede valutakurser framover

◦ Antar nå eurokurs på 9,8 i hele prognoseperioden

◦ En egen boks utdyper dette, se boks 2.1

• Den svake krona har stor virkning på norsk økonomi: 

Hvis krona hadde gradvis styrket seg med 6 prosent 

fram til 2022: 

◦ Fastlands-BNP ville vokst 0,1 prosentpoeng mindre hvert år

◦ Inflasjonen ville blitt 0,3-0,4 prosentpoeng lavere i hvert av 

årene 2020-2022

◦ Kan gi 1-2 færre renteøkninger



Boligprisene fortsetter forsiktig opp

• Omslaget i boligmarkedet i 2017 kom som følge av  

◦ Rekordhøyt boligtilbud

◦ Mindre befolkningsvekst

◦ Innstramming av boliglånsforskriften fra 1. januar 2017 

• Forsiktig prisoppgang fortsetter fram til 2022

◦ God balanse mellom tilbud og etterspørsel

◦ Gradvis økende renter

• Boliginvesteringene falt kraftig i fjor

◦ Ny oppgang i igangsettingstallene de siste månedene 

◦ Svak utvikling i realboligprisene demper boliginvesteringene framover

◦ Investeringsnivået 3 prosent lavere i 2022 enn i toppåret 2017



Høyere rentebelastning framover

• Gjeldsveksten betydelig høyere enn inntektsveksten i mange år

• Samlet lånegjeld i prosent av disponibel inntekt var 245% ved utgangen av 2018

◦ Flytende rente => Husholdningene kan være sårbare selv med moderate 

renteøkninger  

• Rentebelastningen øker med vel 1,5 prosentpoeng i våre prognoser

◦ Gjelden vil fortsatt vokse raskere enn inntektene 

◦ Utlånsrentene vil øke og være den viktigste bidragsyteren

• Rentebelastningen i 2022 ikke unormalt høy, men …

◦ Enda høyere renter vil gjøre rentebelastningen mer kritisk for norsk økonomi 

• Høyere rentebelastning demper inntekts- og konsumveksten    
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Konsumveksten i moderat tempo

• Realinntektsveksten klart opp i fjor

◦ Beskjeden reallønnsvekst ble dominert av høy sysselsettingsvekst

• Store svingninger i samlet konsum gjennom 2018

◦ Varekonsumet (biler (stoppede leveranser som følge av ny WLTP 

standard for utslipp) og matvarer) forklarer den ustabile utviklingen

• Moderat konsumvekst fram til 2022 

◦ Økte lønnsinntekter og stønader stimulerer konsumet

◦ Svak utvikling i realboligprisene og økte renter demper konsumet

◦ Rundt 5 prosent årlig konsumvekst under oppgangskonjunkturen 

før finanskrisen – nå halvert vekst! 

• Spareraten opp vel 1,5 prosentpoeng  i våre prognoser



Vekst i petroleumsinvesteringene i år – flater 
deretter ut

• 3,3 prosent investeringsvekst i 2018

◦ Vekst etter fire år med et akkumulert fall på 30 prosent

◦ Høyere oljepris og lavere kostnader genererte høyere utbyggings- og 

leteaktivitet

• Høy investeringsvekst i år 

◦ Stor økning i utbyggingsaktivitet 

◦ Ventes vekst i felt i drift, leting og nedstengning og fjerning 

• Flat investeringsutvikling i 2020-22

◦ Utfasing av store utbygginger motsvares av 

- aktivitetsvekst i leting, felt i drift 

- og nedstengning og fjerning samt oppstart av en rekke nye utbygginger



Moderat investeringsvekst framover

• I 2018 vokste næringsinvesteringene med 1,8 prosent

◦ Store forskjeller mellom næringene 

• Investeringstellingen indikerer oppgang i industrien og 

utflating i kraftforsyning i 2019

• Regionalt nettverk rapporterer om lavere 

investeringsvekst fra tjenesteytende næringer i 2019

• Høyere renter, et nøytralt konjunkturbilde innenlands 

og svak vekst internasjonalt legger en demper på 

investeringene i årene framover



Det meste av fallet i arbeidsledigheten er bak oss
• Arbeidsledigheten målt med AKU falt gjennom 2. halvår 2018 

fra 4 til 3,7 prosent

• Fylkesfordelte tall fra NAV viser bred nedgang i ledigheten. 

Nedgang størst i fylker knyttet til petroleumsvirksomhet => og 

at regionale forskjeller er blitt mindre i 2018

• Både Sysselsettingen og Sysselsettingsraten vil vokse framover 

• Flere melder seg på i arbeidsmarkedet og det demper fallet i 

arbeidsledigheten

• Framover vil ledighetsraten ligge rundt 3,7 prosent 



Utsikter til økt reallønnsvekst 
• Årslønnsveksten noe opp i takt med 

oppgangskonjunkturen

◦ Stramt arbeidsmarked

◦ Lav arbeidsinnvandring

• Inflasjonen preges av kraftprisene

◦ Strømprisene har kommer ned fra januar og viser for oss 

moderat vekst framover

◦ => Lavere KPI-vekst, etter en periode med høye energipriser

◦ Økt produktivitetsvekst demper effekten av økt lønnsvekst

◦ =>KPI-JAE med veksttakt litt over 2 prosent ut prognoseperioden

• Reallønnsveksten tar seg opp til rundt 1,5 prosent



TBU – Det tekniske beregningsutvalget for 
inntektsoppgjørene

Utvalget skal i forbindelse med inntektsoppgjørene legge fram det best 

mulige tallmaterialet og presentere det i ei slik form at en kan unngå 

uenighet mellom partane rundt den økonomiske situasjonen.



TBU – oppdatert anslag for prisveksten

Pressemelding, ASD, 12.03.2019



Oppgangen i norsk økonomi fortsetter, men med 
noen skjær i sjøen




