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Don’t worry –

be happy?
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Konjunktursykler – Et grunnleggende spørsmål

GDP

Time

Er vi her omtrent??
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Konjunktursykler – Et grunnleggende spørsmål

GDP

Time

Er vi her omtrent??

«Hvis det ikke bryter ut en 

resesjon, tror jeg ikke det 

vil bli alvorlig…»

John Cochrane, 

08.01.2019, ifølge E24
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Ett steg tilbake er nødvendig for å forstå dagens situasjon:

Heterogen global vekstdynamikk etter krisen i 

verdensøkonomien i 2008 og 2009
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Veksten kom tilbake, om enn i ulik grad, og på noen 

unntagelser nær
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Fallende ledighet i senere år de fleste steder
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Boligmarkedet normalisert i USA 
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…og det har vært en fin reise på børsen inntil siste del av 2018
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Mon tro om pengepolitikken hadde noe med saken å gjøre….
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Diagnose og politikkrespons
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… og nå er det mars 

2019…
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Spørsmålet var…

GDP

Time

Er vi her omtrent??



14

Megatrender utfordrer
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Hvor er robotene??

Arbeidsproduktivitet (verdiskapning pr. timeverk)
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Bank- og finansbransjen skiller seg ut
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• Geopolitisk risiko

• Handelskrig

• Politisk polarisering og dysfunksjonell politikk

• For aggressive renteøkninger??

• Land eller regioner går inn i en resesjon uten særlig penge- eller 

finanspolitisk ammunisjon 

• Gjeld og finansielle bobler

• «Disruption» forårsaket av teknologiske innovasjoner 

En meny av risikofaktorer
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Husk: 

Den globale økonomien er ofte robust overfor politiske sjokk… 
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Handelskrig…
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Uro i store land i Europa

Hva skjer i Italia? Hva skjer i Frankrike?

Hva skjer i Storbritania?
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Hvor høyt skal rentene?

Kilde: Norges Bank, MPR 2019/1
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Mye privat gjeld i mange land
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Om korte statsrenter blir større enn lange i USA: En 

ledende indikator for resesjon? 
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Er aksjemarkedet en ledende indikator?
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…og hva skjer i Kina?



26

Norsk økonomi er 

posisjonert for å tåle 

ganske mye global uro
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Det pengepolitiske bildet
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OK med egen valuta!
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«Oljefondet», Statens pensjonsfond utland

Source: NBIM
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• Kompetanse og teknologi fra 

petroleumsnæringen finner nye 

anvendelser

• Eksempel: Havbruk og fiskeri

Perspektiver på norsk omstillingsevne – etter «oljesmellen» 

• Arbeidsmarkedet
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Bidrag fra forsknings- og utdanning: Case NHH

Business

Adferd, 

samfunnTeknologi



Statsfinansene: 

Vi får syretesten for handlingsregelen i årene fremover
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Kilde: NB 2019
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


