
HVORDAN SER UTSIKTENE FOR DIN 
BEDRIFT UT I 2017?

Economists don’t forecast because they know; 
they forecast because they’re asked. (J. K. Galbraith)



1. Utsiktene for verden
2. Utsiktene for Norge
3. Utsiktene for din bedrift
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UTSIKTENE FOR VERDEN
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Inntektene vokser i de fleste land.
Raskest i Kina.
Men brukbart i USA også.

Husk å skille mellom ENDRING
og NIVÅ        
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Men forskjellene øker også.                                         
Helt skremmende egentlig
Forklarer litt hvorfor Trump vant?

USA blitt et polarisert samfunn
Norge – et inkluderende samfunn

arne jon isachsen5



MAKTBALANSEN ENDRES

Kina vokser – også gjennom finanskrisen

Går tregere i EU – særlig etter finanskrisen

USA klart seg bedre etter finanskrisen
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Tar XI Jinping en ”Putin”? Forsetter utover 2022?
Spennende på partikongressen til høsten. Nye ledere pekes ut.
Vet om korrupsjon, men mange vil likevel beholde Partiet ved makten
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UTFORDRINGER FOR KINA I

Fantastisk økonomisk vekst i mer enn 35 år.   

Mindre gunstig utgangspunkt på fire-fem områder

 Demografi – synkende arbeidsstokk
 Synkende avkastning i SOEs
 Tatt igjen det meste rent teknologisk
 Eksportmarkeder svekkes
 Hvor robust er systemet?
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UTFORDRINGER FOR KINA II

Behov for ny modell – basert på vekst i forbruk snarere enn i investeringer
Krever jevnere fordeling av inntektene

Statseide foretak – skal de tillates å gå konkurs?
November 2013: Ja – August 2015: Nei
Skal utvikles til ”national champions”

Jernbane (CRRC i 2015)
Fly (China Commercial Aircraft Company i 2003)
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UTFORDRINGER FOR EUROPA

 Eurosamarbeidet – går det opp i liminga?
 Håndtering av flyktninger – klarer EU av denne utfordringen?

 Ble land i Øst-Europa for raskt tatt inn i EU (2004)?
 Konsekvenser av Brexit – for britene og for oss andre
 Hva med valget i Frankrike til våren?

 Polen og Ungarn – utvikling i skummel retning?
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AMERIKA

Tok tapene etter finanskrisen raskere enn i EU.
800 milliarder dollar for å redde bankene.
Litt mer for å få fart på etterspørselen.

Hvorfor er konkurs innmari viktig for at en økonomi skal fungere godt? 
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UTFORDRINGER FOR AMERIKA I

Hva vil Trump? Hvordan er han? Trump vanskelig å bli klok på.
Aldri hatt noen sjef - ingen politisk erfaring
Rask på labben - enormt ego?
Tweeting som måte å kommunisere på
Street-smart – og smart på andre måter også?

Terger Kina med Taiwan – ER det del av Kina?
Bruke som forhandlingskort – at Kina får orden på N-Korea
Men er Kina interessert i det?

I to år har republikanerne Det hvite hus og begge kamrene i Kongressen.
Hvordan vil republikanere samarbeide med Presidenten?
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UTFORDRINGER FOR AMERIKA II

Lav vekst i produktivitet

Delingsøkonomien – gitt kapital utnyttes bedre (Airbnb)         
Langvarig lavkonjunktur og bør investere mer i infrastruktur 
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UTFORDRINGER FOR VESTEN I

1968 – studentopprør
2016 – opprør fra de forsømte

Hvem har sviktet og hvordan? 
Hvor er solidariteteten?
Nasjonalstaten sterkere enn EU, og euroen en ulykke
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UTFORDRINGER FOR VESTEN II

Populismen på fremmarsj – både til venstre og høyre.

Kina – som vil lage sin egen orden – jf det som skjer i Sør-Kina Havet.

Francis Fukuyama, 1989, tok feil: 

“What we may be witnessing is not just the end of the Cold War, …  but …the 
universalization of Western liberal democracy as the final form of human government.”
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UTSIKTENE FOR NORGE
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Norge har hatt en enorm fordel       
av Kinas vekst.

Nå er festen over…
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Brent Crude $51.42 den 12 oktober 2015
$27.82 den 20 januar 2016, ned 46 %

Men så, $44.68 den 12 april – tilbake til oktober, nesten

Og nå, $56.82 fredag 6 januar 2017

Når oljeprisen faller, svekkes krona. Og motsatt når prisen på olje stiger.
Til veldig god hjelp for økonomien. Hvorfor?
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Virkninger av lavere oljepris på Fastlandsøkonomien

• Oljesektoren og leverandører på Fastlandet, 9 % av sysselsettingen
• Oljesektoren, 17 % av BNP
• Oljesektoren, 25 % of det offentliges inntekter

Lavere kronekurs letter strukturelle endringer ved lavere oljepris.
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Virkninger av lavere oljepris for offentlig sektor

Oljefondet tilsvarer nå 250 % av Fastlands-Norges BNP.
(2.600 mrd kr / 7.200 mrd kr)

Handlingsregelen og kan bruke 4 % av fondet hvert år.
MEN: Må trolig reduseres til 3 %

Betyr at staten i år kan bruke 10 % av BNP. Uten å skattlegge.

Tidlig på 2000-tallet, bare 2 % av BNP.
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Gode priser på olje har ført 
til liten kostnadsbevissthet.
Hvorfor er det en god nyhet nå?

Kan oljeingeniører gjøre nytte
for seg i andre bransjer?
Omstillinger kan kreve konkurser
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Mindre penger strømmer
inn på Oljefondet.
Mer penger strømmer ut.
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UTSIKTENE FOR DIN BEDRIFT
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Noen trender:

 Ny teknologi og delingsøkonomien
 Eldrebølge – nye utfordringer og muligheter. 

 Hvordan bruke de eldre? 
 Hvordan betjene de eldre?

 Mindre avkastning på Oljefondet og slutt på vekst i bruk av oljepenger
 Digital revolusjon og økt satsning på det grønne
 Markedet gir stadig mer til dem på toppen

Konsekvenser for din bedrift?
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DIGITAL REVOLUSJON KAN FØRE TIL ØKT POLARISERING

“Public sector investments in digital technologies, in the absence of accountable 
institutions, amplify the voice of elites, which can result in policy capture and 
greater state control. 

Eliten får mer å si og sterkere statlig kontroll?

And because the economics of the internet favor natural monopolies, the absence 
of a competitive business environment can result in more concentrated markets, 
benefiting incumbent firms.” 

Mer krevende å starte opp ny virksomhet?

Sitert fra World Bank Development Report 2016, Digital Dividends, page 3 
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TESER OM DIGITAL TEKNOLOGI OG KONKURRANSEKRAFT 

• Skjerper krav til utdannelse og jobbtrening, og til infrastruktur
• Krever evne og vilje til å eksperimentere og forandre 
• Krever åpenhet og fleksibilitet

“Not surprisingly, the better educated, well connected, and more capable have 
received most of the benefits— circumscribing the gains from the digital 
revolution.”  World Bank Development Report 2016, Digital Dividends, page 3 

Hva menes forresten med DEN DIGITALE REVOLUSJONEN?
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DIGITALISERING, KRAFTIG POTENSIELL ØKNING I VELFERD, MEN…

Roboter, tar 40 % av nåværende typer jobber i løpet av 10 – 20 år? 

Delingsøkonomien, enormt potensiale for økt velferd – og kan redusere 
behov for fysiske ressurser (som biler, lastebiler, sjåfører, hotellrom,…) 

Ressurser / varer / tjenester mye mer tilgjengelig enn før, dekker reelle behov, 
men det oppleves også som dramatisk: Tap av arbeidsplasser
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Grønne incentiver

Trenger incentiver for å innfri miljøkravene.
Det enkleste er samme pris for alle på utslipp av CO2.

Kan vi ta politikerne på alvor når de sier at de er grønne
samtidig som tax-free ordningen opprettholdes?
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Francis Fukuyama, 1989, The End of History?

“…. universalization of Western liberal democracy as the final 
form of human government” – slik har det ikke gått.

“What we may be witnessing is not just the end of the Cold War, or the passing of 
a particular period of postwar history, but the end of history as such: that is, the 
end point of mankind's ideological evolution and the universalization of 
Western liberal democracy as the final form of human government.”
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Kilde: OECD, Det europeiske miljøbyrået, Opplysningsrådet for veitrafikk og Finansdepartementet. Meld. St. 1 (2016–2017), Nasjonalbudsjettet 2017. 
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Tallene for 2016 og 2017 er anslag utarbeidet av Finansdepartementet.
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. Meld. St. 1 (2016–2017), Nasjonalbudsjettet 2017.  
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Kilde: Oppgaveregisteret per august 2016. Meld. St. 1 (2016–2017), Nasjonalbudsjettet 2017. 
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Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no. Macrobond, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. Meld. St. 1 (2016–2017), Nasjonalbudsjettet 2017. 
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Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no. Macrobond, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. Meld. St. 1 (2016–2017), Nasjonalbudsjettet 2017. 
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Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no. Macrobond, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. Meld. St. 1 (2016–2017), Nasjonalbudsjettet 2017. 
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Kilde: Macrobond. Meld. St. 1 (2016–2017), Nasjonalbudsjettet 2017. 
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Kilde: IEA Oil Market Report (september), Macrobond, Statistisk sentralbyrå, Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet og Finansdepartementet.
Meld. St. 1 (2016–2017), Nasjonalbudsjettet 2017. 
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