
 
 

 

Makro og markedskommentar 

Usikre inflasjonsutsikter og pengepolitiske innstramminger 
Av: Sjeføkonom Bjørn-Erik R. Orskaug | 15. november 2021 

Aksjemarkedene preges av svingninger. Kapasitetsbegrensninger og økende 
priser på innsatsfaktorer legger press på selskapenes inntjening. Usikkerhet om 
fremtidig inflasjon og hvordan sentralbankene skal agere legger sten til byrden. 

Aksjemarkedene har vært relativt ustabile de siste månedene. Ulike makroøkonomiske 
nøkkeltall har i det store og hele overrasket negativt. Økte innsatspriser gjør innhogg 
i selskapenes profittmarginer. Samlet sett taler det for svakere inntjening, i alle fall den 
nærmeste tiden. Enkelthendelser – slik som situasjonen for det kinesiske 
eiendomsselskapet Evergrande – har bidratt til markedsuro og økte risikopremier. 
Kombinasjonen av signaler om pengepolitiske innstramminger fra sentralbankene og 
frykten for vedvarende høy inflasjon bidrar til press oppover både på risikofrie renter 
og risikopremier. Kanskje er det overraskende at aksjeprisene ikke har falt? 

Nedjusterte vekstforventninger for 2021 og press på selskapenes inntjening 

Den økonomiske gjeninnhentingen etter pandemiens mørkeste dager har vært kraftig. 
Den førte også med seg at markedets forventninger om videre vekst økte. I januar i år 
ventet for eksempel økonomene en vekst i USA i 2021 på om lag 4 prosent. Utover året 
ble vekstforventningene justert opp, til over 6,5 prosent. Til sammenligning var veksten 
i gjennomsnitt 2,3 prosent i tiåret før pandemien. I den siste tiden har imidlertid 
trenden snudd, med en gradvis justering nedover i vekstforventningene for 2021, i USA 
og i resten av verden.  

Til dels skyldes nedjusteringene frykt for at nye smitteutbrudd av Covid-19 gir nye fall 
i etterspørselen. I tillegg bidrar problemer i tilbudssiden av økonomien til lavere 
økonomisk aktivitet. Mange av problemene har oppstått i kjølvannet av Covid-19, med 
en kombinasjon av delvis nedstengte produksjonsfasiliteter, store variasjoner og 
usikkerhet om global vareetterspørsel, og enorme pengepolitiske og finanspolitiske 
stimulanser. Andre flaskehalser har igjen oppstått uavhengig av Covid-19. Uansett 
årsak er tiltakende mangel på arbeidskraft trolig den viktigste knappheten av dem alle. 
Bedriftsundersøkelser i flere land peker på at mangel på arbeidskraft begrenser 
produksjonen. Som om det ikke var nok, har prisen på alt av energi økt, det være seg 
strøm, gass, eller olje. For bedrifter betyr det høyere produksjonskostnader, som 
delvis tærer på bunnlinjen og delvis blir veltet over på kundene.  

Sentralbankene trekker gradvis tilbake stimulanser 

Med dette bakteppet har flere sentralbanker varslet pengepolitiske innstramminger, 
riktignok til et nivå som fortsatt vil være stimulerende for økonomien. Selv om det trolig 
vil drøye en stund før Federal Reserve setter opp styringsrenten, har sentralbanken 
allerede begynt å trappe ned sine verdipapirkjøp – eller kvantitative lettelser. Det er i 
praksis en innstramming. 

Innstrammingen kommer som en konsekvens av et mer normalisert aktivitetsnivå og 
høyere inflasjon. Da fremstår det riktig å bevege seg bort fra tiltak som flere steder 
ble implementert i forbindelse med pandemien. Samtidig er vi vitne til noe som likner 
et pengepolitisk eksperiment. For bare et par år siden, ville Federal Reserve ganske 



 
 

 

sikkert allerede satt opp rentene dersom underliggende inflasjon steg så kraftig over 
målet på 2 prosent som i det siste.  

Imidlertid implementerte sentralbanken i 2020 en ny pengepolitisk strategi. I 
strategien ble det fastslått at man skulle se på gjennomsnittlig inflasjon over tid. 
Dersom inflasjonen har ligget under målet på 2 prosent en stund, kan det være riktig 
at den ligger over målet i en tid fremover. Samtidig – og helt vesentlig – fastslo man 
at det kunne være fordeler ved å la arbeidsledigheten falle under et normalnivå, for 
eksempel ved at man tiltrekker folk til arbeidsstyrken som tidligere har vært utenfor. 
Det kan styrke økonomiens vekstevne på sikt. Kort sagt innebærer den nye strategien 
at Federal Reserve nå vil tillate en periode med relativt høy inflasjon slik at 
sysselsettingen blir høyest mulig. Et spørsmål i finansmarkedene som bidrar til 
vesentlig usikkerhet er hvor høy og hvor langvarig Federal Reserve vil tillate at 
inflasjonen blir før man til slutt strammer kraftigere inn, med høyere styringsrenter.  

Norges Bank signaliserer flere rentehevinger fremover 

Norges Bank var en av de første sentralbankene til faktisk å sette opp styringsrenten 
etter pandemien, med 0,25 prosentpoeng på rentemøtet i september. I tillegg la 
sentralbanken frem nye renteprognoser, som indikerer at renten skal heves på 
rentemøtene i desember i år samt tre ganger i 2022, til totalt 1,25 prosent ved 
utgangen av året. Norges Bank har et anslag på styringsrenten i 2024 på 1,7 prosent. 

Bakgrunnen for rentehevingene er at norsk økonomi har hentet inn mye av det tapte 
fra koronaen og nå framstår som mer robust. Økonomien vokser, arbeidsledigheten 
synker, og boligprisene har steget mye. Da fremstår det riktig å bevege seg bort fra 
nullrenta, som jo er tilpasset en økonomi i krise.  

Med en styringsrente på rundt 1,7 prosent vil vi være tilbake på omtrent det samme 
nivået som vi hadde før koronaen, og det vil fortsatt være et lavt rentenivå historisk 
sett. Tidlig på 2000-tallet var det ikke unormalt med en styringsrente på om lag fem 
prosent. Hva som vil kunne anses å være en normal styringsrente i dagens økonomi er 
usikkert, men den vil i alle fall være godt under fem prosent. Trolig ligger normalrenten 
nærmere 2 til 2,5 prosent. 

Heller ikke Norges Bank er skråsikre om fremtidsutsiktene, ei heller for inflasjonen. 
Også norsk økonomi rammes av flaskehalser og økte energipriser. Det er vanskelig å 
anslå presset i økonomien på grunn av store skjevheter på tvers av næringer. I likhet 
med andre land, er det også her til lands tegn til at de kvalifikasjonene som 
arbeidsgivere etterspør, i økende grad ikke er tilgjengelige blant de arbeidsledige.  

En generell usikkerhet om tilstanden i norsk økonomi i dag og om fremtidsutsiktene, 
gir seg også utslag i Norges Banks rentebane. Dette fremgår av det såkalte 
renteregnskapet, der sentralbanken viser hva som driver endringene i sine anslag for 
styringsrenten. I følge Norges Banks egen modell skulle styringsrentene kommet 
tidligere opp enn hva den faktiske rentebanen legger opp til. I stedet benyttet Norges 
Bank i september en stor grad av skjønn ved fastsettelsen av rentebanen. Det er 
uttrykk for større usikkerhet enn normalt. Ved rentemøtet i desember blir Norges 
Banks nye rentebane viktig. Ytterligere tegn til globalt prispress samt forventninger til 
pengepolitiske innstramminger blant andre sentralbanker bidrar i retning av en høyere 
rentebane fra Norges Bank, mens den sterke norske kronen bidrar i motsatt retning.  



 
 

 

Relevante figurer 
 

Aksjepriser USA, eurosonen og Norge 
Indeks = 100 ved 1. januar 2021. Lokal valuta. 

Arbeidsmarkedet i USA 
Problemer med å besette stillinger på venstre akse, 
arbeidsledighet på høyre akse  

  
Underliggende inflasjon i USA 
% vekst år/år i kjernekonsumdeflatoren 

Renter på 10-årige statsobligasjoner i USA 
Prosent 

 
 

Norges Banks rentebane 
%. Fra Pengepolitisk Rapport 3/2021 

Norges Banks renteregnskap  
%. Endringer fra PPR 2/2021 til PPR 3/2021 
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