
 

  

Global økonomisk vekst fortsetter i moderat 

tempo – nok til å gi nødvendig 

inntjeningsvekst? 

Hva bestemmer selskapenes inntjeningsvekst? 

Over lang tid er det logisk at selskapenes 

inntjening følger den økonomiske utviklingen. 

Dette er naturlig for at kapitaleiere og 
arbeidere over tid mottar om lag den samme 

andelen av total verdiskaping i økonomien, 

målt som brutto nasjonalprodukt (illustrert 

under ved amerikansk BNP målt mot 

inntjeningen i S&P 500 indeksen). 

Inntjeningen er syklisk og preget av oljeprisfall 

En ting er at veksten i inntjening på lang sikt er 

om lag lik som vekst i total verdiskaping. En 

annen viktig observasjon er at 
inntjeningsutviklingen kan variere ekstremt 

mye mer enn verdiskapingen på kort sikt. Dette 

ser vi både av figuren over og figuren under.  

 

Siden midten av 2015 har 

inntjeningsutviklingen vært svakere enn global 

økonomisk vekst skulle tilsi (innringet i forrige 

figur). Det samme fenomenet ser vi for 

europeisk inntjening hvor sammenhengen 

mellom bedriftsundersøkelsen PMI og endring i 
inntjeningsforventninger tilsynelatende er 

brutt sammen (nederst forrige side). En god del 

av forklaringen på dette er at oljeselskapene 

utgjorde en relativt stor del av det totale 

aksjemarkedet, og at oljeprisfallet har gitt 

markant svakere inntjening i disse selskapene ( 

se figur under som viser inntjeningsutvikling pr 

sektor i USA). Imidlertid er det også andre 

sektorer som bidrar til den svak 

inntjeningsutvikling i det siste.    
 

 



Børsnoterte selskaper er i økende grad 

avhengig av den globale økonomien i form av 

at en stadig større del av inntjeningen 

kommer fra internasjonal virksomhet. Allikevel 

vil vi kunne se klare avvik i 

inntjeningsutvikling mellom regioner.  

 

I regioner som EMU har inntjeningsutviklingen 

i forhold til total verdiskaping vært mer 

moderat enn i USA etter finanskrisen. Dette 

gjør det «enklere» å generere en god 

inntjeningsvekst ut fra en opprettholdt, men 

moderat videre økonomisk vekst globalt og 

regionalt. 

 

Konklusjon 

Vi tror på en opprettholdt, og dermed fortsatt 

moderat vekststyrke for global økonomi 

fremover. Børsnoterte selskaper i regioner 

som EMU vil kunne transformere dette til en 

god inntjeningsvekst. En reversering av 

oljepriser, som vi allerede har sett antydninger 

til, vil også bidra som en driver i fremtidig 

inntjeningsutvikling. 

Varig svakere inntjeningsvekst? 

Hvis økonomisk vekst fremover blir lavere enn 

historisk, må man også forvente at langsiktig 

inntjeningsvekst blir lavere. Det kan være grunn 

til å anta en viss slik effekt som følge av lavere 

fremtidig befolkningsvekst i verden samt noe 

svakere produktivitetsvekst (figur under). 

Imidlertid er det lite grunnlag for å hevde at 

sammenhengen mellom inntjening og vekst er 

strukturelt endret. I USA har inntjeningen vokst 

klart sterkere enn BNP siden finanskrisen, noe 

som har ledet til at den såkalte profittandelen 

har vært rekordhøy (se figur neste side)    

 

 


