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Nye politiske retninger ute –
hva betyr det for Norge

Sjeføkonom



• USAs verdenshegemoni på vei ned

• Kina på vei opp

• Globalisering i revers

• Befolkningsvekst 

• Teknologi og roboter

En verden i rask endring



Twitter viktig informasjonskanal 
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Hvorfor ble aksjemarkedet glad for Trump?

• Republikanerne fikk flertall i kongressen

• Republikansk president og flertall i kongressen gir 
styringsdyktig politisk ledelse av USA

• Politiske løfter som vil øke veksten:
‐Økte investeringer i infrastruktur
‐Skattereform
‐Fjerne reguleringer
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Vekstoptimisme gir oppgang på børs og for oljeprisen
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Megatrend: befolkningsvekst
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neste 40 år: 
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Økonomiske tyngdepunkt beveger seg østover
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Befolkningsvekst endrer maktforhold

Kilde:  http://www.humanrightsvoices.org/EYEontheUN/un_101/facts/?p=16

Kilde:  The Economist

De mest folkerike land, milliarder



Kina: dominerer på havet
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Kinesiske oppkjøp i Europa
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Antall kinesiske transaksjoner i Europa i første halvår 
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Kinesiske oppkjøp skaper motreaksjoner
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Made in America – not any more…
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Globaliseringen tjener ikke lenger USAs interesser 
i like stor grad



Bakgrunn for misnøye: mange er 
«Poorer than their parents»
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Kilde: McKinsey & Company and The Atlantic 
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USA: økende statsgjeld etter 2008



Tyskland eksporterer – Trump skeptisk
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Europa: lave lånerenter grobunn for krisen



Europa: konkurranseevne



Europa: Target 2 balanse
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Norge: omstillingen går litt tregt…

13.02.201722



Svak kronekurs hjelper
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Norges Bank kutter renten for å svekke kronen -> 
bedrer konkurransekraften.
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Norge: lav rente gir svak valutakurs og høy inflasjon, -> 
rekordlav realrente etter skatt 
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Norge: kraftig befolkningsvekst.
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Norge: veksten skyldes innvandring.
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Norge: sentraliseringen fortsetter.
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Norge: Kraftig prisvekst i byene.
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Norge: industriproduksjon og handelsbalanse 
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Lave investeringer i industrien.
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Det største problemet: nødvendige 
reformer drukner i kortsiktighet.
• Budsjettet kun for 1 år.

• Valg hvert 2 år.

• Hvem har oversiktig over langsiktige konsekvenser av summen av trender i 
innvandring, sentralisering, nasjonalt eierskap, forsvar og hva er effekten på 
adferd over tid av alle de lovfestede rettigheter?

• Liten/ingen vilje til upopulære tiltak.
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Kilde: Dagsavisen, 8. oktober 2016



Formuesskatt svekker norsk eierskap
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Behov for å kutte noe – men vanskelig i valgår 
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Gode forslag fra Bjarne!
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Rentebunnen trolig nådd
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Om ikke kronekursen blir altfor sterk
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Lange renter stiger



Oppsummering

• Globalt:
‐Økt vekstforventning globalt
‐Noe høyere oljepris
‐Litt høyere renter i obligasjonsmarkedet og pengemarkedet, stiger på grunn av høyere vekst

• Norge:
‐Litt høyere vekst enn i fjor
‐Svak krone og lav rente hjelper, men investeringene fortsatt lav

‐Politisk risiko svært høy – og i land vi helst ikke skulle sett denne risikoen!
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