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Moroa besto i:
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• Globalt:

• Økt globalisering

• Positiv demografi

• Fallende rentenivå

• Økende gjeld

• Særegne forhold for Norge:

• Raskt økende innfasing av oljepenger

• Høyere inflasjonsmål enn andre land

• Utbygging av offentlig sektor

• Boligboom

• Høy innvandring





Kina ruster opp



Kina investerer kraftig



Kina og Russland er blitt bestevenner 

26 møter siste 5 år



USA: Make America Great Again!
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• Skattereform
• Handelskrig for å bedre 

amerikanske interesser
• Økt offentlige investeringer

Resultat: 
• kapitalinngang til USA
• Høy aktivitet og prisvekst
• Renteøkning
• Sterk USD



USA: ønsker å bremse handelsunderskuddet
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Handelskonflikt får effekt
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USA: rekordhøy optimisme 

11.09.201810



USA: valg i november
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• Hele representantenes hus på 
valg, og 35 av 100 senatorer på 
valg

• Mest sannsynlig at 
representantenes hus blir 
demokratisk, hele 43 kandidater er 
på vippen

• Konsekvensen av å miste kontroll med ett kammer kan bli mindre 
ekspansiv finanspolitikk (nytt gjeldstak)



Ny trend for lang renter?
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Megatrend: mindre global likviditet

Sentralbanker avslutter QE



Kapitalflukt til USA svekker valutakursen til en del land med svak 
økonomistyring (%-vis svekkelse så langt i år)
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Russland: sårbar for oljeprisfall



Italia: rentehopp etter valg
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Norge: Bedre utsikter for økonomien
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Norge: Litt høyere oljeinvesteringer
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Norge: Mindre økning i oljepengebruk
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Fallende fødselsrater

USA:        1,76  
Norge:     1,62 
Japan:      1,54 
Kina:         1,46
Russland: 1,2



Offentlige finanser med kjempeutfordring!
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Gap mellom:
• utgifter til pensjon 

• avkastning av 
oljefondet som kan 
brukes til å dekke 
fremtidig 
pensjonsutgifter

• Kutt i offentlige betalte 
goder

• Kraftige skatteøkninger 
(helt urealistisk!) 

• Tenke nytt om tjenester 
fra offentlig sektor!



Økt innvandring fra 3. verden er økonomisk krevende



Norge: renteøkning i september
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Norge: Inflasjonsmålet senkes til 2%
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Inflasjonsmålet i andre land
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Norge: inflasjonsmål & lønnsvekst
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Inflasjonsmål & lønnsvekst
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Norge: økning i gjeld & lønn
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Norge: handelsbalanseunderskudd uten olje 
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Svak kronekurs – bedre konkurranseevne
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Hva må til? Her er noen forslag 

11.09.201831

• Strukturelle reformer for å øke vekstevnen

• Bremse gjeldsveksten

• Øke incentiver til arbeidslinjen

• Kraftig begrense innvandring fra 3. verden og bedre integrering av de som er her

• Redusere offentlig sektor, overlat mer til private

• Skattereform 

• Bedre vilkår for næringsliv og privat norsk eierskap


