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En sårbar verdensøkonomi 



Hva med Kina?

▪Tiltak for økt vekst:

▪Rentekutt

▪ Skatteletter

▪Reduserte kapitalkrav

▪Direkte kjøp i aksjemarkedene

▪Avslutning av forsøk på å dempe 

aktiviteten i skygge-bankene



Endringer vi ikke kan gjøre noe med

BNP-vekst, inflasjon, 

renter

tid



Tyskland – enda lavere vekst
………et samfunn avhengig av innvandring, gitt 1,4 barn pr kvinne



Nye utviklingstrekk for Italia?

Ny historisk bunn i antall 

fødsler: Og innvandring?

▪ Last year 157,000 people left Italy, the 

largest number since the 1990s and an 

increase of nearly 2,000 people from the 

previous year. 



Eldrebølgen kommer i en æra med fallende priser på 
ferdigvarer



Oljemarkedet viser det samme 



Oppsummering

Før Nå

Mennesker

Yrkesbefolkning

Produktivitet-vekst

Vekst pr arbeider

Samlet BNP-vekst

Inflasjon 

Lønnsvekst

Produktivitet-vekst

Samlet inflasjon 



Med et rentenivå som minimeres

Hvordan vurderes kapitalavkastning?

Før Nå

Renter

Inflasjon 

Realrenter

Mer avkastning

aksjer

Samlet avkastning



De internasjonale ubalanser



3) Kina er her holdt utenfor NØ-Asia



Gjeld



Eksempel: Overgangen fra u-land, til i land, til rentenist



NIRP (negative interest rate policies) - æraen 



Norges 3 farer ‘Peak –oil’ ▪Aldri før har nordmenn villet spare mer

▪Andelen nordmenn som sier de vil øke 

sparingen eller nedbetale mer lån hvis 

de får mer penger mellom hendene har 

aldri tidligere vært så høy, ifølge Finans 

Norge.



NIRP skaper utfordringer for oss



Norske utfordringer



Norges Bank – rentehevingene er over for denne gang

Den nye rentebane: Renteregnskapet:



Siste nytt

Perspektiver på Norges Bank:

▪ Her hjemme har vi mer å gå på, siden 

styringsrenten er kommet litt opp. Skulle vi 

utsettes for et alvorlig tilbakeslag, vil vi sette 

renten ned. I prinsippet viser erfaringer fra 

andre land at virkningen fra lavere 

styringsrente ikke stopper ved nullstreken, 

selv om rommet under null er begrenset. Men 

hos oss er det vanskelig å se for seg negativ 

rente i lang tid, eller at pengepolitikken skal 

strekkes enda lenger gjennom 

ukonvensjonelle tiltak. Selv om slike tiltak 

trolig vil ha en viss virkning her hjemme, må 

de potensielle gevinstene veies opp mot 

kostnadene. I tillegg har Norge handlingsrom i 

finanspolitikken.

Perspektiver på finanspolitikken



Krona blir bare svakere og svakere, mens frykten for et 
norsk konjunkturelt tilbakeslag øker

Mot alle For svak NOK?
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Ansvarsforhold

▪ Denne rapporten kan ikke benyttes av andre enn de 

personer som har mottatt denne direkte fra forfatter av 

rapporten. Forfatteren fraskriver seg ethvert ansvar for 

mottakerens benyttelse av rapporten. Rapporten bygger på 

opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, uten at 

forfatteren påtar seg ansvar for å redegjøre for 

opprinnelsen av opplysningene. Forfatter av rapporten 

innestår ikke for opprinnelsen eller korrektheten av 

opplysningene som rapporten bygger på. Rapporten skal 

kun oppfattes som oppsummering og uforpliktende 

sammenstillinger og betraktninger rundt den informasjon 

som fremkommer av rapporten. Rapporten kan ikke 

benyttes som grunnlag for beslutninger, analyser eller 

planer hos mottaker, heller ikke som grunnlag for 

investeringsbeslutninger. 
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