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Quiz

Aldri glem hvem som egentlig bestemmer det hele!
Australia ☺

Fra 1983 til 2021
HELT LIKT!!!

• Eller rettere: Det som driver Australia driver også Norge og norske markeder
• Ikke norske renter, politikk eller noe annet norsk
I alle fall ikke inntil i dag!
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Hva bestemmer innlånskostnaden for norske banker?
Alle kredittmarkeders mor – BBB industrial i USA! Det er EN global risikoprising. Ikke en norsk
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Quiz

Quiz: To streker. Norge og resten av verden. Hvem er hvem?
Norge svinger som andre land. Kun to unntak i nyere tid
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Quiz

To streker. Norge og resten av verden
1) Bolig- og gjeldskrisen som til slutt ble en bankkrise (88-92)

Den krisen vi i bankene helst vil glemme
HM Andreassen
konsulent,
Den norske bankforening (1984 – 1989)
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Quiz

To streker. Norge og resten av verden
1) Bolig- og gjeldskrisen som til slutt ble en bankkrise (88-92). 2) Oljekrisen i 2014 - 2017

… som ikke ble noen krise for landet,
bare for Sørvestlandet
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Norsk økonomi

Gi meg Globalt BNP og Oljeprisen: Vi får norsk BNP!
Verdensøkonomien og oljeprisen har så langt forklart det det aller meste

Ingen innenlandske faktorer som rente, politikk
har så langt klart å forklare noe som helst
(unntatt bankkrisen, men flere land gjorde samme
tabbe som oss)
Vi svinger som de andre
• Ikke fordi vi handler med de andre
• Men fordi vi handler som de andre
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Global økonomi

Det var en virusstopp. Og rask start! Ikke en normal økonomisk nedtur, selvsagt
Og vi går ut av korona rett i en høykonjunktur!
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Global økonomi

Det var en virusstopp. Og rask start! Ikke en normal økonomisk nedtur, selvsagt
Og vi går ut av korona rett i en høykonjunktur!
Vanlige økonomiske nedturer:
Mye er galt før det smeller
• For høye investeringer
• For mye gjeld
• For lav arbeidsledighet
• For høy lønnsvekst, prisvekst
• Rentene blir i høyeste laget
Det var ubalanser før korona og vi ventet
brems i 2020 og 2021, men ingen dyp knekk

Det ble en bråstopp
+ ekstreme politikk-grep
+ seier over viruset
= Rett inn i ny høykonjunktur!
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Global økonomi

Superløft i detaljhandelen i rike land – godt over gammel vekstbane
God inntektssikring for husholdningene, tjenester ble stengt ned –> kanonvekst i vareforbruket!

• Vareetterspørselen (utenom bil)
vil dempes i rike land de neste
kvartalene
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Global økonomi

Superløft i detaljhandelen i rike land – ikke så sprekt i fremvoksende økonomier

• Vareetterspørselen (utenom bil)
vil dempes i rike land de neste
kvartalene
• Fremvoksende økonomier
kommer nå trolig i gang
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Global økonomi

Noen gikk ikke ned, men skjøt opp, uten unødig opphold

• Vareetterspørselen (utenom bil)
vil dempes i rike land de neste
kvartalene
• Fremvoksende økonomier
kommer nå trolig i gang
• Nå er det ikke Norges tur, i
detaljhandelen
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Global økonomi

Investeringene raste i 2. kv-20. Så rett opp igjen
Ut av korona rett i en høykonjunktur! Og da er ikke de vekstutsiktene de beste

• Trolig fortsatt driv opp:
» Flaskehalser må løsnes opp
(frakt, logistikk)
» Near/In-sourcing (litt)
» Grønne saker og ting

• … men ikke en langvarig opptur, herfra!
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Global økonomi

Ingen klager over dårlig salg. «Alle» klager på mangel på innsatsvarer/arbeidskraft/kapasitet
Prisene fyker i været! Korona-trøbbel forklarer noe, men overraskende sterk etterspørsel trolig mer!
.

•
•
•
•

Det er bare rike land som klager på varemangel og priser som skyter i været. Fordi de er overstimulert??
Har ført til raskere prisvekst i mange land. Energi viktigst
Logistikken får vi løst opp i, i løpet av de neste månedene?
Men den reelle trusselen er lønnskostnadene!
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Global økonomi

Og nå – før tjenestesektoren er fullt tilbake: Mangel på arbeidskraft, overalt!
Lønnsveksten er på vei opp – og den kan bli for høy, igjen. USA kan være ille ute å kjøre allerede!

• Dette er et problem for bedriftene,
men ikke for nasjonene!
» Noe korona-trøbbel, men «feilen» er trolig at samlet
etterspørsel er «for høy»

• Vi har virkemidler mot slikt:
» Økt rente (fra historiens laveste)
» Høyere skatt
» Kutt i offentlige utgifter
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Global økonomi

Rentene ble sendt rett i dørken – uten at mange trodde verden var varig skadet
Kjøp “realøkonomien”: Aksjer, kredittspreader, eiendom, – som gir inntekter når økonomien er OK
• I mars/april-20: Sentralbankene kuttet
rentene og kjøpte obligasjoner
» Ville bidra med det de kunne, få hele
rentekurven ned og likviditeten opp!

• I tillegg ble statsbudsjettene brukt,
som aldri før! Mange kreative tiltak!

• Virusskrekken slapp etter få dager
• Aksjer, eiendom rett opp
Aksjer i USA 2 x normal prising (P/B, CAPE),
boligprisene mer opp enn siden 1948
» Rekordlav rente
» God tro på fremtiden

Er gapet mellom realrente og forventet vekst
bærekraftig?
Hva kan redusere/lukke det,
ovenfra/nedenfra?
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Global økonomi

Hva kan redusere/lukke gapet mellom rente og vekst?
Ganske mye – og vi tror at det er ganske sannsynlig at det vil skje
1) For høy «varig» inflasjon (uavhengig av årsak)
» Sentralbankene, markedet vil presse realrentene opp

2) For lav arbeidsledighet – for høy lønnsvekst
» Veksten i inntjeningen blir presset ned + press på prisene (og dermed rentene)

3) For høye investeringer
» Høy P/B (Tobins q) = Dyrt å kjøpe en brukt bedrift på børsen. Bedre å investere i en ny, til P/B = 1
» Økt tilbud vil presse marginer, vekst i inntjening ned og deretter lav BNP-vekst når investeringer faller

4) For mye gjeld
» Dagens lave renter kan gi høy gjeldsvekst når vekstutsiktene er gode/ledigheten er lav
» Uroer ubalanser sentralbanker/markeder blir renten høyere og/eller lavere vekst når de sprekker

5) «Uflaks»
» Kinasprekk – Evergrande + fryktelig høye investeringer og svært høy gjeldsgrad
» Geopolitiske konflikter. Eller USA snubler i egne ben
» Langvarig kork og kø i varekjedene, energisvis (vekstforventinger ned)
Avkastningen blir elendig de neste årene, historien er entydig. Gjelder både aksjer, obligasjoner og eiendom
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Global økonomi

Rekordmange ledige stillinger og bedriftenes lønnsplaner tilsier høyere lønnsvekst
Prisveksten i USA har vært 2% de 10 siste årene med langt lavere lønnsvekst enn I dag. Federal Reserve er under stort press!
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Global økonomi

USA går ut av koronakisen og rett i en høykonjunktur! Med en rente på 0!
... Som om det er etterspørselen som er problemet!

Flere enn noen gang klager på
tilgang/kvalitet/kostnad på arbeidskraften!

Færre bedrifter enn noen gang klager på salget!
… og flere bedrifter enn noen gang siden 4. kv
1979 sier de vil øke prisene!
Og renten er rekordlav…
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Norsk økonomi

Og det er jo ikke bare i Amerika, selvsagt!
Ikke like ille i Norge, men noe skjer, her også!
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Norsk økonomi

Norges Bank har oppjustert og oppjustert
Fordi vi har kommet i gang raskere enn banken først trodde

Rentebanen er selvsagt jekket opp tilsvarende!
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Norsk økonomi

Status Norge – før tjenestesektoren er fullt ut rehabilitert
Hvor mye har vi å vokse på?
• Sysselsettingen blant de som bor i Norge har
skutt i været
» Utlendingene kom ikke inn til landet
og innlendingene kom da inn på jobbmarkedet?

• Bedriftene er optimistiske, vil øke bemanningen
kraftig
• Arbeidsledigheten er lavere enn normalt
(fulltids, NAV)
• Mange flere ledige, ubesatte stillinger enn
normalt

• Hva nå?
» Kan vi få enda flere bosatte i arbeid?
» Vil utlendingene kommer tilbake til oss??
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Norsk økonomi

Norske investeringer neppe for høye nå (mindre risiko enn i utlandet)
• Husk:
Utsiktene er dårlige etter at det har gått bra
lenge og alle tror det skal fortsette ☺
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Renter og gjeld

Er 0 eller negative renter den nye normalen? Tviler
Norsk rente har vært lav – uten at folk flest har vært redde

Lave renter og (tro på) en normal
økonomi og normale inntekter: Lån mer!
Boligpriser (og aksjekurser) opp!

Regnet før skatt. Etter skatt var renten mye lavere før 1990
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Renter og gjeld

Hvordan hadde fugleflokken sett ut, uten “buret”?
Den hadde fløyet ut og opp

Belåningsgrad (LTV) og gjeldsgrad (LTI) for boliglån
Loan
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Kilde: Finanstilsynet, 16000 nye boliglån, fra 2018 og 2019
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Renter og gjeld

«Vi» vet hvordan rekordlave realrenter fungerer i en sterk økonomi
“Vi” har fått en ½ årsinntekt mer i gjeld enn “de andre”

«Vi»: De som fortsatte gjelds- og boligfesten, fordi de
fikk lav rente uten at de egentlig trengte det
(Australia, Canada, Norge, Sverige)

Der boblen sprakk, nedbetalte folk gjelden, mens renten
var lav – fordi det var gode grunner til at renten var lav.
Nå er gjelden nedbetalt og de kan gå i gang igjen?
Og noen lånte ikke så mye mer, selv om renten var lav
uten at ledigheten var høy (deres bobler sprakk for
lenge siden)

Bubble: Bolig- og gjeldsbobler som sprakk, USA, UK, Spania, Danmark, Nederland, Irland og mange andre. No bubble: Tyskland, Japan + noen få til
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Renter og gjeld

Men nå skjer det noe på boligmarkedene «overalt». Fordi utsiktene er gode og renten rekordlav
… og få er redde for gjelden. I USA tiltar gjeldsveksten raskt igjen!
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Renter

Houston Fed, you may have a problem. We are up here already
Økonomien er på full fart opp mot himmelen, rentene er fortsatt nær bakken

• Den pengepolitikken som var riktig i mars
2020, er neppe riktig i oktober 2021
• Nå har de fleste sentralbankene signalisert
at politikken skal justeres
» Alle vil trappe ned «QE»
» Norge, New Zealand Sør-Korea har hevet
renten (+ 30 fremvoksende økonomier).
» Og flere snakker om at renten må opp

28

Fra Financial Times i går ettermiddag
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Renter

Plutselig stiger rentene loddrett i mange land! UK kan heve torsdag, USA til sommeren
Det prises inn renteøkninger til og med i Sverige og EMU! Men Australia, New Zealand og Canada brattest opp
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Renter

FRA-rentene videre opp – og de ligger nå over Norges Banks bane!
Markedet priser inn renteøkning hvert kvartal til neste høst. Så litt lavere. Renten tilbake til 1,5% først om 2 år. Hva om..
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Renter

Husk at Norges Bank «aldri» har gjort det den sa den skulle gjøre, med renten
Men det banken lover, er å sette renten slik den mener er riktig, når den tiden kommer
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Norsk økonomi

«Oljekrisen» kuttet norsk oljeavhengighet kraftig!
Etterspørselen fra oljesektoren falt fra 12% til 7% av BNP

• Norge overlevde helt greit fallet fra 12% til 6%
av BNP - på 4 år
• Det grønne skiftet: De siste 7% blir nok borte
» Men det kan vi bruke 10 – 30 år på!
» Jeg er ikke bekymret for den teknologitunge,
omstillingsvillige leverandørindustrien,
den har for lengst begynt å legge om kursen

• Jeg er mer bekymret for at kuttet i oljeskatten vil
fremskynde mange oljeinvesteringer.
Og gi bråstopp etterpå
• Og kuttet i oljeskatten vil uansett
ikke fremskynde det grønne skiftet,
det vil forsinke det
• Vi har neppe folk til å gjøre begge tingene,
samtidig!

Ikke justert for importinnholdet i oljesektorens etterspørsel, men heller ikke for eksport av oljerelaterte varer og tjenester til utlandet
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Grønn økonomi

Det grønne: Vi må ha magamål om hvor mye nyvinning 5,4 mill nordmenn skal bidra med
Hele verden bygger batterifabrikker (uten ny teknologi), blått/grønt hydrogen, vind og sol. Og det må verden gjøre!
• Sikkert noen områder vi kan gå i front,
men de er ikke mange eller brede!

• Saudi Arabia har uendelige
mengder verdiløs naturgass
• Vil lage blått hydrogen med CCS,
bli verdens største produsent

• Kostnadsramme 110 milliarder
USD

» Noe prosessindustri?
» Hydrogen/ammoniakk på skip?

• Vi har gjort «noe» allerede
»
»
»
»

(En mislykket) Månelanding
El-bil (titalls milliarder)
Langskip (NOK 20 milliarder, tilsvarer EUR 160 mrd i EU)
Investerer 40 milliarder i grønn elektrisitet, hvert år

De vil også bli verdens største på
eksport av grønt hydrogen.
De har jo nok sol og plass ☺

34

Grønn økonomi

Det grønne: Vi må ha magamål om hvor mye nyvinning 5,4 mill nordmenn skal bidra med
Hele verden bygger batterifabrikker (uten ny teknologi), blått/grønt hydrogen, vind og sol. Og det må verden gjøre!
• Sikkert noen områder vi kan gå i front,
men de er ikke mange eller brede!
» Prosessindustri?

• Vi har gjort «noe» allerede
»
»
»
»

Månelanding
El-bil (titalls milliarder)
Langskip (20 milliarder)
Investere 40 milliarder i grønn elektrisitet, hvert år

• MYE viktigere at alle bedrifter/offentlig sektor tar
i bruk all lønnsom tilgjengelig grønn teknologi
Og han kan sikkert tenke seg
noen grønne statspenger i
tillegg
Han har ikke gjort gode dealer
med staten før?

» Gjerne ved at det blir dyrt å slippe ut CO2, det gjør
mange beslutninger mye enklere!

• Bedriftsledere og investorer (og bankfolk og
meglere!) tenker på grønt HELE TIDEN
» Vi har jo sett hvor regnbuen står og gullet kan hentes

Mal apropos:
Er EUs taksonomi et überbyråkratisk bomskudd?
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Norsk økonomi

Frykten for den innbilte eksportkrisen kan bli kostbar for landet!
Norge trenger ikke og kan ikke erstatte oljeeksporten! Vi bruker ikke/lever ikke av oljepengene!
• Alle statens oljeinntekter er spart
og satt inn på Oljefondet
• Vi har brukt mindre enn avkastningen av fondet
– VI BRUKER IKKE OLJEPENGER
• Landet samlet og staten er i balanse uten 5 øre i
oljeinntekter
» Fastlandets handelsbalanse er med nødvendighet
svekket fordi vi har blitt rikere og kan betale mer av
importen med kapitalinntekter fra Oljefondet!

• Fastlands-Norge har ikke behov for noe spesielt
eksportløft. Og enda mindre et +50% mål
• Leverandørindustrien må snus rundt og gjøre noe
annet, lønnsomt. Over de neste 10 – 30 årene.
Det vil den klare utmerket, på egen hånd
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Norsk økonomi

Det er kanskje greit nok at noen er bekymret for den innbilte budsjettkrisen
Staten går i balanse uten oljeinntekter. Vi bruker/lever ikke av oljepenga!

• Norges budsjettbalanse er helt i toppsiktet,
uten en eneste oljekrone inn i budsjettet!

Norge eks. oljeinntekter: Overskudd i offentlig forvaltning fratrukket kontantstrøm fra oljevirksomheten (ikke påløpt), men inkludert renteinntekter og utbytte i Oljefondet
OECDs anslag for budsjettbalansene i 2022 er selvsagt usikre
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Norsk økonomi

NOK er mye svakere enn før – men egentlig på et «normalt» nivå
Dagens kostnadsnivå er trolig om lag passe: Vi trenger et lavere kostnadsnivå enn da alt gikk vår vei

• Siden 2013 har NOK falt 20%
1)
2)
3)

Oljeprisen er fortsatt lavere enn i 2013
Men: ½-parten av fallet skyldes at olje«assets» har
blitt upopulære (for gitt oljepris)
Renten er fullstendig uviktig (jfr australske dollar)

• Dette er markedets bidrag til det «grønne skiftet»
• Simsalabim: Norsk industri har blitt langt mer
konkurransedyktig, takket være markedet!
» Mye viktigere enn formuesskatt, små endringer i
lønnsvekst og mye av det andre vi krangler om ☺

• Nesten like viktig som å hindre boligboble,
gjelds- og bankkrise.
Og det kan jo dere gjøre noe med!
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Post korona og «post» olje og gass
Har vi verdens beste utgangspunkt for å klare det?
Harald Magnus Andreassen

Finans Norge
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