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Kjøligere tider

Nå peker ledende indekser for økonomisk vekst ned. Det betyr at perioden med 
de beste økonomiske nyhetene ligger bak oss.

D
et er kanskje ikke 
så god timing å 
bringe bud om 
kjøligere tider midt 
i sommerferien. 
Men like sikkert 

som at midtsommer kommer 
hvert år, er det heller ingen 
økonomisk opptur som varer 
evig.

Børsens opp- og nedturer 
fortoner seg for mange som et 
mysterium. På skolen lærer 
studentene at markedets veier er 
uransakelige på kortere sikt; 
ingen vet hvor haren hopper, 
minner lærerne om på handels-
høyskolene.

Likevel kan det vises at all 
inflasjonsjustert realavkastning 
har kommet i perioder hvor 
veksten i økonomien var 
tiltagende. En kronologi som 

med den historiske erfaringen 
om at all aksjeavkastning har 
kommet i perioder med tilta-
gende vekst.

Dessverre tilsier vekstbunnen 
i mai 2016 at man allerede nå bør 
se etter mulige tegn til en ny 
veksttopp i økonomien, det vil si 
kjøligere vinder som kan gi 
frysninger i aksjemarkedet. En 
gjennomgang av sykluser med 
alternerende perioder med 
tiltagende og avtagende 
økonomisk vekst viser at den 
moderne økonomien skiller seg 
markant fra den gamle; den 

kjøles ned. I tillegg kom nylig 
en kalddusj av de sjeldne. 
Amerikanske myndigheters 
revisjoner av makrotall fra 
første halvår i 2017 kaster et 
nytt lys over utsiktene for 
temperaturen i USAs økonomi. 
Normalt fører ikke slike 
makrorevisjoner til store 
utslag i ledende indekser, men 
denne gang førte revisjonene 
til at en ledende indeks for 
vekst i amerikansk økonomi 
toppet ut i desember.

På samme måten som været 
påvirkes av kalenderen, har 
aksjemarkedet sine perioder 
med sol og kjøligere tider. I mai 
2016 bunnet veksten i ameri-
kansk økonomi ut og kan 
dermed ha bidratt til den sterke 
aksjemarkedsoppturen siden 
den gang. Nå peker ledende 
indekser for økonomisk vekst 
ned. Det betyr at perioden med 
de beste økonomiske nyhetene 
ligger bak oss. Erfaringsvis øker 
risikoen i aksjemarkedet når 
økonomien går inn i en 
kjøligere periode.

Trym Riksen, leder av strategisk 
og taktisk allokering i Formues-
forvaltning

moderne økonomien kjenneteg-
nes av kortere og grunnere 
sykluser. De siste 20 årene har 
perioder med tiltagende vekst 
vart i rundt ni måneder. Med 
andre ord forteller vekstbunnen 
fra mai 2016 oss at det siste årets 
vekstopptur er aldrende.

Ledende indekser for vekst i 
global industriproduksjon har 
allerede snudd til det negative. 
Samtidig ser inflasjonspresset 
ut til å avta, ifølge ledende 
inflasjonsindekser. Dette kan 
indikere at etterspørselen ute 
blant forbrukerne allerede nå 

kartlegger topper og bunner i 
den veksttakten som beskriver 
skiftene i økonomisk aktivitet, er 
derfor til stor hjelp for å forstå 
børsens historiske krumspring.

Economic Cycle Research 
Institute (ECRI), et uavhengig 
analyseselskap, lager kronolo-
gier som tidfester historiske 
topper og bunner i den økono-
miske veksten. Ifølge ECRI 
markerte mai 2016 en vekstbunn 
i USA. At den amerikanske 
aksjeindeksen Standard & Poor’s 
500 steg 18 prosent fra mai 2016 
til juni 2017, er derfor helt i tråd 

Erfaringsvis øker risikoen i aksjemarkedet når økonomien går inn i en kjøligere periode, skriver artikkel-
forfatteren.  Foto: Gunnar Blöndal

 
Den moderne 
økonomien 
kjennetegnes av 
kortere og 
grunnere sykluser

 
Fremtidens  
fornybarsamfunn 
krever en lønnsom 
fornybarindustri 
og da er tiltak for å 
begrense 
markedsmu-
ligheter i Europa 
feil vei å gå
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Fornybarhet er ikke gratis
som noe mer enn en billig 
innsatsfaktor som utelukkende 
er til for den «ekte» industrien: 
Norsk fornybarindustri (Fast-
lands-Norges største verdiska-
per) skaper verdier for 70 
milliarder kroner årlig og 
sysselsetter rundt 20.000 
årsverk – i seg selv en viktig 
nasjonal industri, med viktige 
arbeidsplasser.

Men lønnsomheten i kraftpro-
duksjonen har falt betydelig i 
takt med at et politisk villet 
kraftoverskudd øker.

Opprinnelsesgarantier er en 
ordning som bygger opp under 
verdien av Lyses og andre 
fornybarselskapers kraftressur-
ser, og gir Norge eksportinntek-

ter og kraftselskapene kjær-
komne inntekter for investerin-
ger i ny regulerbar fornybar 
energi. Fremtidens fornybar-
samfunn krever en lønnsom 
fornybarindustri, og da er tiltak 
for å begrense markedsmulighe-
ter i Europa feil vei å gå.

Norge har verdens mest 
effektive og fleksible kraftsys-
tem – og dertil lave priser. Norge 
er derfor blant verdens beste 
vertsland for industri. Fornybar-
heten i norsk kraftproduksjon 
har en verdi. Det er ingen grunn 
til at den skal gis vekk gratis.

Eimund Nygaard, konsernsjef i 
Lyse as og styreleder i Energi 
Norge

Fornybarheten i norsk kraftpro-
duksjon representerer store og 
voksende eksportverdier både 
for Lyse, norsk fornybarindustri 
og det norske samfunnet. Derfor 
bidrar salg av opprinnelsesga-
rantier til å styrke fornybarin-
dustrien som jo både har svar på 
klimautfordringene og som 
skaper betydelige verdier – begge 
viktige utfordringer for omstil-
ling av Norge.

Debatten de siste ukene 
etterlater et inntrykk av at salg 
av opprinnelsesgarantier 
undergraver norsk prosessindus-
tri. Dette er selvsagt ikke riktig: 
Norge er Europas mest attraktive 
vertsland for energiintensiv 
industri når man legger krafttil-

gang, kraftpris og nettkostnader 
til grunn. Attraktiviteten 
dokumenteres i Energimeldin-
gen. Dette faktum endres 
selvsagt ikke av at industrien 
frivillig kan velge om den vil 
dokumentere at dens kraftfor-
bruk motsvares av en like stor 
mengde fornybar kraftproduk-
sjon ved kjøp av opprinnelses-
garantier.

Industrien utgjør fornybarin-
dustriens største kunder. Derfor 
er vi svært opptatt av at 
industrien også i fremtiden skal 
ha gode kår i Norge. Til gjen-
gjeld etterlyser vi perspektiver 
og visjoner i debatten – ikke 
minst fra fagbevegelsen – der 
fornybarindustrien betraktes 
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