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Global handel: Vekst var 7%, nå 3%

Og akkurat nå nær 0

Vekst i verdenshandelen:

• 1990 – 2007: 7%

• 2011 – 2018: 3%

Hvorfor?

• Ikke lavere global BNP-vekst

• Neppe mer proteksjonisme

• Heller:
» Vareforbruk har vokst saktere enn 

tjenester

» Offshoring blir onshoring
(teknologi m.m.)

» 1990 – 2007 var spesiell 
– Kina brøytet seg vei

• Men skjer det noe nå?



Det går ikke i helt rette linjer: Vi har gjort ting feil før også

Verdenshandelen har stort sett steget raskere enn verdensøkonomien. Men det går i bølger

CHINA



• Ulikhet: Har blitt større i noen land (men mye mindre i verden samlet, heldigvis)
» Teknologi

» Globalisering

» Politikk/Institusjoner

» Finanskrisen gjorde vondt verre noen steder. Lav vekst i produktivitet, reallønninger
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Hvorfor har globalisering og (globalisme, globalistene) kommet i miskreditt

... hos noen, nå



• Ulikhet

• Kinasjokket: All handel (herunder globalisering) fører til endringer.  Kinasjokket var ekstra stort, brått
Ga mange tapere, også i samfunn som ikke tar hånd om dem
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Hvorfor har globalisering og (globalisme, globalistene) kommet i miskreditt

... hos noen, nå



• Ulikhet

• Kinasjokket

• Næringsinteresser: Tapere vil alltid be om beskyttelse. Av og til blir de hørt
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Hvorfor har globalisering og (globalisme, globalistene) kommet i miskreditt

... hos noen, nå



• Ulikhet

• Kinasjokket

• Næringsinteresser

• Immigrasjon: Skaper alltid spenninger mot “de andre” når den kommer brått, rammer urinnvånere ulikt
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Hvorfor har globalisering og (globalisme, globalistene) kommet i miskreditt

... hos noen, nå



• Ulikhet

• Kinasjokket

• Næringsinteresser

• Immigrasjon

• Andre sosiale endringer/konflikter:  Like rettigheter, likestilling, LGBT, klima (helt konsistente skillelinjer)
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Hvorfor har globalisering og (globalisme, globalistene) kommet i miskreditt

... hos noen, nå



• Ulikhet

• Kinasjokket

• Næringsinteresser

• Immigrasjon

• Andre sosiale endringer/konflikter

• Nasjonalister: Noen har alltid vært mot forpliktende internasjonalt samarbeid. America First
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Hvorfor har globalisering og (globalisme, globalistene) kommet i miskreditt

... hos noen, nå



• Ulikhet

• Kinasjokket

• Næringsinteresser

• Immigrasjon

• Andre sosiale endringer/konflikter

• Nasjonalister

• (Andre) tosker: Finnes alltid 
» Av og til får de mer oppslutning

» Uredigerte og lett manipulerbare sosiale medier gjør vondt verre
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Hvorfor har globalisering og (globalisme, globalistene) kommet i miskreditt

... hos noen, nå



• Ulikhet

• Kinasjokket

• Næringsinteresser

• Immigrasjon

• Andre sosiale endringer/konflikter

• Nasjonalister

• (Andre) tosker
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Hvorfor har globalisering og (globalisme, globalistene) kommet i miskreditt

... hos noen, nå



Dårlige odds

• Ingen forståelse, ingen strategisk linje

Økonomer er ganske samstemte: Trade is good

• Ikke null-sumspill (alle land samlet vil normalt tjene på handel)
» Men enkeltbedrifter og -personer kan tape – og hvordan blir de kompensert?

• Viktig for spredning av ideer, teknologi

• Vi får mindre lyst til å krige mot hverandre når vi handler med hverandre

• Internasjonale avtaler best – særlig for mindre land

• Handelskrig og toll har mange ikke-intenderte negative konsekvenser, få positive
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Trade is Bad: I am a tariff man

Trade wars are easy to win



Dårlige odds

• Ingen forståelse, ingen strategisk linje

Men 

• NAFTA (Ca/Mex - verdens verste avtale) reforhandlet, uten substansielle endringer! En stor seier!

• KORUS (S-Korea, en forferdelig avtale) reforhandlet, uten substansielle endringer! En stor seier!

• Iran-avtalen (den horrible) ble kansellert, men med store hull i oljesanksjonene (inntil nå)

• Trump og Xi forhandler, om forhold som (trolig) lar seg løse, om de vil – og det vil de. Så langt OK

• Men: Andre i USA (og i Kina) venter en mye større konflikt. Hvem skal være størst/mektigst?

Til nå har global tollsats kun økt fra 3% til 4%. Den har vært 30-40%

Hva kan likevel gå galt? Kina/US. USA truer med biltoll mot EU. Tullete Brexit. Og mye mer!!
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Trade is Bad: I am a tariff man

Men nå trenger han litt handelsfred??
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Handelskrigen: Startpunktet er ikke så galt

20 - 40%

Average tariffs - %

3%
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Handelskrigen: Startpunktet er ikke så galt
OG det skal mye til at gjennomsnittlige tollsatser blir virkelig høye!

20 - 40%

3%

Average tariffs - %

4%?
Stål, alum.
Kina/USA



• Tradisjonelle (høyre)nasjonalister (alt det onde kommer fra Kontinentet)

• Liberalister (EU sosialistenes prosjekt)

• “Ytre venstre” (EU kapitalistenes prosjekt)

• De som har tapt/føler at de har tapt på økt innvandring og globalisering

• Pessimister

Problemet nå: 

• De er fortsatt ikke enige om noe annet enn at EU var/er problemet
» De kan derfor ikke bli enige om noe som helst nå, hverken om Brexit-løsning eller noe annet

• Og dessuten: De glemte den åpne grensen mellom Irland og Nord-Irland, 
som heretter blir grensen mellom EU og UK!
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Hvorfor Brexit?

Brexit-alliansen var svært blandet – med bred nok til å si nei til EU. Men ikke til å si ja til noe



• The Bad: En begrenset handelskrig, som nå
» BNP-vekst ned 0,1% - 0,2% (maks). Vi kan ha sett noen effekter allerede. Investeringer rammes

• The Ugly: Full krig m/Kina, biltoll, represalier
» BNP-vekst ned 0,3 – 0,5% (minst)

• The Gruesome: Populistene vinner, vår frie verden(shandel) gruses
» BNP bremser kraftig, alles kamp mot alle
» Og etterpå??
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Ny internasjonal verdensorden: Neppe så mye på oppsiden, dessverre

Eller blir det ikke så ille, likevel (denne gangen)? 
Fordi flere til slutt skjønner at handelskriging ikke er så smart??
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Veksten i global økonomi bremset i fjor

Normal modning – eller handelskrigen? Trolig mest det første. EMU har bremset mest
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De store problemene: Lav vekst i produktiviteten og lav arbeidsledighet

Vekst i BNP og verdenshandel har vært godt over potensialet de siste årene, vil falle

• Robotene har ikke kommet seg i jobb, de bare prater (dårlig) på konferanser?

• Arbeidsledigheten i rike land den laveste på nesten 40 år - etter rekordstort fall

• Sysselsettingen er rekordhøy i mange land (UK, Tyskland, Japan, Sverige, men ikke i USA, Norge)

• Lønnsveksten tiltar overalt og er ikke lav



• Et sammenbrudd i global orden/institusjoner (alles kamp mot alle) vil ramme oss
» Vi har liten makt, alene

• Få ser et reelt alternativet til EØS (og INGEN i næringslivet?)
» WTO løser noen problemer, men langt fra alle. Tjenester, patenter osv. ikke med

» SV, Rødt, Sp er mot EØS, Frp tiltakende skeptisk. Men de vinner ikke!

• Heldigvis: Vi er råvaretunge (olje og gass ++) 
» Normalt mindre rammet av handelshindre

» Fisk i gråsonen

• Shipping neppe spesielt utsatt som «shipping»
» Men fraktetterspørselen kan selvsagt bli svekket
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Norge: En liten åpen økonomi

Vi er svært avhengige av markedsadgang for mange varer og tjenester
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Det er tilbudet som dreper shipping, ikke etterspørselen
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Det er tilbudet som dreper shipping, ikke etterspørselen

Det er hekkbølgen etter kontraheringer gjort i gode tider som dreper shipping. Mer enn dårlige tider



• Veksten i verdenshandelen har kommet ned, men har likevel vært “over trend”?
» Global BNP-vekst har vært godt over trend, arbeidsledigheten har falt raskt og mye

» Åpenbar risiko for at veksten i verdenshandelen vil dempes – selv uten handelskonflikter

• Endringer i handelsmønstre også viktig. Lite trolig med ny “offshoringsrunde”

• Dårlig handelspolitikk vil påvirke konjunkturer og ganske sikkert langsiktig vekst
» Så langt har Trump vært større i ord enn på jord (men gudene vet…)

• Norge er avhengig av et godt internasjonalt handelregime
EØS gir i dag god beskyttelse

• Er du reder, følg minst like mye med på tilbudet som på etterspørselen
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Konklusjoner



The analyses and statements in this note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation within the meaning of the Norwegian Securities Trading Act of 2007 paragraph 
3-10 and the Norwegian Securities Trading Regulation 2007/06/29. The Note is for clients only, and not for publication, and has been prepared for information purposes only by SpareBank 1 Markets AS (“SpareBank 
1 Markets”), an investment firm organized under the laws of Norway The Note shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. 

SpareBank 1 Markets, subsidiaries, affiliated companies, and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (individually, each a “SpareBank 1 Markets Party” 
collectively, “SpareBank 1 Markets Parties”) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Note. SpareBank 1 Markets Parties are not responsible for any errors or omissions, 
regardless of the cause, nor for the results obtained from the use of the Note, nor for the security or maintenance of any data input by the user. The Note is provided on an 'as is' basis. SpareBank 1 Markets Parties 
disclaim any and all express or implied warranties, including but not limited to, any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use, freedom from bugs, software errors or defects, that the 
note’s functioning will be uninterrupted or that the note will operate with any software or hardware configuration. In no event shall SpareBank 1 Markets Parties be liable to any party for any direct, indirect, 
incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs) in connection 
with any use of the Note, even if advised of the possibility of such damages. Any opinions expressed herein reflect SpareBank 1 Markets’ judgment at the time the Note was prepared and SpareBank 1 Markets 
assume no obligation to update the Note in any form or format. 

The Note is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. The Note should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and 
experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. No SpareBank 1 Markets Party is acting as fiduciary or investment advisor in 
connection with the dissemination of the Note. While the Note is based on information obtained from public sources that SpareBank 1 Markets believes to be reliable, no SpareBank 1 Markets Party has performed 
an audit of, nor accepts any duty of due diligence or independent verification of, any information it receives. Confidentiality rules and internal rules restrict the exchange of information between different parts of 
SpareBank 1 Markets and this may prevent employees of SpareBank 1 Markets who are preparing the Note from utilizing or being aware of information available in SpareBank 1 Markets which may be relevant to 
the recipients of the Note. 

This Document may not be taken, transmitted or distributed directly or indirectly into the United States, Canada, Australia or Japan.
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IMPORTANT DISCLOSURES AND CERTIFICATIONS


