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Snittlønn toppledere på Oslo Børs: 10 millioner
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Samlet godtgjørelse for adm. dir. i børsnoterte selskaper i Norge
Millioner norske kroner. 2021.

Kilde: Bloomberg. 

110 av selskapene som inngår i OSEAX-indeksen på Oslo Børs. Ekskl. 80 selskaper uten datagrunnlag.

Gjennomsnitt: 

10 mill. kroner
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Snittlønn toppledere på S&P 500: 169 millioner

Samlet godtgjørelse for adm. dir. i de 500 største selskapene i USA
Millioner norske kroner. 2021.

0

Gjennomsnitt: 

169 mill. kroner

Kilde: Bloomberg. 
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Og her bor verdens 8 milliarder mennesker
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De fremvoksende vokser mest

Kilde: IMF World Economic Outlook og Bloomberg

2022 2023

Bangladesh 6,5 7,0

Vietnam 7,4 6,0

India 6,9 6,0

Filippinene 7,1 5,5

Kenya 5,2 5,0

Indonesia 5,3 4,9

Kina 3,0 4,8

Ghana 3,5 3,3

Nigeria 3,0 2,6

Sør-Korea 3,0 1,7

Sør-Afrika 2,1 1,3

Sri Lanka -8,7 0,1

Forventet BNP-vekst i 2023

%
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Hvor mye vekstmarked har du i porteføljen?
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Noe har skjedd de siste månedene
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NEI
Norges Banks pressemelding etter rentemøtet 19. januar

Usikkerheten var 

like stor her. 

Ja, egentlig større.
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Bankenes vekstmotor går på tomgang

https://www.finansavisen.no/finans/2023/01/22/7978786/det-hjelper-ikke-med-florting-her-ma-det-en-krise-til
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Fra 50 til 150 milliarder på ti år



11

Du får sjelden normalavkastning

Årlig gjennomsnittsavkastning

2022

2021
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Beste og dårligste perioder for globale aksjer (MSCI World Index) 1970-2022
årlig gjennomsnittavkastning i norske kroner
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Tålmodighet er en dyd
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Sykeltur
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Kollaps

Forventet 

gassprisutvikling 

(futures) 

26. august 2022

Prisforventning i dag



15

Halvering av gassinntektene i år?

Anslag basert på 

fremtidspriser (futures) 

i gassmarkedet
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Mind the gap



Energikilder til strømproduksjon i Europa

Fossil (olje/gass/kull)
Fornybar (vann/sol/vind)

Kjernekraft

Kilde: Eurostat / Klimastiftelsen.no

Annet
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Og dette bruker vi all oljen til

Personbiler
(bensin)

43%

Lastebiler
(diesel) 

27%

Fly
5%

Shipping
5%

Oppvarming
5%

Petrokjemiske
produkter

15%
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Brunt og grønt
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Kapitalisme

Tradisjonell kapitalisme

Du har to kuer. Du selger den ene og kjøper en okse. Horden forøker seg og økonomien vokser. 

Du selger dem og kan pensjonere deg på gevinsten.

Amerikansk kapitalisme

Du har to kuer. Du selger en og tvinger den andre til å produsere like mye melk som fire kuer.

Du blir overrasket når kuen dør.

Fransk kapitalisme

Du har to kuer. Du streiker for å få tre.

Japansk kapitalisme

Du har to kuer. Du gjør dem om til en tiendedel av en normal kus størrelse, som produserer tjue ganger      

så mye melk. Så utvikler du en smartkuserie som du kaller for Kokimon og selger den over hele verden.

Italiensk kapitalisme

Du har to kuer, men du vet ikke hvor de er.  Du tar lunsj.

Britisk kapitalisme

Du har to kuer. Begge er gale.

Norsk kapitalisme

Du har to kuer. Du er gal.

http://images.google.com/imgres?imgurl=members.aol.com/BestOfRom/italian-flag.jpg&imgrefurl=http://members.aol.com/BestOfRom/&h=162&w=243&prev=/images%3Fq%3Ditalian%2Bflag%26svnum%3D10%26hl%3Dno%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=astro.estec.esa.nl/Hipparcos/images/Spanish_flag2.gif&imgrefurl=http://astro.estec.esa.nl/Hipparcos/translate.html&h=216&w=326&prev=/images%3Fq%3Dspanish%2Bflag%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dno%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=members.aol.com/BestOfRom/British-Flag.jpg&imgrefurl=http://members.aol.com/BestOfRom/&h=171&w=250&prev=/images%3Fq%3Dbritish%2Bflag%26svnum%3D10%26hl%3Dno%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.nettavisen.no/servlets/page?section=4&item=237242
http://www.learnersonline.com/weekly/archive2k/week15/2K0424_1.jpg
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GOD HELG
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Mottar du Holberggrafene 

som en videresending  

fra din lokale politiker?

Gjør som over 20.000 andre, 

registrer deg og motta 

grafene direkte fra oss:

Ja takk, klart jeg vil motta 

Holberggrafene

Holberggrafene uten omveier

Øystein Dørum
Sjeføkonom NHO

«Ikke bare er dette en av de

mest pedagogiske makro-

rapportene, den er også en av

de morsomste.

Anbefaler den til alle

som ønsker å forstå

litt mer av det som

rører seg.»

http://goo.gl/U04Zpc
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Følg oss gjerne på Twitter

Mange av grafene våre publiseres 

nå først på Twitter. 

Vil du være oppdatert på våre siste 

«sprell», er det bare å hive seg 

rundt og bli en del av 

twittersamfunnet.

https://twitter.com/Holberggrafen
https://twitter.com/Holberggrafen
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