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Hvorfor norske sparere bør 
vurdere å investere i gull 
Norge har en dynamisk økonomi og naturressurser (olje og gass) som 
fo rsyner S ta tens pens jons fond-Globa l , de ts g igant iske 
statsformuefond, som vil fortsette å generere inntekter når 
innskuddene er oppbrukt. Så alt ser ut til å gå bra. Så hvorfor bekymre 
seg for landets fremtid? Hvorfor er nordmenn bekymret for sine 
sparepenger og eiendeler? Noen «svake signaler» reiser spørsmål - til 
og med bekymringer. 

Den nasjonale valutaen, den norske kronen, har svekket seg mot 
dollaren de siste to årene, noe som kan forklares med den ganske 
kraftige økningen i rentene initiert av Fed. Nedgangen i den norske 
valutaen mot euroen forblir imidlertid uforståelig, ettersom de 
makroøkonomiske dataene i eurosonen forverres sammenlignet med 
Norge. 

En annen advarsel er at det berømte statsformuefondet har lidd et tap 
på 1 637 billioner kroner (151 milliarder euro) i 2022, til en samlet verdi 
på 12 429 billioner kroner (1 148 billioner euro) ved utgangen av året. 
Tapene vil sannsynligvis bli hyppigere ettersom fondet for det meste 
investeres i Europa, som har fått en alvorlig konkurransedyktig hit fra 
stigende råvarepriser- spesielt energi - siden krigen i Ukraina. 

Er «den norske modellen» ved å sprekke? Rikdom har en 
mykgjørende effekt, og dette vil fortsette med gasspriser som holder 
seg høye i Europa sammenlignet med USA og Asia. Siden 1990 har 
BNP per innbygger vokst mye raskere enn i andre skandinaviske land: 
penger s t rømmer inn i økonomien og o l j e e r Norges 
«pengetrykkemaskin». Resultatet: eiendomsprisene eksploderer, men 
lønningene holder ikke tritt med dette vanvittige hastverket. Og kronen 
stuper, fallet blir ikke holdt tilbake av rollen som reservevaluta spilt av 
dollaren og, i mye mindre grad, euroen. 

  

https://www.dn.no/marked/oljefondet/nbim/nicolai-tangen/oljefondet-tapte-1637-milliarder-kroner-i-2022/2-1-1395453?zephr_sso_ott=2QQ7Uv
https://www.dn.no/marked/oljefondet/nbim/nicolai-tangen/oljefondet-tapte-1637-milliarder-kroner-i-2022/2-1-1395453?zephr_sso_ott=2QQ7Uv
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge#/media/Fichier:GDP_per_capita_development_in_Northern_Europa.svg
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Boligprisene steg under pandemien 

 

Kilde: Beregninger basert på data fra Eiendomsmeglerforeningen (Eiendom 
Norge); og OECD (2021), analytisk database over boligpriser. 

  

Den norske spareren kan derfor legitimt bekymre seg: mellom økende 
eiendomsverdi, en valuta som sakte men sikkert devaluerer og et 
suverent formuefond som ikke vil være så lovende som forventet, blir 
valgene mer komplekse. Kanskje de burde tenke «utenfor boksen» og 
revurdere eiendeler som har blitt lagt til side, men som presterer bra. 
Og det er en eiendel som presterer veldig godt: gull. De siste ti årene 
har det gule metallet steget jevnt og trutt mot den norske kronen: 

 

  

https://goldbroker.com/charts/gold-price/nok#historical-chart
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Gull er en god måte å beskytte deg mot devaluering av valuta, for å 
beskytte og øke kapitalen din, uten å frykte en boble, fordi det ikke er 
beholderen for overskytende penger (bankene vender seg bort fra det, 
spesielt på ordre fra sentralbankene, og foretrekker aksjer og 
eiendom). Fysisk gull er en eldgammel investering som vedvarende 
fortsetter å bevise sin verdi, selv i et av de rikeste landene på planeten 
som Norge. 

Norske sparere må innse dette, og det vil det være lurt å tenke også 
på det statlige formuesfondet, samt sentralbanken, som ikke har hatt 
gull i reservene siden 2004, et unikt tilfelle i Europa.

https://goldbroker.com/bullion/buy-gold
https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2004/2004-01-28T09-07-17fgenhtml/
https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2004/2004-01-28T09-07-17fgenhtml/
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