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Nordea Economic Outlook, mars 2016:

Det verste kan være bak oss
Så langt har norsk økonomi håndtert oljeprisfallet forbausende bra, tross alt. Nedturen i
norsk økonomi er, og vil trolig forbli, en oljehistorie. Med en oljepris på vei opp kan vi ha
det verste bak oss.
Veksten i fastlandsøkonomien stoppet opp i annet halvår i fjor, trukket ned av fallende aktivitet i
oljerelaterte næringer. Nedturen i oljerelaterte næringer fortsetter nok, men grei vekst i
etterspørselen i resten av økonomien og svak krone bidrar til å dempe fallet. Oljebremsen er
likevel så kraftig at arbeidsledigheten øker noe og styringsrenten vil komme videre ned.
I den nye utgaven av Nordeas makroøkonomiske rapport «Nordea Economic Outlook», som
publiseres i dag, anslår økonomene i Nordea at Norges Bank vil kutte renten tre ganger til i
løpet av året. Det vil holde kronekursen svak og forbruksveksten oppe.
- Vi regner med at veksten i fastlandsøkonomien nådde bunnen i annet halvår i fjor. Oljerelaterte
næringer vil gradvis trekke litt mindre ned enn før, mens økende vekst i offentlig etterspørsel
trekker opp. 2017 kan vise seg å bli året det snur til det bedre, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.
Mange håpet at renteøkningen fra Federal Reserve mot slutten av fjoråret skulle markere et
vendepunkt for pengepolitikken også utenfor USA. I stedet har vi fått ytterligere rentekutt inn i
negativt terreng i mange land. Negative renter fremstår som et våpen som nå brukes i en
internasjonal valutakrig.
- Også Norges Bank kan bli presset inn i en krig de trolig ikke ønsker å være deltaker i, sier
Olsen i Nordea. Skulle krona styrkes kraftig er veien til negativ styringsrente kort. Vårt hovedbilde
er imidlertid at det ikke blir behov for ekstreme tiltak i den økonomiske politikken her hjemme.
Du kan lese hele rapporten på http://ndea.mk/22d1o53
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