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Sjeføkonom Inge Furre

De økonomiske utsiktene globalt, 
nasjonal og regionalt

Det kortsiktige rentenivået
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Lave renter stimulerer verdensøkonomien
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Veksten i verdensøkonomien
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Veksten i verdensøkonomien er moderat

Utsiktene for internasjonal økonomi
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Anslag for internasjonal økonomi

Økonomiske risikofaktorer:

• Den økonomiske veksten i 
Russland, Brasil og Kina

• Tilbakeslag i eurosonen

• Utviklingen i oljeprisen

• Finansiell uro i fremvoksende 
økonomier og geopolitisk uro 

Veksten vil imidlertid trolig ta seg litt opp

2015 2016 2017

Globalt 3,0 3,3 3,6

USA 2,5 2,6 2,7

Euro 1,5 1,8 2,0

Kina 6,8 6,5 6,2

UK 2,4 2,4 2,3



18.01.2016

3

Fremvoksende økonomier
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Utviklingen i Kina er en risikofaktor
Lavere vekst i Kina vil særlig ramme råvarebaserte økonomier

Virkninger av lavere oljepris på mellomlang sikt
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Lavere oljepris betyr redusert vekst i Norge
Lavere oljepris vil føre til:

� Lavere oljeinvesteringer

� Lavere produksjon i leverandørindustrien

� Reduserte statlige inntekter

� Høyere arbeidsledighet

� Lavere lønnsvekst

Men det er også ekspansive virkninger:

� Svakere kronekurs (økt nettoeksport)

� Lavere renter

� Muligheter for en mer ekspansiv 
finanspolitikk (på kort sikt)

� Økte offentlige utgifter

� Skattelettelser

� Høyere global vekst

� IMF anslår at en varig nedgang i 
oljeprisen på 10 prosent vil føre til en 
oppgang i globalt BNP på 0,2 prosent 
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Oljemarkedet
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Markert tilbudsoverskudd i oljemarkedet

Kilde: Det internasjonale energibyrået

Oljeprisen og USD
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Sterk dollar har bidratt til lavere oljepris
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Utsiktene for norsk økonomi
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Anslag for norsk økonomi:

Utsikter til litt høyere vekst i norsk 
økonomi fra 2016:

• Ekspansiv finanspolitikk

• Minst ett nytt rentekutt 

• Relativt svak kronekurs

• Noe høyere oljepris

• Litt høyere global vekst

Gradvis stigende vekst i norsk økonomi
Oljepris og oljeinvesteringer drar ned

2015 2016 2017

BNP-vekst % 1,3 1,6 2,2

Ledighet  % 4.4 4,6 4,3

Oljepris USD 35-66 30-40 40-50

Pengem.rente 1,1 0,60 0,60

Utsiktene for Møre og Romsdal
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Økende ledighet og store næringsforskjeller 
Svak vekst i fylket i 2016

� Ok aktivitet i skipsbygging i 2016. 
Stor usikkerhet på lang sikt.

� Fortsatt vekst i sjømateksporten 

� Økt aktivitet i offentlig sektor 

� Økt vekst i trad. eksportindustri

� Moderat vekst i privat tjenesteyting

� Kraftig fall i oljeinvesteringene og 
leveransene til oljesektoren 

� Stigende arbeidsledighet

Mest åpenbare risikofaktorer:

� Oljeprisen og ringvirkningene av 
nedgangen i oljerelaterte næringer  

� Økonomisk vekst i Kina.

� Boligprisene i Norge

� Generell pessimisme i Norge

Sesongjustert ledighet i Møre og Romsdal

Kilde: NAV


