Makrooppdatering
Internasjonalt
I siste OECD-rapport «Economic Outlook» anslås økt vekst i verdensøkonomien
de neste to årene. Den globale BNP-veksten ventes å ta seg opp fra 2,7 prosent i
år til 3,3 prosent neste år og deretter til 3,6 prosent i 2018. Sammenliknet med
OECDs anslag fra desember i fjor er prognosene oppjustert for både USA,
Euroområdet, Japan og Kina. OECD anbefaler at flere land vrir finanspolitikken i
mer ekspansiv retning, og at dette kombineres med strukturelle reformer. OECD
tilrår særlig økte investeringer i utdanning og FoU, da dette kan redusere
økonomisk ulikhet og virkningene av slik ulikhet. Videre advarer OECD sterkt mot
økt proteksjonisme, og understreker at dette kan ramme levestandarden og den
statsfinansielle situasjonen i mange land.
I USA priser markedet nå inn 100 prosent sannsynlighet for renteøkning fra
sentralbanken Federal Reserve (FED) i desember. I tillegg har lange renter økt. FED
ventes å sette opp styringsrenten ytterligere neste år, blant annet som følge av
økt press i arbeidsmarkedet.
OPEC ble på møtet 30. november enige om å kutte produksjonen med 1,8
millioner fat per dag. Dette inkluderer land utenfor organisasjonen som Russland.
Beslutningen har ført til en betydelig økning i oljeprisen og har bidratt til å styrke
kronen.
Norge
Norges Bank vil 15. desember offentliggjøre sin rentebeslutning samt publisere
PPR 4/16. Sentralbankens kommunikasjon har etter sommeren reflektert en
bedring av den økonomiske situasjonen. Vurderingen av fremtidig styringsrente
har endret seg fra å mest sannsynlig bli satt ned til å bli liggende på dagens nivå
fremover. De siste par månedene har imidlertid nøkkeltallene vært på den svake
siden målt mot Norges Banks anslag. Blant annet viser detaljomsetningstall og
varekonsumet en svak utvikling i husholdningenes forbruk. På den andre siden er
blant annet boligprisveksten fortsatt høy på landsbasis. De siste 12 månedene har
boligprisene steget med tilnærmet 12 prosent (tall for oktober). Stavanger
representerer fortsatt nedre del av skalaen med en tolvmånedersvekst på -4
prosent, mens i Oslo er veksten nær 22 prosent. Fortsatt økende boligpriser,
sammen med en stigende gjeldsbelastning, taler isolert sett for et høyere
rentenivå. Norske myndigheter vil imidlertid også vurdere andre tiltak mot
finansielle sårbarheter. Blant annet har finansministeren varslet beslutning om
boliglånsforskriften i god tid før nyttår.
Inflasjonen er fortsatt over inflasjonsmålet, godt hjulpet av sterk prisvekst på
importerte varer som følge av svak krone. Tolvmånedersveksten i KPI var 3,7
prosent i oktober mens tilsvarende vekst var 2,9 prosent i KPI justert for
avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE). Norges Bank har tidligere
kommunisert at gjennomslaget fra den svake kronen har vært sterkere enn
opprinnelig lagt til grunn. Gitt at effekten på inflasjonen er forbigående, med
mindre kronen svekker seg ytterligere, så vil trolig Norges Bank i mindre grad ta
hensyn til den høye inflasjonen i vurderingen av styringsrenten.
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