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Tilbake mot normalen etter et tøft tiår




Det kraftfulle oppsvinget mister litt fart fra neste år, men stoppes først av en amerikansk resesjon
i 2021
ESBs snuoperasjon er snart i gang, og innen høsten 2020 kan vi ha fått fem rentehevinger
Risiko for at ESB har lite å stille opp med om USA-resesjonen kommer raskere enn anslått

Tre gode år til…
Etter alle solemerker avsluttet eurosonens
økonomi fjoråret enda sterkere enn den
begynte. BNP-veksten i 2017 kan ha nådd 2,5
prosent, det sterkeste nivået på ti år og
halvannet prosentpoeng høyere enn det vi
anser som normalen her og nå.
Veksten er bredt basert, på tvers av land og
sektorer, og ligger an til å fortsette i samme
tempo frem mot sommeren. Svært gunstige
finansielle vilkår, økt framtidstro, og stigende
inntektsvekst både blant husholdninger og
bedrifter er sentrale, og gjensidig forsterkende,
drivere. Bedriftene har dessuten fortsatt et
oppdemmet behov for å skifte ut eller kjøpe
mer utstyr, maskiner, transportmidler og
eiendom. God global vekst løfter eksporten.
Kina og Øst-Europa bidro med nesten
halvparten av årsveksten på 7 prosent i
oktober 2017.
For 2018 som helhet anslår vi en økonomisk
vekst på sterke 2,4 prosent. Når året er omme
kan vi ha nådd en viktig milepæl: Normal
kapasitetsutnyttelse, som tilsier en situasjon
der økonomien ikke lenger er preget av ledige
ressurser. Tyskland, valutaunionens største
økonomi, passerte denne milepælen allerede
for tre år siden, men nå er den innen
rekkevidde også for blant annet Frankrike,
Italia og Spania.
Eurosonen: Bidrag til BNP-vekst
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Fra andre halvdel av 2018 venter vi at veksten
avtar.
I
første
omgang
vil
den
myndighetskontrollerte
nedkjølingen
av

kinesisk økonomi dempe eksporten. Fra neste
år vil også veksten i privat forbruk, som har
vært den største bidragsyteren i årene som har
gått, dempe seg. Kjøpekraften vil ikke vokse
like sterkt når sysselsettingsveksten avtar og
inflasjon og renter stiger. Økende renter kan
også føre til at spareraten, som er på et lavt
nivå, tar seg litt opp.
Investeringsoppsvinget har derimot potensiale
til å holde seg sterkt i flere år til, så lenge
kapasitetsutnyttelsen øker og tilgangen til
kreditt er god. Det er ennå et godt stykke igjen
til investeringer som andel av samlet
verdiskaping er tilbake på førkrisenivåer.
..før oppsvinget tar slutt
Vi anslår at ringvirkningene av en amerikansk
resesjon bidrar til at veksten i eurosonen faller
med seks tideler fra året før, til 1 prosent i
2021.
Eksportveksten kan avta med nesten to
prosentpoeng fra året før, til rundt 1 prosent i
2021. USAs import, som står for 13 prosent av
eurosonens eksport ut av valutaunionen, blir
svakere. Etter hvert blir også andre
handelspartnere, inkludert Kina, negativt
påvirket av sviktende etterspørsel fra USA, slik
at eksporten dempes ytterligere.
Bremsen i investeringsveksten kan komme til å
bli tilsvarende sterk. Vår anslåtte vekst på 1
prosent i 2021 vil være den svakeste som er
målt siden 2013, på tampen av den lengste
resesjonen i eurosonens historie. Det skjer
fordi mange bedrifter setter planer om
ekspansjon på vent, dels som følge av
usikkerhet rundt framtidsutsiktene, men også
fordi det blir vanskeligere og dyrere å låne i
obligasjonsmarkedene. Sistnevnte er blitt en
mye viktigere finansieringskilde etter
finanskrisen. Mot slutten av fjoråret utgjorde
obligasjonsgjeld 19 prosent av total utestående
gjeld for eurosonens bedrifter, nær det
dobbelte av nivået for ni år siden.
Veksttakten i privat forbruk vil også dempes av
økt usikkerheten om fremtiden. En mer
ekspansiv finanspolitikk vil kunne kompensere
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noe, men fortsatt høy statsgjeld vil begrense
handlingsrommet i mange land.
Inflasjon glir sakte, men sikkert mot målet
I november 2017 var arbeidsledigheten nede i
8,7 prosent, det laveste nivået siden januar
2009 og 3,4 prosentpoeng lavere enn toppen i
2013.
Eurosonen: Arbeidskraftskostnader
Prosentvis endring fra året før
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nivået som vi så før finanskrisen slo til for fullt i
2008. Med mer konkurranse om
arbeidskraften, samt et visst oppsving i
produktivitetsveksten, venter vi stigende
lønnsvekst. De tidligere nevnte strukturelle
faktorene vil imidlertid bidra til at lønnsveksten
ikke vil følge nedgangen i ledigheten så tett
som den har gjort tidligere.
Vi tror lønnsveksten når en topp på tre prosent
i 2021, et nivå på linje med
gjennomsnittsveksten i årene 2000-2007. Med
et økonomisk tilbakeslag på gang er
arbeidsledigheten da på vei oppover, men
erfaringsmessig reagerer lønnsveksten med et
tidsetterslep.
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Lønnsveksten øker, men er ennå lav i historisk
målestokk. Produktivitetsveksten, som over tid
legger sterke føringer for reallønnsveksten, er
lav. I tillegg tynges lønnsveksten av strukturelle
faktorer. Reformer i arbeidslivet har ført til en
høyere andel deltidsansatte, til høyere
kostnader ved arbeidsledighet og til større
anledning for bedrifter til både å fryse og
redusere lønninger. Den stadig mer globale
verdikjeden skaper mer konkurranse på tvers
av land både i arbeids- og produktmarkeder.
Sammen med digitalisering og robotisering av
arbeidsprosesser bidrar det til at lønnsoppgjørene i mindre grad enn tidligere preges
av den innenlandske konjunktursituasjonen.
Industrien er mest utsatt, noe som forklarer
hvorfor industrien henger etter, mens vi ser en
positiv trend for arbeidskraftkostnadene i
tjenesteytende sektor og i bygg og anlegg.
En videre styrking av euroen i årene som
kommer vil bidra til å dempe prisveksten, men
effekten blir neppe betydelig. Det er mindre
sannsynlig at en eurostyrkelse som skyldes
god vekst i økonomien vil dempe inflasjonen
like mye som den ville gjort i en situasjon der
euroen styrket seg tross svake konjunkturer.
Gjennomslaget fra valutakursen til prisveksten
har dessuten blitt stadig mindre de siste årene,
blant annet fordi stadig mer av importen prises
direkte i euro.
Med en veksttakt over normalen de neste tre
årene vil arbeidsledigheten falle videre, mot
7,5 prosent i 2020. Det er det samme lave

Fem rentehopp frem til høsten 2020
Styrken i oppsvinget taler for at ESBs utvidelse
av verdipapirkjøpsprogrammet (APP) i
desember, blir den siste. For at avslutningen
ikke skal komme for brått på vil sentralbanken
være tidlig ute med å forberede markedet.
Allerede i mars kan vi vente oss signaler på
muligheten for en avslutning i september, og i
juni er tiden inne for en klar beskjed om at de
månedlige kjøpene på 30 milliarder euro mest
sannsynlig opphører fra og med oktober.
Med forventning om at APP nærmer seg
slutten, er markedets oppmerksomhet allerede
i ferd med å rettes mot tidspunktet for første
renteheving, og mot tempoet i rentehevingene
deretter. ESBs balanse, som vil komme opp til
nesten 4 800 milliarder euro, vil trolig holde
seg oppe de neste årene, med reinvesteringer
av verdipapirer som kommer til forfall. Med
fortsatt svært høy overskuddslikviditet i
systemet, er det innskuddsrenten som vil være
styrende for nivået på pengemarkedsrenten
også i årene som kommer
Ifølge ESB skal rentene holdes uendret en god
stund («well beyond») etter at
verdipapirkjøpene er avsluttet. Vi anslår et slikt
tidsrom til omtrent et halvt år. Da har
sentralbanken fått tilstrekkelig tid til å vurdere
virkningene av avslutningen av APP, og til å
forberede markedet på at rentene skal opp. I
mars 2019 tror vi tiden er inne for at ESB øker
innskuddsrenten med 15 basispunkter til -0,25
prosent. I september venter vi at både
innskudds- og refirenten økes parallelt med
0,25 prosentpoeng, til henholdsvis 0 og 0,25
prosent.
ESB, som for øvrig vil ha ny sjef på plass fra 1.
november 2019, vil ikke vente lenger enn
nødvendig på å få rentene videre opp fra det
ekstremt lave nivået. Det skyldes delvis den
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velkjente bekymringen for at den lave renten
kan ha uheldige konsekvenser for økonomien
på sikt, i form av høy gjeld og kunstig lang
levetid for ulønnsomme bedrifter. Det skyldes
også vissheten om at man har lite å stille opp
med av pengepolitiske stimulanser om
negative forstyrrelser, som for eksempel en
amerikansk resesjon, skulle treffe økonomien.
Om våre forventninger til økonomisk vekst og
kjerneinflasjon slår til, tror vi derfor ESB vil
benytte anledningen til å øke rentene tre
ganger i løpet av 2020. I september kan
innskudds- og refirente da være oppe i 0,75 og
1,0 prosent.
Når konjunkturene snur i kjølvannet av den
ventede amerikanske resesjonen, vil det igjen
være duket for rentekutt. Utsikter til høyere
arbeidsledighet og nedadgående inflasjon vil
trolig føre innskudds- og refirenten ned med et
halvt prosentpoeng innen årsslutt 2021.
ESB: Pengepolitikk
Prosent
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henholdsvis 3 og 2 prosent, og vi ser en
balansert risiko rundt dette anslaget.
Tyskland: Industriens
kapasitetsutnyttelse
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Lønnsveksten kan øke mer enn vi anslår. I
Tyskland er industriens kapasitetsutnyttelse på
87 prosent, det høyeste nivået siden starten av
2008. Om historiske sammenhenger mellom
arbeidsledighet og lønnsvekst kommer tilbake,
gjør lønnsveksten et byks. Da vil også
rentehevingene komme både tidligere og
hyppigere.
På den annen side er det en risiko for at
inflasjonen utvikler seg svakere enn vi legger til
grunn. En sterk euro kan begrense både
eksport og inflasjon mer enn vi nå ser for oss.
Vi kan ha undervurdert styrken på de
strukturelle kreftene som tynger lønnsveksten.
Uten en overbevisende trend oppover i
inflasjonen vil ESB neppe ta sjansen på å øke
rentene så mye som vi nå legger til grunn.
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Makroøkonomiske nøkkeltall. Eurosonen

Viktigste risikofaktorer
Tidligere nedtur: Selv om tidspunktet for en
avvikling av den ukonvensjonelle
pengepolitikken har rykket nærmere, vil det ta
tid før rentene kommer opp. Mangel på
pengepolitisk krutt gjør at eurosonen er ekstra
sårbar ved negative hendelser. Skulle en
amerikansk resesjon inntreffe tidligere enn det
vi anslår i denne rapporten, vil konsekvensene
for eurosonens økonomi bli større enn det vi
skisserer for 2021, fordi det da ikke vil være
rom for å stimulere økonomien med rentekutt.
Balansert inflasjonsrisiko: Utviklingen i
lønns- og prisvekst vil være avgjørende for
ESBs handlinger. I våre anslag legger vi til
grunn at lønns- og prisvekst øker moderat til
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Kjersti Haugland

2017
1.9
1.1
3.2
5.1
4.4
2.5
9.2
1.5
1.1
1.9
-0.25
0.80
1.13

2018
1.9
1.4
3.4
4.7
4.4
2.4
8.4
1.2
1.3
2.3
-0.28
1.20
1.22

2019
1.6
1.4
3.3
3.1
3.6
1.7
8.0
1.6
1.5
2.5
-0.06
1.61
1.26

2020
1.6
1.3
2.7
3.1
3.5
1.6
7.6
2.0
1.8
2.8
0.44
1.64
1.28

2021
1.3
1.6
1.0
1.3
2.0
1.0
7.6
1.9
2.0
3.0
0.62
1.39
1.30
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