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Verdensøkonomien – noe høyere vekst i 
2016 enn 2015 (IMF)
• IMF har oppdatert sine prognoser (world economic outlook) og fremhever følgende:

• Global growth, currently estimated at 3.1 percent in 2015, is projected at 3.4 percent in 2016 and 3.6 percent in 
2017. The pickup in global activity is projected to be more gradual than in the October 2015 World Economic 
Outlook (WEO), especially in emerging market and developing economies.

• In advanced economies, a modest and uneven recovery is expected to continue, with a gradual further 
narrowing of output gaps. The picture for emerging market and developing economies is diverse but in many 
cases challenging. The slowdown and rebalancing of the Chinese economy, lower commodity prices, and strains 
in some large emerging market economies will continue to weigh on growth prospects in 2016–17. The 
projected pickup in growth in the next two years— despite the ongoing slowdown in China—primarily reflects 
forecasts of a gradual improvement of growth rates in countries currently in economic distress, notably Brazil, 
Russia, and some countries in the Middle East, though even this projected partial recovery could be frustrated 
by new economic or political shocks.

• Risks to the global outlook remain tilted to the downside and relate to ongoing adjustments in the global 
economy: a generalized slowdown in emerging market economies, China’s rebalancing, lower commodity 
prices, and the gradual exit from extraordinarily accommodative monetary conditions in the United States. If 
these key challenges are not successfully managed, global growth could be derailed.

• Les mer: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/01/
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Norge – oljeinvesteringer/aktivitet på norsk 
sokkel i 2016 noe nedjustert 
(Oljedirektoratet)
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Oljemarkedet – fortsatt overproduksjon av olje. Markedet 
venter 40 USD/fat i 2016 og 50 i 2017

Kilde: EIA – det amerikanske energibyrået)
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Oljemarkedet – etterspørselen øker, mest i 
Asia

Kilde: EIA – det amerikanske energibyrået)



Oljemarkedet – tilbudet øker i OPEC, noe 
ned i USA

Kilde: EIA – det amerikanske energibyrået)



Oljemarkedet – etterspørselen øker mens 
produksjon utenfor OPEC faller

Kilde: EIA – det amerikanske energibyrået)



Oljemarkedet – den (eneste) positive 
nyheten er at OPEC har lite ledig kapasitet…

Kilde: EIA – det amerikanske energibyrået)
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