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The New York Times

Stakkars
Norges
Bank

En rekke delstater og kommuner har
innført begrensninger på våpensalg, for
eksempel til kriminelle eller promillekjørere. Det er vel og bra, men det er bare lapping på problemene. Orlando-massakren
gjorde det tydelig at USA trenger strengere
våpenlover.

The Wall Street Journal

Denne uken fratok
Bahrain statsborgerskapet til sjiapresten
Sheikh Isa Qassim.
Begrunnelsen er at
han har «tjent utenlandske interesser».
En slik handling fra myndighetenes side
er selve oppskriften på økte spenninger
og protester på hjemmebane. Det er ikke
lenger mulig for landets allierte i London
og Washington å snakke om demokratiske
fremskritt i Bahrain.
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Financial Times
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Høyesterettsdommer
Sonia Sotomayor tar
med seg rasespørsmål inn i saker som
ikke handler om rase
i det hele tatt. Narkotika som ble beslaglagt på en hvit gjerningsmann kan nå ikke brukes som bevis
fordi Utah-politiet etter rettens mening
ikke hadde skjellig grunn til å mistenke
ham. Dermed skulle han heller ikke ha
blitt ransaket.

Die Welt

Erfaringen fra tidligere sanksjoner er at de
bør brukes med forsiktighet. Krig og konflikt var resultatet da de ble brukt mot Italia
under fascismen og mot det imperalistiske
Japan. Sanksjonene mot Russland har hatt
stor effekt på russisk økonomi, men de har
ikke tvunget Vladimir Putin til retrett.

det i går (onsdag) skulle bestemme styringsrenten fremover. Valget om Brexit i Storbritannia er i dag, og samtidig kommer altså
rentebeslutningen i Norges Bank.
Blir det en britisk utmelding fra EU, kan pundet stupe, veksten
utebli og finansmarkedene kan ende i kaos for lang tid. Alt dette
måtte sentralbanksjef Øystein Olsen og de andre finne ut av, eller
ta forbehold om. Ingen lett oppgave.
Vi må heller ikke glemme at Norges Bank, i sin pengepolitiske
rapport fra mars, sa at det er 100 prosent sannsynlighet for at styringsrenten skal senkes med 0,25 prosentpoeng (fra 0,5 prosent) i
år, og ikke minst, at det er 20 prosent sannsynlighet for at styringsrenten skal ned i null.
Alt burde derfor ligge til rette for et rentekutt i dag. Likevel vil
det trolig ikke skje. Ni av ti økonomer mener at Norges Bank bør
sitte stille i båten. Rentekuttet kommer ikke, tror de, før i september.

Det rare er at de fleste ser ut til å mene at utsiktene for norsk øko-

Dagens Industri
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Eiendomsskatten er
et traume i svensk
politikk. Landets
første ordentlige
skatterevolt kom
mot den forhatte
skatten, omtrent lik den som startet i California på 1970-tallet. Om man for alvor
vil gjøre noe med det svenske boligmarkedet, må man øke skatten på å bo, minske
den på å flytte og fase ut rentesubsidiene
på boliglån. Men det skatteskiftet orker
ingen av blokkene å gjøre alene.

Styret i Norges Bank hadde en meget vanskelig oppgave da

nomi er noe dårligere enn for bare noen måneder siden. Ledigheten
vil gå opp og ikke ned, Brexit eller ikke er en stor usikkerhetsfaktor,
veksten internasjonalt avtar og det er få lysninger i norsk olje- og
gassvirksomhet.
Men samfunnsøkonomene, og også styret i Norges Bank, legger
vekt på at finanspolitikken, slik den fremkommer
i Revidert Nasjonalbudsjett, er mer ekspansiv enn
ventet (oljepengebruken øker), oljeprisen har steget
og kronekursen er relativt svak. Lønnsveksten er lav.

Det alle ser ut til å være enige om, er at kronekursen må holdes lav (svak), for å hjelpe den tradisjonelle eksportindustrien og reiselivet. Vi må ha noe
som holder farten oppe, når oljesektoren er i krise
på Vestlandet og Sørlandet. Der øker oppsigelsene
fortsatt.
Egentlig burde derfor Norges Bank følge sin egen
prognose, det vil si å senke styringsrenten for å få
kronekursen ned.

Når dette trolig ikke skjer i dag, så er det på
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Egentlig
burde derfor
Norges Bank
følge sin egen
prognose

grunn av økt usikkerhet (Brexit) og at det er feberhett i boligmarkedet. Den lave renten vi har i boligmarkedet, og et nytt rentekutt, kan gi enda høyere
prisvekst og fare for en boble som sprekker, hevdes
det, samtidig som gjeldsoppbyggingen øker.
Dette er et syn BI-professor Hilde C. Bjørnland har forfektet i
flere år, og de fleste er vel enige at man ikke bør senke styringsrenten
(og indirekte boligrenten) for å få boligprisene enda høyere. Skal renten ned, må det være på grunn av stor ledig kapasitet i økonomien
og behovet for generelle stimulanser.
Dette at samfunnsøkonomene er så opptatt av, og kritiske til,
utviklingen i boligprisene, og derfor tenderer til å råde Norges Bank
til ikke å senke styringsrenten for å unngå en boble, er merkelig,
for prisveksten i Oslo (12,8 prosent det siste året), som er ekstrem,
skyldes en fundamental ubalanse i boligmarkedet. Det bygges for
lite i forhold til etterspørselen, og skal vi tro de nyeste befolkningsprognosene fra Statistisk sentralbyrå (SSB), blir det bare verre.

Prisutviklingen i boligmarkedet i Oslo fortsetter derfor uav-

hengig av om styringsrenten kuttes litt, og da står vi igjen med makrobildet generelt, og det er svakere.
Norges Bank burde derfor i dag kutte renten, men gjør det ikke.

Sentralbanksjef
Øystein Olsen.
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