
Nullrente  

 

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende 

på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. 

 

«Etter flere måneder med oppgang i norsk økonomi, falt aktiviteten igjen mot slutten av 

fjoråret. Boligprisene har steget videre. Gjeninnhentingen i økonomien bremses nå av den 

økte smitten og strengere smittevern. Samtidig har vaksineringen kommet godt i gang, og den 

økonomiske veksten ventes å ta seg opp utover i 2021.» sier Norges Bank etter 

rentebeslutningen 21. januar 2021. 

  

Inntil rentemøte var Styringsrenten i Norge var før mars 2020 på 1,5 %, etter å ha og ha ligget 

på 0,5 % fra 2016 til 2018 med bakgrunn i oljekrisen i 2014. Den 21. januar bestemte Norges 

Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet å beholde styringsrenten på rekordlave 

null prosent. 

 

Norges Banks komite for pengepolitikk og finansiell stabilitet sin vurdering er at «kraftige 

økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes 

i ro til det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres.» 

 

Styringsrenten har i første omgang påvirkning på rentene mellom bankene og rentenivået 

(markedsrenten) de tilbyr ved innskudd og utlån. Dette gir et utslag på prisene på 

verdipapirer, boligprisene, etterspørsel etter lån, forbruk, investeringer og kronekursen. Derfor 

er styringsrenten er svært viktig virkemiddel for Norges Bank til å påvirke norsk økonomi.  

 

Forslag til oppgavetekst: 

Forklar nullrente, og hvilke ulike effekter nullrente har på økonomien? Hvilke positive og 

negative effekter har nullrente i dagens situasjon? Hvilken effekter vil en potensiell 

renteøkning i 2021 kunne forårsake for Norge med tanke på dagens situasjon? 

 

Til inspirasjon:  

https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Rentemoter/2021/januar-2021/?tab=113164 

https://www.norges-

bank.no/contentassets/7f54db78676a4e959efabb0233ea1665/ppr_420.pdf?v=12/17/2020131

040&ft=.pdf 

 

https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Rentemoter/2021/januar-2021/?tab=113164
https://www.norges-bank.no/contentassets/7f54db78676a4e959efabb0233ea1665/ppr_420.pdf?v=12/17/2020131040&ft=.pdf
https://www.norges-bank.no/contentassets/7f54db78676a4e959efabb0233ea1665/ppr_420.pdf?v=12/17/2020131040&ft=.pdf
https://www.norges-bank.no/contentassets/7f54db78676a4e959efabb0233ea1665/ppr_420.pdf?v=12/17/2020131040&ft=.pdf


 

Bærekraftig utvikling   

 

Pandemien har skapt og kommer til å skape store konsekvenser for alle verdens land. Store 

økonomier har vært nedstengte, prosjekter har blitt satt på pause eller usatt, stater går i 

underskudd og statsgjelden øker mange steder hos mange Bruttonasjonalprodukt (BNP) for 

fastlands-Norge falt 2,5 % i løpet av 2020. BNP hos Norges handelspartnere falt i løpet av 

2020 med 5 %.  

 

Samtidig stiger gjennomsnittstemperaturen i verden. Klimaendringer skaper en rekke negative 

konsekvenser som hetebølger, stormer, større risiko for ekstremvær og oversvømmelse. FN-

medlemsland har blitt enige om å bremse temperaturøkningen og nesten samtlige FN-land 

forpliktet seg til Paris-avtalen i 2015. Formålet med avtalen er å «styrke den globale 

responsen på trusselen som klimaendringene utgjør» 

 

I tillegg til Paris-avtalen, har FN utarbeidet en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, 

bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, også kalt agende 2030.  

 

Verden trenger en stor omstilling, om det skal være mulig å nå målene i prisavtalen innen 

2050 og FNs bærekrafts mål innen 2030. Denne omstillingen er en utfordrende og kompleks 

oppgave, som nå også påvirkes av en ny faktor, COVID-19.  

 

 

Forslag til oppgavetekst 

 

Drøft hva bærekraftig utvikling er. Hvilke utfordringer er knyttet til de internasjonale avtaler 

som Paris-avtalen og Agenda 2030 og hvordan kan vi løse disse? Hva er de største 

hindringene Norge står ovenfor i arbeidet mot å innfri kravene i Paris-avtalen og Agenda 

2030? 

 

 


