
JLR/ 16.02. 2013         Innovasjon Norge 
 

                                                                                       Kontaktperson: John L. Rogne 
 
 

EKSPORTEN I JANUAR 2013 
 
Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. 
 

Verditall 

MÅNEDSTALL Januar2013 Verdiendring fra januar 2012 

 Mill NOK Prosent 

 I alt uten skip og plattformer 75 469 -8,6 

 - Råolje 21 090 -20,9 

 - Naturgass    22 265 -11,1 

 - Kondensater   1 207 25,1 

 - Andre varer (trad. varer) 30 907 3,3 

 

 

Fersk laks og leverandørindustri bidro til økt fastlandseksport i januar. 
 
Samlet vareeksport (utenom skip) falt med 8,6 prosent i januar, etter 9,7 prosent fall i desember, 

sammenlignet med de samme måneder året før. Holder vi råolje og naturgass utenom, og bare ser på 

fastlandseksporten (tradisjonell vareeksport) var det en økning på 3,3 prosent, etter en nedgang på 

8,9 prosent i desember. Januar hadde 22 virkedager begge år, mens det var to færre virkedager i 

desember, 19 i 2012 mot 21 i 2011. 

For hele 2012, sammenlignet med 2011, økte samlet vareeksport med 4,2 prosent, mens det var 

uendret eksportverdi for fastlandseksporten. De foreløpige tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at 

fastlandseksporten i volumet har økt med vel 2 prosent, mens prisene har falt med vel 2 prosent. Mer 

om pris og volumutviklingen for de ulike varegrupper er gitt lenger bak. 

Det store lyspunktet i januar var at både fersk laks og den store og viktige gruppen maskiner og 

transportmidler (verksted-/teknologiindustri), som har hatt store svingninger i eksportverdien 

fra måned til måned, hadde sterk økning i januar. Sistnevnte gruppe med 19,9 prosent og fersk laks 

med hele 53,5 prosent.   

 

Eksportverdien av raffinerte petroleumsprodukter (som inngår i fastlandseksporten) økte i 2011 

med 21,7 milliard kroner eller 44,4 prosent, og i 2012 med 3,5 milliarder kroner eller 5,0 prosent. I 

januar 2013 var det, sammenlignet med januar 2012, en nedgang på 3,4 prosent eller 238 millioner 

kroner for denne gruppen. 

 

Energi dominerer 

Eksport av råolje og naturgass utgjorde 59,0 prosent av samlet vareeksport (eks. skip) i januar. Tar 

vi også med de raffinerte energiproduktene og elektrisk strøm, øker denne andelen til 68,9 prosent. 

For hele 2012 var andelene 61,0 og 70,1 prosent, mens de for hele 2011 var de 59,3 og 68,3 prosent, 

og for hele 2010 57,7 og 64,7 prosent. Dette viser at energi har en dominerende andel av norsk 

eksport, drevet av den sterke prisutviklingen på olje og oljeprodukter de siste årene. 

 

Regnet uten varegruppen energiprodukter, som omfatter raffinerte petroleumsprodukter og elektrisk 

strøm, ville økningen i den øvrige fastlandseksporten i januar økt fra 3,3 prosent til 6,7 prosent. 

Fra 2011 til 2012 var det en nedgang i eksporten utenom energiproduktene på 1,3 prosent. Til tross 

for nedgang for energiprodukter i januar er todelingen mellom det som har med olje, gass å gjøre og 

resten av eksporten er tydelig. Leverandørindustriens økning forsterker dette bildet. 

 

Lengre bak i denne rapporten er en tabell som viser foreløpige regnskap for samlet utenrikshandel og 

utenriksregnskap i 2012, basert på de første foreløpige nasjonalregnskapstallene for 2012.  

 

Petroleumseksporten 

I januar 2012 ble det eksportert 10,4 milliarder standard kubikkmeter gass. Det var det høyeste 

måneds-kvantum som er registrert inntil desember 2012 kom med 10,5 milliarder. Dette er en 

volumøkning på 8,2 prosent fra desember 2011. I januar 2013 ble det eksportert 10,1 milliarder 

standard kubikkmeter gass. Regnet i kroner var eksporten av naturgass i januar 2,8 milliarder kroner 

eller 11,1 prosent lavere enn året før. Eksportverdien til naturgassen var 1,1 milliarder høyere enn 



 2 

eksportverdien for råolje i januar i år. Eksporten av naturgass utgjorde 245,2 milliarder kroner i 2012, 

og eksporten av råolje 301,8 milliarder. 

 

 
 

Råoljeeksporten var i januar i år 5,6 milliarder kroner eller 20,9 prosent lavere enn i januar i 2012. I 

desember var den 21,9 prosent eller 6,4 milliarder lavere enn året før. Gjennomsnittsprisen per fat falt 

med 38 kroner fra januar 2012, til 632 kroner, som er 11 kroner opp fra desember 2012. Antall 

produserte fat falt med vel 8,6 prosent fra desember, til 33,4 millioner i januar 2013.  I januar 2012 

var antall produserte fat 39,8 millioner, i februar 44,2 millioner, i mars 42,5 millioner, i april 38,4 

millioner og i mai 44,7 millioner og 37 millioner i juni. Vedlikehold, tekniske problemer og delvis 

stenging på felt bidro til lav produksjon i januar.  

Råoljeprisen passerte i mars 2012 (723 kroner) den gamle månedsrekorden på 704 kroner fatet fra juli 

2008. Etter den rekorden falt oljeprisen kontinuerlig i resten av 2008, for igjen å øke gjennom 2009. 

Prisutviklingen fra 2011 og utover er vist i figuren over. 

 

De langsiktige prisutsiktene for olje er mer usikre. På kort og mellomlang sikt kan svakere etterspørsel 

gi lavere priser, og på lengre sikt vil utvikling av alternativer, som skiferbasert olje- og 

gassproduksjon, blant annet i USA, påvirke prisutviklingen. Det har vært et teknologisk gjennombrudd 

på dette området, og USA har svært store forekomster. Dette kan gi betydelig produksjon av både olje 

og gass. USA er selvforsynt med gass (og mener å være det de neste 100 år). Gassprisen i USA er en 

nå brøkdel (mellom en tredjedel og en fjerdedel) av prisen i Europa og Asia. Lavere gasspris øker 

gassens markedsandeler, og den erstatter kull i elektrisitetsproduksjonen. Dette har igjen gitt lavere 

energipriser som styrker industriens konkurranseevne. En ser derfor at det igjen investeres innen 

tradisjonell industrinæringer. 

Det planlegges også eksportterminaler i USA, som kan være i drift fra 2015 (Sabine Pass i Louisiana). 

Dette er tre år før et eventuelt trinn 2 på Melkøya i Finnmark vil kunne være i produksjon, og det er 

derfor betydelig usikkerhet knyttet til realisering av dette. Statoil har også nylig gjort gassfunn i 

Tanzania i Afrika, som er minst på Snøhvits (Melkøya) størrelse. En brems for den skiferbaserte 

utbyggingen kan være miljøutfordringer knyttet til konsekvenser for blant annet grunnvann. Redusert 

gass og oljepris kan også redusere lønnsomheten og dermed investeringene. Kostnadene ved 

utbygging og drift av terminaler i USA er også betydelige. 

Skiferolje regnes å være billigere å utvinne enn olje på de største havdypene. Investeringene er 

mindre og tiden fra oppstart til produksjon av skiferolje kan være rundt tre år, mens det er to til tre 

ganger så lang tid for komplekse oljefelt på dypt vann.  

IEA (International Energy Agency) tegner nå et energibilde der USA blir verdens største oljeprodusent 

innen 2020. Dette sammen med mer effektiv energibruk vil da også gjøre landet selvforsynt med 

energi. I dag importerer USA 20 prosent av sitt energibehov. IEA spår også en realoljepris på 125 USD 

fatet i 2020. En mer dyster side er IEAs konstatering om at fossil energi og kull fortrenger fornybare 

energikilder. Spesielt transport (dieseldrevne lastebiler drar mest opp) øker klimagassutslippene, og en 

når ikke målet om å begrense den globale oppvarmingen til 2,0 grader celsius I IEAs hovedprognose 

stiger middeltemperaturen med 3,6 grader. 

Omfattende nedstengning av atomkraftanlegg vil også kunne påvirke olje- og gassetterspørselen. Etter 

langvarig stans med kontroll og oppgradering har Japan startet opp igjen det første atomkraftverket, 

etter jordskjelvet og nedstengning av samtlige verk. Det er ventet at et regjeringsskifte etter valget i 

desember øker sjansen for oppstart av atomkraftverk. En ventet heving av levestandarden i Asia de 
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nærmeste tiårene vil øke energietterspørselen. På kort sikt kan også uro i oljeproduserende land i 

Midtøsten og boikott av Iran bety strammere marked.  

Saudi-Arabia har i det siste endret holdning og økte 2012 produksjonen sin vesentlig for å dempe 

oljeprisen. 

FNs klimakonferanse (klimatoppmøte) i Qatars hovedstad Doha ble avsluttet tidlig i desember med 

magert resultat. Kyotoavtalen fra 1997 ble forlenget i en Kyoto 2 avtale, som gjelder fram til 2020 

uten innskjerpinger av landenes forpliktelser. Dette er den eneste legale internasjonale avtale med 

forpliktende enighet om å redusere klimagasser som CO2. Landene som forplikter seg står bare for 

rundt 14 prosent av utslippene. Blant store utslippsland har USA og Kina ikke ratifisert den 

opprinnelige Kyoto avtalen og Canada, Japan, New Zealand og Russland ønsket ikke å bli med i den 

nye avtalen. Overgangen fra kull til skifergass i USA har imidlertid gitt en betydelig reduksjon i CO2 

utslippene, og paradoksalt nok kan USA oppfylle målene selv om de ikke har forpliktet seg. USAs kull 

finner nå nytt marked i Europa, der det erstatter dyr gass i elektrisitetsproduksjonen. I 2012 økte USA 

gasseksporten ti Europa med 29 prosent. Bloomberg/Financial Times melder at tyske elektrisitetsverk 

tjener 25 euro per megawatt/time ved bruk av kull, men taper 1,1 euro ved bruk av gass. 

 

 

Norsk fastlandseksport 

Markedene 

Sammenlignet med 2011, var det i 2012 økning i fastlandseksporten til alle kontinenter utenom Europa 

og Nord-Amerika. Eksporten til Nord-Amerika viste igjen negativt fortegn i slutten av 2012, og falt 

med 7,0 prosent fra 2011 til 2012. Økningen var 7,0 prosent for Sør-Amerika, 19,1 prosent for 

Afrika og 11,6 prosent for Asia, mens eksporten til Oceania økte med 4,1 prosent i 2012.  

 

I januar 2013 var det nedgang i norsk fastlandseksport til Nord- og Sør-Amerika på henholdsvis 12,2 

og 7,5 prosent, men økning for de andre verdensdelene. Det var 1,0 prosent økning for Europa, 3,1 

prosent for Asia, hele 197 prosent økning for Afrika og 174 prosent for Oceania, der det var 206 

prosent økning for Australia. Sistnevnte skyldes øning for verkstedprodukter. Den sterke 

eksportøkningen til Afrika forklares i hovedsak av eksport av petroleumsprodukter til Nigeria! 

 

Kina ble i januar passert av Sør Korea, som det viktigste norske markedet i Asia, og rekkefølgen var i 

januar; S. Korea, Kina, Singapore og Japan. Endringen for disse fire landene fra januar 2012 var 

henholdsvis ned 6,5 prosent, ned 20,8 prosent, opp 44 for Singapore og ned 5,5 prosent for Japan. 

Eksporten til Brasil falt med 14,2 prosent i januar 2013, etter en økning på 1,6 prosent i hele 2012. 

Eksporten til USA falt med 11,9 prosent i januar 2013, mens det var 50 prosent økning for eksporten 

til Canada. For Canada er det verkstedprodukter og andre ferdigvarer som står for økningen.  Innen 

Europa var det 0,9 prosent økning for EU og 4,2 prosent nedgang for de nordiske landene alene. 

Eksport til de kriserammede landene i Sør-Europa, med unntak av Italia økte igjen i januar 2013, med 

16,2 prosent for Portugal, 8,0 prosent for Spania og 5,6 prosent for Hellas. For Italia var det 1,9 

prosent nedgang. 

  

Varegruppene 

Samlet fastlandseksport økte bare med knapt en milliard kroner i januar 2013, sammenlignet med 

januar året før. Fiskeeksporten økte med 0,6 milliarder kroner eller 15,2 prosent i januar.   Ser vi på 

utviklingen i fiskeeksporten mot slutten av 2012, var det 20 prosent nedgang i september, uendret 

nivå i oktober, 8,8 prosent økning i november og 5,5 prosent nedgang i desember. Alt sammenlignet 

med de samme måneder i 2011. I juli var det liten endring, mens det i august var 13,2 prosent 

økning. For hele 2012 var det en nedgang i fiskeeksporten på 1,3 milliarder kroner eller 2,4 prosent. 

 

Lakseprisen (fersk laks) passerte et rekordnivå på 43,61 kr kiloet i uke 15 i 2011, hadde deretter en 

fallende trend, fram til et bunnpunkt i uke 43 i 2011, da kiloprisen var nede i 21,63. Deretter økte 

prisen til 28,49 kroner i uke 50 i 2011, for deretter å gå litt begge veier, men holde seg relativt stabilt. 

I uke 20 2012 passerte kiloprisen for eksport av fersk laks en foreløpig topp med kroner 31,27. 

Deretter falt den tilbake til nytt bunnpunkt med 23,99 i uke 39 2012, for så å gå litt opp og ned til en 

ny topp på 36,51 i uke 4 i 2013, og litt ned til 34,84 i uke 6, som er siste notering. I januar var det 

fersk laks som dro opp fiskeeksporten med en økning på hele 54 prosent regnet i kroner. 

Eksporten av laks økte (i følge Eksportutvalgets statistikk) med 449 millioner kroner eller 1,5 prosent 

fra 2011 til 2012. Volumet økte med 18,9 prosent, mens 14,6 prosent lavere gjennomsnittspriser dro 

eksportverdien ned.  

For all fisk var det en volumnedgang på 3,2 prosent i 2012 og omtrent uendrede gjennomsnittspris, til 

tross for at lakseprisene trakk gjennomsnittet ned. For villfanget fisk ble 2012 nesten like godt som 

rekordåret 2011.  
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Eksportverdien for kjemiske produkter falt gjennom 2012 men økte med 358 millioner eller 10,2 

prosent i januar.  

Den større gruppen metallvarer, metaller, papir og andre ”commodities” hadde nedgang på 0,6 

milliarder kroner eller 10,9 prosent i januar. Det er spesielt ikke jernholdige metaller (aluminium og 

nikkel), som bidrar til nedgangen, med fall på nær 0,5 milliarder.  

Gruppen forskjellige ferdige varer, bl. a tekniske instrumenter, møbler og klær hadde økning i 

eksportverdien på 125 millioner eller 6,4 prosent i januar.  Det er tekniske og vitenskapelige 

instrumenter (maritim elektronikk mv.) som drar mest opp med 18,6 prosent økning i januar, mens 

det er 8,3 prosent opp for møbler og 18 prosent opp for klær. 

Den store gruppen verksted-/teknologiprodukter hadde en eksportøkning på 1,0 milliarder kroner 

eller 19,9 prosent i januar 2013. Store leveranser bidrar til store svingninger fra måned til måned. 

Desember 2011 brøt en negativ trend i 2011 med 10,2 prosent eller 0,6 milliarder kroner høyere 

eksportverdi enn tilsvarende måned året før. I 2012 har eksporten av skipsutstyr til Korea tatt seg 

betydelig opp etter tilbakeslaget i 2011. Mai hadde 4,2 prosent nedgang, mens juni, juli, august, 

september, oktober og november hadde 9,4, 13,0, 28,4, 4,5, 9,1 og 26 prosent økning, sammenlignet 

med samme måneder året før. Desember var et brudd på den positive trenden med 23,2 prosent 

nedgang.  Figuren under viser utviklingen i januar 2013. 

 

 
 

Eksportverdien for raffinerte olje- og gassprodukter falt med 238 millioner kroner eller 3,4 prosent 

i januar, etter å ha økt med 3,5 milliarder kroner (5,0%) fra 2011 til 2012. Eksporten av elektrisk 

strøm falt med 42 prosent fra januar 2012 til januar 2013, og utgjorde bare 369 millioner kroner. 

Elektrisitetseksporten var lav det meste av 2012, selv om det var en økning på 0,8 milliarder kroner 

(18 prosent) fra 2011, til 5,1 milliarder kroner i 2012.  

 

Import og handelsbalanse 

Vareimporten (utenom skip) økte med 10,4 prosent i januar 2013, sammenlignet med januar 2012. 

Importen fra europeiske land økte med 9,5 prosent. Fra Asia har importen økt med 12,7 prosent 

mens det fra Afrika var økning på 25,9 prosent og Nord-Amerika 19,1 prosent i januar. Importen fra 

Oceania falt med 56 prosent og fra Sør-Amerika falt den med 7,4 prosent. Importen fra Kina økte 

med 11 prosent i januar. 

Importen av kjøretøy økte med 3,3 prosent eller 122 millioner til 3,8 milliarder kroner i januar. 

Importverdien av elektrisk strøm, som var rekordhøy for to år siden, har vært svært lav senere. Det 

var en økning på 200 millioner kroner, til 298 millioner i januar i år. I hele 2012 var det en nedgang på 

79 prosent eller 4,0 milliarder kroner fra 2011. I hele 2012 ble det bare importert strøm for 1,1 

milliarder kroner.  

Samlet hadde Norge i januar 2013 et overskudd i varehandelen med utlandet (utenom skip) på 33,5 

milliarder kroner, ned 24,8 prosent, fra 44,6 milliarder i januar 2012.  

 

Tjenesteeksport og tjenesteimport 

Statistisk sentralbyrå publiserer kvartalsvis statistikk for utenrikshandel med ikke finansielle 

tjenester utenom utenriks sjøfart. Denne viser en økning i eksporten for disse tjenestene på 2,9 

prosent fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012. Kvartalstall for utviklingen for de ulike tjenestetyper er 

vist i tabellen. I påfølgende tabell er vist tilsvarende utvikling for import av ikke finansielle tjenester. 

Denne var hele 15,3 prosent høyere i 3.kvartal 2012, sammenlignet med 3. kvartal 2011. 

Tjenestebalansen for disse tjenestene viste et underskudd på 24,3 milliarder i 2011. I 3. kvartal 2011 

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6

EKSPORTEN AV VERKSTEDPRODUKTER - Januar  2012-2013  
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importerte vi slike tjenester for 7,6 milliarder mer enn vi eksporterte. Dette tjenesteunderskuddet 

økte til 12,3 milliarder i 3. kvartal 2012.  

 

Eksport av tjenester (utenom finansielle) – NOK millioner

Kilde: Innovasjon Norge/Statistisk sentralbyrå 

Tenestetypar 2011
3. kvartal 

2011
4. kvartal 

2011
1. kvartal 

2012
2. kvartal 

2012
3. kvartal 

2012
Endring 
siste år

Sum eksport 115328 28568 33846 28688 29105 29404 2,9 %

Leigearbeid og reparasjonar 15201 4218 4515 3242 3784 3228 -23,5 %

Petroleumstenester 18987 3480 5778 6281 5135 5042 44,9 %

Bygge- og anleggstenester 1189 452 97 365 356 384 -15,0 %

Agenturhandel, provisjon og mellomhandel 3575 933 1012 624 535 795
-14,8 %

Jernbane- og landtransporttenester 3588 1167 818 853 1091 1089 -6,7 %

Sjøtransporttenester 4639 1123 1156 1235 1262 1399 24,6 %

Lufttransporttenester 2675 899 749 736 565 966 7,5 %

Tenester tilknytta transport og reiseverksemd 6403 2245 1253 1141 1382 1758
-21,7 %

Post- og teletenester 7162 1896 1845 1423 1152 1469 -22,5 %

Leige av transportmidlar, maskiner og utstyr 1397 328 456 1051 872 664
102,4 %

IT-tenester 7681 1934 1602 2081 2060 2007 3,8 %

Forsking og utvikling (FoU) 3132 625 1013 497 595 544 -13,0 %

Forretnings-, profesjons og tekniske tenester 34620 8132 11892 8275 9199 9114
12,1 %

Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport 1086 237 418 205 211 248
4,6 %

Andre tenester 3993 899 1242 679 906 697 -22,5 %

 

Import av tjenester (utenom finansielle) – NOK millioner

Kilde: Innovasjon Norge/Statistisk sentralbyrå 

2011
3. kvartal 

2011
4. kvartal 

2011
1. kvartal 

2012
2. kvartal 

2012
3. kvartal 

2012
Endring 
siste år

Sum import 139599 36190 43714 33508 36180 41710 15,3 %

Leigearbeid og reparasjonar 9927 3090 3249 2318 2976 2814 -8,9 %

Petroleumstenester 35028 8699 11687 9395 10009 9875 13,5 %

Bygge- og anleggstenester 5131 1092 2295 1391 1458 2430 122,5 %

Agenturhandel, provisjon og mellomhandel 3605 1242 905 971 630 2167
74,5 %

Jernbane- og landtransporttenester 6743 1642 1972 1334 1426 1573 -4,2 %

Sjøtransporttenester 5939 1311 1693 1342 2061 1592 21,4 %

Lufttransporttenester 2250 604 648 593 582 1082 79,1 %

Tenester tilknytta transport og reiseverksemd 12584 4097 3179 2218 2193 4232
3,3 %

Post- og teletenester 6129 1463 1828 1367 1623 1509 3,1 %

Leige av transportmidlar, maskiner og utstyr 2428 553 751 835 630 939
69,8 %

IT-tenester 8545 2091 2829 2160 2076 2461 17,7 %

Forsking og utvikling (FoU) 2288 566 807 583 610 665 17,5 %

Forretnings-, profesjons og tekniske tenester 29661 7369 9410 6766 7579 8259
12,1 %

Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport 2881 703 672 715 682 750
6,7 %

Andre tenester 6459 1668 1789 1520 1645 1362 -18,3 %

 
 

 

Fylkesfordelt vareeksport  

Den fylkesfordelte eksportstatistikken viser at 11 fylker hadde eksportøkning i januar,  

sammenlignet med januar 2012. Det var Aust-Agder, Finnmark, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, 

Hordaland, Telemark, Troms, Buskerud, Østfold, Vestfold og Møre og Romsdal. 8 fylker hadde nedgang 

i januar. Det var Oppland, Nordland, Vest -Agder, Akershus, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, og 

Hedmark.  

Sammenlignet med 2011, var det i hele 2012 eksportvekst for 7 fylker. Sterkest vekst for Aust-

Agder(57% økning), fulgt av Hordaland(10,1%), Finnmark(9,6%), Nord-Trøndelag(9,3%), 

Rogaland(6,8%), Nordland(6,6%) og Sør-Trøndelag(5,0%).  

De tolv fylkene med lavere eksportverdi i 2012 var; Buskerud(-1,8 %), Oppland(-2,2 %), Hedmark(-

4,0%), Møre og Romsdal(-4,3%), Østfold(-4,6%), Troms(-4,9%), Vestfold(-9,4%), Vest-Agder(-11,4 

%), Sogn og Fjordane(-13,5%), Oslo(-14,4%), Akershus(-15,1%) og Telemark(-16,9%).  
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De endelige justerte tallene for 2011, viser små justeringer for de fleste fylker. Unntaket er Nordland 

og Telemark, der justeringene er store med motsatt fortegn. SSB gir ikke oppgaver for enkeltbedrifter, 

men en mulighet kan være at Rec konsernet sin eksport er refordelt mellom enheter i Nordland og 

Telemark. Dette kan bety at tilbakegangen for Telemark og økningen for Nordland er større enn reelt i 

denne 2012 statistikken.  

Bearbeidede varer 

Ser vi på de mest bearbeidede varene (kjemiske produkter, metaller papir og verkstedprodukter), som 

Statistisk sentralbyrå publiserer fylkestall for og benevner bearbeidede varer, er fylkesfordelt endring i 

januar 2013, som vist i tabellen under. Bearbeidede varer er her alle varer unntatt fisk og 

fiskeprodukter, energivarer, og rene råvarer.  På landsbasis var det en økning på 5,1 prosent for 

denne gruppen. Det var fisken som trakk fastlandseksporten opp, med en økning på 16 prosent i 

januar, mens energivarene og de rene råvarene gikk ned med 6,1 og 3,1 prosent. 
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Utenriksregnskapet 2012 
   Driftsregnskapet overfor utlandet (foreløpige tall for 2012) 

  

       2011 2012       Endring i prosent 

  NOK Mrd. NOK Mrd.        Verdi     Volum 

     TOTAL EKSPORT 1 140,9 1 189,1 4,2 2,2 

  
   

  

  
   

  

EKSPORT AV VARER  892,4  923,6 3,5 0,9 

Råolje og naturgass  562,4  604,4 7,5 0,9 

Eksport av skip og fly  13,6  8,9 -34,4 -36,4 

Tradisjonelle varer  316,4  310,3 -1,9 2,6 

  
   

  

EKSPORT AV TJENESTER  248,5  265,5 6,8 6,0 

  
   

  

TOTAL IMPORT  776,1  804,1 3,6 3,3 

  
   

  

IMPORT AV VARER  521,0  523,2 0,4 -0,2 

Råolje og naturgass  14,7  15,8 6,9 1,6 

Skip plattformer og fly  36,1  25,0 -30,8 -29,6 

Tradisjonelle varer  470,1  482,4 2,6 2,1 

  
   

  

IMPORT AV TJENESTER  255,1  280,9 10,1 10,2 

  
   

  

VARE-/TJENESTEBALANSE  364,8  385,0 
 

  

  
   

  

RENTE-/STØNADSBALANSE  9,0  30,0 
 

  

  
   

  

OVERSKUDD PÅ 
   

  

DRIFTSREGNSKAPET  373,8  415,0 
 

  

          

Kilde: SSB - Foreløpig nasjonalregnskap for 2012 og egne anslag for rente og stønadsbalansen 

  

 

 

 

 

 

Eksportprisene 

Sett bort fra råolje og naturgass og skip (fastlandseksporten) falt eksportprisene med 1,0 prosent 

fra 3. til 4. kvartal 2012, etter 2,0 prosent fall fra 2. til 3. kvartal. Pris- og volumindeksene for 

utenrikshandelen utarbeides kvartalsvis av Statistisk sentralbyrå.  

Fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 var det en prisnedgang på 1,2 prosent for samlet 

fastlandseksport. I gjennomsnitt fra 2011 til 2012 falt prisen med 2,1 prosent, mens volumindeksen 

økte med 2,2 prosent. Volumindeksen økte med 0,4 prosent fra 4. kvartal 2011 til 4 kvartal 2012, 

etter en økning på 4,9 prosent siste kvartal.  Figurene viser den sesongkorrigerte pris og 

volumutviklingen (utenom skip) for vareeksporten, vareeksporten utenom råolje og naturgass 

(fastlandseksporten) og vareimporten. Alle indeksene startet på 100 i år 2000.  

Volumet av samlet vareeksport (utenom skip) har som vi ser av figuren (sesongkorrigerte serier) ikke 

økt de siste 12 årene (Indeksen med basisår 2000 ligger fortsatt under 100). Fastlandseksporten har 

økt med vel 35 prosent, mens importvolumet har økt med nær 60 prosent siden 2000.  
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Volumutvikling

Kilde: SSB  - 14. januar 2013
 

 

Prisutvikling

Kilde: SSB  - 14. januar 2013  
 

Prisbildet har i motsetning til volumutviklingen vært gunstig for Norge fram til vendepunktet i første 

kvartal 2012. Ferdigvarene vi importerer har hatt en svak prisutvikling, mens oljen, metallene og 

fisken vi eksporterer har vært gjennom en lang god periode, når det gjelder priser. Det viser figuren 

med prisindekser. Her er også utgangspunktet 100 i 2000 for de tre seriene. Vi ser at importprisene i 

sum bare har økt med 12 prosent de siste 12 årene, og for gruppen bearbeidede importvarer  med 

bare 6 prosent. 

 

Prisutviklingen for de enkelte varegrupper 

Fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 falt prisindeksen for fiskeeksporten med 6,7 prosent, etter en 

nedgang på 1,2 prosent siste kvartal. For raffinerte mineraloljeprodukter har prisindeksen økt med 

1,0 prosent siste året, fra 4. kvartal i fjor, etter et fall på 9,6 prosent fra 3. til 4. kvartal i 2012. 

Strømprisen (for eksport) er tilbake på et relativt høyt nivå, og var 1,4 prosent høyere enn i 4. 

kvartal 2011, etter en økning på hele 76 prosent fra det svært lave nivået i 3. kvartal 2012. Kjemiske 

produkter har hatt en prisøkning på 2,7 prosent siste året, etter en oppgang på 1,5 prosent siste 
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kvartal. Ikke jernholdige metaller (aluminium og nikkel) har hatt en prisnedgang på 7,3 prosent 

siste år, uendrede priser siste kvartal. 

Teknologi-/verkstedindustri (maskiner og transportmidler mv) har hatt en nesten flat prisutvikling 

gjennom 2010 og 2011, Fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 økte prisene med 1,0 prosent. Det var 

en nedgang på 0,3 prosent siste kvartal. Mens volumet har økt med hele 67 prosent, har prisene bare 

økt med 0,4 prosent siden 2000, for denne gruppen. Volumindeksen falt med 3,0 prosent fra 3. til 4. 

kvartal i 2012, og den er 21 prosent under toppnoteringen fra 2. kvartal 2008.  

For møbeleksportørene økte prisene med 0,9 prosent siste året (fra 4. kvartal 2011), etter å ha falt 

med 2,3 prosent siste kvartal.  For klær viser tilsvarende prisindeks en nedgang på hele 13,1 prosent 

siste år, etter en nedgang 1,3 prosent siste kvartal. Gruppen tekniske og vitenskapelige 

instrumenter hadde 2,1 prosent prisnedgang siste året, etter en nedgang på 1,4 prosent siste 

kvartal. I volum økte møbeleksporten med 7,2 prosent fra 4. kvartal 2011, etter en økning på hele 21 

prosent siste kvartal.  Eksporten av klær økte med 16,9 prosent fra 4. kvartal i fjor, etter 17,3 prosent 

økning fra 3. til 4. kvartal 2012. For tekniske instrumenter var det en volumøkning på 12 prosent siste 

kvartal og 37 prosent siste år. Siden 2000 er volumet mer enn tredoblet for denne gruppen. For klær 

er volumøkningen vel 50 prosent, mens møbeleksporten har falt med 23 prosent siden 2000. 

Styrkingen av kronen gjennom 2012 har bidratt til å redusere prisene i norske kroner for mange 

eksportbedrifter. 

 

Produsentprisindeks (PPI) – 2000=100

Kilde: SSB – 11. feb. 2013  
 

 

 

 

Ordretilgang og ordrereserver 

Statistisk sentralbyrås ordrestatistikk for industrien viste 27 prosent nedgang i ordreinngangen fra 2. 

kvartal til 3. kvartal 2012, etter 32 prosent økning i 2. kvartal, men 3,5, 10 og 16,7 prosent nedgang 

de tre foregående kvartalene. Ordreinngangen falt med 8 prosent for eksportmarkedet, men var 40 

prosent lavere enn i 2. kvartal for hjemmemarkedet. Dette ga en samlet en marginal økning i 

industriens ordrereserve fra 2. kvartal til 3. kvartal på 0,9 prosent. For hjemmemarkedet var det 2,6 

prosent lavere ordrebeholdning, mens det var 4,3 prosent opp for eksportmarkedet.  

Produsenter av skip og plattformer hadde 2,9 prosent nedgang i ordrereserven etter økning i 1. og 2. 

kvartal. For denne gruppen økte reservene også i de tre første kvartalene i 2011, og den er nå 22,4 

prosent over nivået i 3. kvartal i fjor. Maskinindustrien har hatt nesten like sterk økning i 

ordrereserven siste året med økning på 16 prosent. Sterkest nedgang i reserven siste året er det 

kjemiske råvarer, kjemisk- og farmasøytisk industri og papir- og papirvareindustri som har, med 

henholdsvis 81, 69 og 44 prosent lavere reserver enn i 3. kvartal 2011. 
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Kilde: Statistisk sentralbyrås 

ordrestatistikk for industri 

3. kvartal 2012 – Publisert 12. nov.

 
 

Industriproduksjonen (fastlandet) hadde (sesongkorrigert) en oppgang på 0,3 prosent fra november 

til desember. Sammenlignes tremånedersperioden oktober-desember, med tremånedersperiode før, 

var det en nedgang i produksjonen på 0,9 prosent. 

 

Fra 2011 til 2012 økte industriproduksjonen med 2,7 prosent, etter en økning på 1,1 prosent året før. 

Som figuren viser, har veksten i produksjonsvolumet tatt seg litt opp i 2012 etter å ha ligget relativt 

flatt siden sommeren 2010. Metallvareindustri, maskinindustri og bygging av skip økte produksjonen 

med henholdsvis; 5,6, 13,9 og 13,7 prosent i 2012. Veksten her knyttes til de rekordhøye 

investeringene i olje- og gassvirksomhet. 

 

Indeksen for omsetningen i industrien, som er basert på verditall, har over tid vist sterkere vekst. 

Denne er vist i påfølgende figur. Forskjellen mellom omsetnings- og produksjonsindeksen ligger i at 

den første er basert på verdi i løpende priser, mens produksjonsindeksen i prinsippet skal vise 

volumutviklingen. Endring i lagerbeholdning (spesielt for varer under arbeid som akkumulerer stor 

verdi) kan også gi forskjeller. For hele året 2012 var produksjonen 5,2 prosent høyere enn året før, 

selv om den i desember var 1,8 prosent lavere enn i desember 2011. Sammenligner vi omsetningen de 

tre siste månedene av 2012 (til og med desember) med tremånedersperioden før, var det en nedgang i 

omsetningen i industrien på 1,0 prosent (sesongkorrigert). For eksportindustrien var det økning på 0,3 

prosent, mens det var 2,3 prosent nedgang for hjemmemarkedsindustrien.  

Ser vi utenfor Norges grenser, var det i eurolandene og i hele EU en økning i industriproduksjonen 

(bredere definisjon av industri) fra november til desember på henholdsvis 0,7 og 0,5 prosent. For hele 

året 2012 var der en nedgang på 2,4 prosent i eurolandene og 2,1 prosent i alle 27 EU landene.  

De 17 eurolandene hadde nedgang i industriproduksjonen på 2,4 prosent siste året (fra desember 

2011 til desember 2012). For alle 27 EU-landene var nedgangen 2,3 prosent. I Norge var produksjonen 

i desember 2012 0,1 prosent høyere enn i desember 2011 (samme brede næringsgruppering som for 

EU statistikken – all industri utenom bygg- og anlegg). Selv om det var en økning i desember, har det i 

det siste halvåret vært stagnasjon og nedgang i industriproduksjonen i Europa, og spesielt svak 

utvikling i sør.  

 

Sammenligner vi desember 2012 med desember i 2011, var det 6,6 prosent nedgang i 

industriproduksjonen for Italia, 4,0 for Portugal, 6,9 for Spania, men 1,9 prosent økning for Irland. 

Tyskland, Frankrike og UK har også hatt en svak utvikling det siste året med nedgang på 0,7, 2,1 og 

2,2 prosent. Finland og Sverige hadde 0,8 prosent nedgang og 0,4 prosent økning. Danmark hadde 2,1 

prosent nedgang. Latvia, Malta, Litauen og Estland har hatt den sterkeste produksjonsveksten i EU, 

sammenlignet med desember i 2011, med 10,7, 10,3, 9,1 og 6,7 prosent økning.  
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Industriproduksjon 

Kilde: SSB  - 8. febr. 2013  
 

Industriomsetning 

Kilde: SSB – 8. febr. 2013  
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Industriproduksjon - Januar 2000-jan. 2012

Kilde: SSB - Produksjonsindekser Industri  
 

Industriomsetning – 2006 - 2012

Kilde: SSB – 8. febr. 2013  
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Industriproduksjon 

Kilde: SSB – 8. febr. 2013  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

Prisutviklingen i utlandet 

Det internasjonale bildet viser igjen fallende prisvekst. For OECD landene er årsveksten nå 1,9 prosent 

(fra desember til desember). Det var den også i november etter å ha falt fra 2,2 prosent i september 

og oktober. Alt sammenlignet med samme måned året før, som vist i figuren under. Økningen i energi- 

og matprisene har bidratt til å øke den samlede prisstigningen, men flatet ut før spesielt energiprisen 

nå drar prisene noe opp igjen. Lav kapasitetsutnyttelse bidrar også fortsatt til å begrense prisveksten. 

Figuren viser at pristrenden i OECD landene (utenom matvarer og energi) fortsatt er moderat og igjen 

fallende. Stigningstakten er redusert, etter å ha steget i store deler av 2011. 

Konsumprisene i industrilandene (Advanced Economies) steg med 2,7 prosent i 2011. I USA steg de 

med 3,2 prosent, mens de falt med 0,3 prosent i Japan, og i eurolandene økte de med 2,7 prosent i 

2011. I de nye vekstøkonomiene (Emerging and Developing Economies) økte prisveksten fra 6,1 

prosent i 2010 til 7,2 prosent i 2011. I Kina økte konsumprisveksten fra 3,3 prosent i 2010 til 5,4 

prosent i 2011, mens konsumprisveksten i India falt fra 12,0 prosent i 2010 til 9,1 prosent i 2011.  

 

For 2012 anslås konsumprisene i EU til 2,6 prosent, USA 2,1 prosent, Japan minus 0,0 prosent, Kina 

2,6 prosent, Storbritannia 2,8 prosent, Russland 5,1 prosent, Brasil 5,4 prosent, Indonesia 4,3 prosent 

og India 9,2 prosent. 
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Kilde: OECD  
 

Fra november 2011 til november 2012 økte konsumprisene i euro-landene (foreløpig harmonisert 

konsumprisindeks) med 2,2 prosent (og i hele EU med 2,4 prosent), som er over sentralbankens 2,0 

prosent mål. Økningen knyttes til høyere indirekte skatter og økte energipriser, og de kan derfor falle 

til under 2,0 prosent når denne effekten avtar, i følge sentralbankens forventninger. Årsveksten fra 

2010 til 2011 var 2,7 prosent for euroområdet, og 3,1 prosent for hele EU. Økningen i oljeprisen bidro 

til å øke prisveksten. 

I Storbritannia meldes det at konsumprisene har steget overraskende sterk. Økningen er 2,7 prosent 

det siste året (til oktober). Godt over sentralbankens mål på 2,0 prosent. Ekspertene hadde regnet 

med 2,4 prosent vekst. Det er spesielt skolesektoren som drar prisene opp. For to år siden vedtok 

politikerne at universitetene kunne tredoble prisene til ca. 82500 kroner per år. De nye satsene gjelder 

fra dette semesteret. Det blir vanskelig å få prisstigningen ned i 2,0 prosent i løpet av 2013, og den 

kan også stige til over tre prosent. Dette skaper ekstra utfordring for sentralbanken, og gjør det 

vanskeligere å stimulere økonomien. November viste som oktober en prisstigning på 2,7 prosent de 

siste 12 måneder. 

 

Prisveksten i Norge er fortsatt moderat, og godt under sentralbankens 2,5 prosent mål. Fra november 

til desember økte indeksen med 0,3 prosent. Fra desember i fjor til desember i år har den harmonisert 

konsumprisindeksen for Norge økt med 1,1 prosent og for euroområdet med 2,2 prosent (foreløpige 

tall). Årsveksten i norske konsumpriser fra 2011 til 2012 var 0,8 prosent.  

Moderat prisvekst i utlandet og sterk krone, tilsier at prisimpulsene fra utlandet fortsatt er svake. Etter 

0,6 prosent nedgang fra 1. til 2. kvartal i 2012, ingen endring i 3. kvartal og 1,0 prosent økning fra 3. 

til 4. kvartal, er importprisindeksen for gruppen bearbeidede varer fortsatt bare 0,8 prosent over 

nivået ett år tidligere, og 3,0 prosent under toppnivået ved årsskiftet 2008/2009.  
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Valutakursutviklingen 

Bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet er følsom for endringer i valutakurser. De siste årene har 

det vært store endringer i kronekursen, spesielt mot USD, og de siste årene også en jevn styrking mot 

euro. I perioder med nedgang i oljeprisen har kronen også svekket seg markert overfor euro. De store 

gjeldsproblemene til flere land og banker i euroområdet, har ledet til en markert svekkelse av euroen. 

I krisetider søkes det mot valutaer som USD, som betraktes som ”trygg havn”. Motsatt kan utsikter til 

ny oppgang gi mindre risikoaversjon, og da vil investorer igjen bevege seg bort fra USD, slik at denne 

svekkes. Samtidig pekes det på at råvareeksporterende lands valutaer styrker seg når det er utsikt til 

ny oppgang. I denne sammenheng nevnes valutaene til land som Australia, New Zealand, Canada og 

Norge. Kronen sin jevne styrking har i økende grad svekket norsk næringslivs konkurranseevne mot 

utlandet. 
 

 
 

Fra januar 2012 til januar 2013 har dollar svekket seg med 6,6 prosent, mens euro svekket seg med 

3,8 prosent mot kroner. 

Ser vi tre år tilbake og sammenligner med januar 2010, da en dollar ble notert til 5,73 kroner, har den 

styrket seg med 3,1 prosent, til 5,56 kroner. Euroen har med en gjennomsnittskurs på 7,38 i januar 

2013, svekket seg med 9,8 prosent mot norske kroner, i løpet av denne treårsperioden. Fra 

gjennomsnittet i januar og fram til 13. februar 2013 registrerer vi en fortsatt nedgang i dollarkursen til 

5,47. Samtidig har også eurokursen falt til 7,37. 

  

Fra bunnpunktet for dollar, da kronen var på sitt sterkeste i mai 2008 og frem til desember 2008, steg 

dollarkursen (månedsgjennomsnitt) fra 5,05 til 7,01 kroner (opp 39 %), og euro fra 7,87 til 9,40 

kroner (opp 19,6%). 

 

Etter vendepunkt, like før årsskiftet 2008-2009, har kronen styrket seg markert, og den er nå 

rekordsterk. Tendensen har vært styrking av kronen i forhold til euro, blant annet som følge av stabilt 

høy oljepris og høyere rente enn i utlandet, og eurokrisen som har svekket euroen.  

 

Norges Bank hevet styringsrenten fra 2,00 til 2,25 prosent 12. mai 2011. Senere ble styringsrenten 

holdt uendret på de månedlige rentemøtene fram til 14. desember 2011. Da ble kursen lagt markert 

om og styringsrenten ble satt ned med 0,5 prosentpoeng, til 1,75 prosent, og videre med 0,25 

prosentpoeng til 1,50 prosent den 14. mars 2012. Det er først og fremst en vedvarende 

lavkonjunktur internasjonalt, spesielt i Europa, og lav rente der, som er Norges Banks begrunnelse. Til 

bildet hører lav prisstigning hjemme og svært sterk kronekurs.  

I Europa og USA tilsier den svake aktivitetsutvikling fortsatt lavt rentenivå. Globalt har veksten i 

2.kvartal av 2012 blitt klart svakere enn ventet, og sentralbankene gir ytterligere stimulanser for å 

motvirke tilbakeslag. Den europeiske sentralbanken (ECB) reduserte på møtene både i november og 

desember styringsrenten (key ECB interest rate) med 0,25 prosentpoeng (25 basis points), og 

ytterligere med 0,25 prosentpoeng 5. juli 2012, slik at den etter dette har vært på beskjedne 0,75 

prosent. Samtidig ble også deposit renten senket med 0,25 prosentpoeng, til 0,00 prosent. Dette er 
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den renten bankene får når de plasserer penger hos sentralbanken (over natten), og er dermed en 

form for gulv i pengemarkedet.  

ECB sjef Mario Draghi støttet vedtakene på EU toppmøtet om et felles tilsynsorgan for bankene, og 

fleksibiliteten i å bruke fondene (EFSF/ESM) på en fleksibel måte for å stabilisere markedene. Draghi 

understreket at det viktigste nå er å skape en solid basis for bærekraftig vekst, sunne offentlige 

finanser og strukturelle reformer for å bedre konkurranseevnen. Så svak utviklingen er i eurolandene 

er det ikke usannsynlig at ECB vil redusere styringsrenten ytterligere til 0,50 prosent i vinter, og 

kanskje videre til 0,15 prosent før midten av 2013. Banken er ellers klar til å kjøpe spanske 

statsobligasjoner, dersom Spania ber om hjelp, og avklarer vilkårene som åpner for støttekjøp fra ECB. 

ECB vil i følge sentralbanksjefen ikke kjøpe portugisiske statsobligasjoner, siden landet ennå ikke har 

det Draghi kaller “full markedsadgang” (auksjoneres ut på vanlig måte i markedet).  

 

ECB, Federal Reserve, Bank of England, Bank of Japan, The Swiss National Bank og Bank of 

Canada kunngjorde 30. November 2011 at de senker rentene på dollarlikviditet til bankene. 

Bank of England har fortsatt å holde sin rente uendret på 0,5 prosent. Det samme har USA gjort. I 

begynnelsen av juli startet BoE igjen sitt program (quantitative easing) med tilførsel av likviditet 

(trykking av penger) for å stimulere veksten (tilførsel av nye 50 milliarder pund), etter et par 

måneders opphold. 

Kinas sentralbank (The People’s Bank of China) som hevet renten flere ganger i 2011, har senere 

snudd og har flere ganger redusert rentene på både innlån og utlån. 5. juli 2012 ble ett års lånerenter 

satt ned med 0,31 prosentpoeng til 6 prosent, samtidig som deposit renten også ble senket. 

Konjunkturavmatningen merkes blant annet gjennom sviktende etterspørsel fra Europa. Lønnsomheten 

til bedriftene er under press, konsumentene er mer forsiktige og presset i boligmarkedet har også 

avtatt. I februar 2012 var boligprisene i Beijing og Shanghai 0,4 prosent lavere enn for ett år siden.  

Den amerikanske sentralbanken (Fed) har gitt signaler om at den vil holde styringsrenten nær null 

det neste to årene. 

17. oktober 2012 senket Thailands sentralbank styringsrenten fra 3,0 til 2,75 prosent, for å stimulere 

økonomien. I tillegg er det flere steder i landet øke minstelønningene med opp til 40 prosent for å 

stimulert etterspørselen. 

Svakere internasjonal vekst bidro til at den australske sentralbanken kuttet sin styringsrente med 

0,25 prosentpoeng, både 5. juni og 2. oktober 2012, og den er etter dette 3,25 prosent 

I midten av juni 2012 meldte den danske sentralbanken om press på den danske kronen. Denne har 

hatt en stabil og fast kurs mot euro helt siden 1999 (Innen et smalt på maksimalt 0,5 prosentpoeng). 

Presset kan øke kronekursen, slik at fastkursen blitt brutt. Reprorenten eller nøkkelrenten i Danmark 

er på rekordlave 0,45 prosent, og sentralbanksjef, Nils Bernstein, har brukt negativ (deposit) rente for 

å bremse valutakursen. Det er investorer som søker en “trygg” havn, som presser kronen. Danmark er 

attraktivt på grunn av lav statsgjeld og overskudd i statsbudsjettet. 24. januar hevet den danske 

styringsrenta med 0,1 prosentpoeng, til 0,3 prosent. Det er hensynet til stabilt forhold til euroen som 

ligger bak den danske rentejusteringen. 

18. desember 2012 senket den svenske sentralbanken sin styringsrente (reproräntan) med 0,25 

prosentpoeng til 1,00 prosent. Begrunnelsen er nedjusterte prognoser for både inflasjon og vekst, 

samtidig som arbeidsledigheten ser ut til å bli høyere enn ventet. Svensk eksport rammes av 

tilbakeslaget i Europa og svensk økonomi bremser opp sier riksbanksjef Stefan Ingves. 

 

Allerede tredje august 2011 satte den sveitsiske sentralbanken, Swiss National Bank (SNB), ned sin 

styringsrente fra 0,25 prosent til tilnærmet null, samtidig som de forsøker å øke mengden av France i 

sirkulasjon, ved å kjøpe tilbake egne obligasjoner i markedet. Bakgrunnen var en ti prosent styrking av 

franckursen mot euro i kjølvannet av gjeldskrisen i EU. Sveits slutter seg dermed til USA og Japan som 

“nullrenteland”.  

Den sveitsiske sentralbanken kunngjorde 6. september at den med umiddelbar virkning ikke lenger vil 

tillate at sveitserfranc  (CHF) styrker seg utover en grense på 1,20 i forhold til euro. Det er CHF sin 

rolle som “trygg havn” i en turbulent periode som har gitt en massiv overvurdering av sveitserfrancen, 

i følge sentralbanken. SNB sier at de vil håndheve den satte grensen med den ytterste besluttsomhet, 

og er beredt til å kjøpe utenlandsk valuta i ubegrensede mengder. Selv en kurs på 1,20 er uttrykk for 

en sterk franc, og sentralbanken gir uttrykk for at valutaen bør svekke seg over tid. De antyder derfor 

at ytterligere tiltak kan bli truffet, av hensyn til den sveitsiske økonomien, faren for deflasjon og 

eksportindustriens konkurranseevne. Den sveitsiske styringsrenten var da som nevnt allerede 

tilnærmet null. Så langt synes dette å ha vært vellykket (men sentralbanksjefen valgte å fratre sin 

stilling, fordi hans kone tjente en halv million kroner på valutaspekulasjon i ukene rundt iverksettingen 

av tiltaket).  

Fram til begynnelsen av oktober hadde SNB etablert en beholdning på flere hundre milliarder euro for 

å unngå styrking av franckursen utover 1,20. Landet hadde i september den femte største 
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beholdningen av forex reserver, med 418 milliarder CHF. 60 prosent av dette er euro. Standard & 

Poor’s mener Sveits har vært en hoveddriver i markedet for statsobligasjoner fra kjerneland i 

eurosonen, noe SNB ikke er enig i. Likevel er analytikere enige om at Sveits i det minste delvis kan ha 

bidratt til noe av økningene i tyske og franske renter, det siste året. Credit Suisse regner med at SNB i 

andre kvartal i år bidro med 102 milliarder USD, av en samlet økning på 142 milliarder USD i globale 

forex reserver holdt av sentralbanker. SNB har også blitt en driver i det globale valutamarkedet 

gjennom å replassere noe av eurobeholdningen i sikrere aktiva. Antagelser om SNB sin handel har 

oppmuntret og fristet andre forex aktører og påvirket markedet på en slik måte at verdien på andre 

mindre valutaer som australske dollar og svenske (og norske) kroner er drevet opp. Valutaer som er 

populære hos SNB. 

 
 

 

Markedsutviklingen i utlandet 

Det internasjonale bakteppet for norsk økonomi gir i økende grad grunn til uro. Selv om det er tegn til 

ny oppgang noen steder, kommer det nå stadig inn statistikk som viste at utviklingen veksten har vært 

svakere enn antatt mot slutten av 2012. Blant annet fjerde kvartals tall for veksten i EU og USA og de 

siste prognosene fra OECD og det internasjonale pengefondet (IMF), som er omtalt lenger bak. Flere 

europeiske land har igjen gått inn i resesjon (defineres som en periode på minst to kvartaler med 

negativ vekst). Eurosamarbeidet har vært preget av krise. USA har vekst, men den er foreløpig usikker 

og svak. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til skatte- og budsjettpolitikken i USA i 2013, selv om en 

unngikk en sterk innstramning i januar. Mange tror at en mindre innstramning i mars er uunngåelig. 

Samtidig har veksten vært raskt avtagende i lokomotivene i Asia, Kina og India. Noe som har redusert 

vekstutsiktene både i Asia og globalt. 

 

OECD presenterte sin siste halvårlige Economic Outlook (No. 92) 27. november. Anslaget for den 

samlede veksten i OECD-landene ble der igjen justert ned, både for 2012 og 2013. Veksten anslås nå 

til beskjedne 1,4 prosent for begge år, mens OECD legger til grunn at ny oppgang vil gi 2,3 prosent 

vekst i 2014. 

OECD påpeker at den globale oppgangen har avtatt markert gjennom det siste året. Tilbakeslaget i 

eurolandene er blitt mer omfattende og det følges også av uventet sterk nedgang i veksten i mange av 

de fremvoksende økonomiene. 

 

 

OECD området 1,8 1,4 1,4 2,3

USA 1,8 2,2 2,0 2,8

Japan -0,7 1,6 2,0 1,5

Euro området 1,8 1,5 0,7 0,8

Tyskland 3,1 0,9 0,6 1,9

Frankrike 1,7 0,2 0,3 1,3

Italia 0,6 -2,2 -1,0 0,6

Storbritannia 0,9 -0,1 0,9 1,6

Canada 2,6 2,0 1,8 2,4

Kina 9,3 7,5 8,5 8,9

India 6,9 4,4 6,5 7,1

Russland 4,3 3,4 3,8 4,1

Brasil 2,7 1,5 4,0 4,1

2011 2012 2013

Kilde: OECD Economic
Outlook 27.Nov. 2012

BNP-vekst

2014

 
 

OECDs vurderinger og policyråd, gitt i Economic Outlook (no.92), oppsummeres av OECD selv i 

følgende punkter:  
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 En nølende og ujevn oppgang er ventet de to neste år. På kort sikt vil veksten i OECD 

området bli moderat, med euroområdet i eller nær resesjon til godt inn i 2013. 

Motvinden skyldes budsjettkonsolidering, svak kjøpekraftsutvikling i mange land og generelt lav 

tillit til utviklingen. Selv om det er store variasjoner fra land til land, ventes oppgang å starte 

først utenfor OECD, delvis som følge av at landene har større spillerom for politiske stimulanser. 

 Det er en betydelig nedside risiko. Utviklingen kan bli klart svakere enn det OECD legger til 

grunn. OECD forutsetter at politikken forhindrer destabilisering i euroområdet og at kongressen 

i USA treffer vedtak, slik at en unngår “Fiscal cliffs” tilstramning av budsjettet. Det er også 

forutsatt at oljeprisen ikke skaper problemer og at fravær av vekst ikke skaper lammende 

tillitskriser, som gir ytterligere usikkerhet og fall i etterspørsel. 

 Det er ventet at arbeidsledigheten i OECD området vil øke, selv om det vil være forskjeller, som 

blant annet tilsier økt ledighet i eurolandene men fortsatt nedgang i USA. Strukturelle reformer 

er nødvendig for å berede grunn for ny vekst og hindre at arbeidsledigheten biter seg fast på et 

høy nivå. 

 Stadig mer ledig produksjonskapasitet vil virke dempende på prisutviklingen, men godt 

forankrede inflasjonsforventninger  bør sørge for noenlunde uendret og stabil inflasjon innen 

OECD, selv om det kan bli nedgang i euroområdet og noe økning i Japan, som følge av 

ekspansiv finanspolitikk.  

 Situasjonen krever tilpasset økonomisk politikk. OECD mener at nåværende politikk må 

videreføres i USA, mens eurolandene, Japan, Kina og noen andre framvoksende økonomier bør 

stimulere veksten mer. 

 Det er behov for å konsolidere statsbudsjettene i mange land. For sterk innstramning nå kan 

imidlertid bli kostbart. I USA bør en være mer tilbakeholden med budsjettinnstramning enn det 

som vil følge av gjeldende lovvedtak på mellomlang sikt. I euroområdet bør strukturelle 

budsjettinnstramninger begrenses til det som alt er nedlagt i budsjettplanen, og ellers la 

automatiske stabiliseringsmekanismer få virke fritt. For å unngå at enkeltland taper tillit bør 

politikken samordnes og kommuniseres på en samordnet måte. 

 Dersom utviklingen blir vesentlig svakere, vil det være behov for ytterligere stimulanser. Enda 

lavere renter og enda mer bruk av kvantitative lettelser gjennom pengepolitikken bør da 

vurderes. Midlertidige budsjettstimlanser bør brukes i land som har robuste budsjetter (som 

Kina og Tyskland). For de fleste andre land er alternativet å bruke lengre tid på 

budsjettkonsolidering, eller for de med mest anstrengte budsjetter, bare la de innebygde 

automatiske stabiliseringsmekanismene i budsjettet få virke. 

 Krisen i euroområdet er nå den største trusselen for verdensøkonomien, til tross for at tiltak har 

begrenset og dempet den akutte krisen. Justering av dyptgripende ubalanser internt i 

euroområdet har begynt, men langt mer er nødvendig for å sikre en langsiktig og bærekraftig 

balanse. Dette krever strukturelle reformer i både underskudds- og overskuddsland, og må 

også adressere både budsjettutfordringene og bankenes utfordringer. På lang sikt er en fullt 

utviklet bankunion med tilsyn nødvendig. På kort sikt bør ESM brukes til å rekapitalisere 

krisebanker, og sårbare kriseland får avtaler om EFSF/ESM program, som også tillater at ESB 

kan gå inn og støttekjøpe statsobligasjoner om nødvendig. 

 

Det internasjonale pengefondet (IMF) publiserte ny utgave av World Economic Outlook 9. 

oktober, med undertittelen “Coping with High Debt and Sluggish Growth”. Rapporten dokumenterer at 

veksten er blitt vesentlig svakere enn de ventet forrige gang de publiserte oppdaterte prognoser 16. 

juli i år. Veksten i verdensøkonomien er justert ned fra 3,5 til 3,3 prosent for 2012 og fra 3,9 til 3,6 for 

2013. Den økonomiske oppgangen rammes igjen av tilbakeslag, og usikkerhet knyttet til den videre 

utvikling er stor, sies det innledningsvis i rapporten. IMF var kritiske til utgiftskutt og skatteøkninger i 

euroland og USA, som de mente skader veksten. De forutsetter i sine prognoser at USA unngår “fiscal 

cliffs”.  (Automatisk terminering av skattelettelser og innføring av utgiftsreduksjoner neste år). 

Risikoen for at veksten blir svakere enn prognosene, har økt betydelig. 
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Globale
Indikatorer

Kilde: IMF World EC. Outlook 

- October 9. 2012
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World trade volume index and Industrial production 
Industrial production annualized percent change of three-month moving  average over 
previous three-month moving averageand

Source: IMF - World Economic Outlook – 9. October 2012
 

 

Tabellen under viser de vekstanslagene for 2012 og 2013 som IMF ga i sin l World Economic Outlook i 

oktober.  

World output 5,1 3,8 3,3 3,6 -0,2 -0,3

USA 2,4 1,8 2,2 2,1 0,1 -0,1

Japan 4,5 -0,8 2,2 1,2 -0,2 -0,3

Euro Area 2,0 1,4 -0,4 0,2 -0,1 -0,5

Russia 4,3 4,3 3,7 3,8 -0,3 -0,1

China 10,4 9,2 7,8 8,2 -0,2 -0,2

India 10,1 6,8 4,9 6,0 -1,3 -0,6

Brazil 7,5 2,7 1,5 4,0 -1,0 -0,7

Sub-Saharan Africa 5,3 5,1 5,0 5,7 -0,1 0,0

2010 2011 2012 2012 2013

Difference from July 2012 
(Update) projections

Source: IMF – WEO (World Economic Outlook) - October 9. 2012

Economic growth – Percent change

2013

 
 

De reviderte vekstanslag for enkeltland, viser at IMF nå venter at Tyskland får vekst på 0,9 prosent 

både i 2012 og neste 2013. For Frankrike er vekstanslagene 0,1 og 0,4 prosent, og for Italia minus 

2,3 og minus 0,7 prosent. For Spania venter IMF nå vekst på minus 1,5 prosent i år og minus 1,3 

prosent i 2013. 

Anslagene til IMF viser at utviklingen fortsatt kjennetegnes av en todeling, der utviklingen går med to 

forskjellige hastigheter i ulike deler av verden. Svak vekst i industrilandene (Advanced economies), 1,4 

og 1,9 prosent vekst i 2012 og 2013, som ikke er nok til å redusere arbeidsledigheten. På den andre 
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siden, vil utviklingsland og vekstøkonomiene ha en vekst på 5,3 og 5,6 prosent. Flere av disse 

merker nå i økende grad svakere etterspørsel fra Europa og USA. Dette gjelder spesielt BRIC landene, 

som nå har markert fall i veksten.  Nedjusteringen er spesielt stor for India. Lyspunktet er at veksten 

synes å holde seg bedre oppe en del mindre vekstøkonomier i Asia og i landene i Afrika sør for Sahara. 

 

IMF understreker at det er spesielt utfordrende å finne den rette medisin. I de store industrilandene 

stimuleres økonomien betydelig av likviditetstilførsel, men selv om det har positiv virkning på 

sysselsetting og vekst, er det fare for at virkningen avtar. Svak vekst, usikker og tilbakeslag virker 

dempende på næringslivets investeringer, og det er lett å komme inn i en negativ spiral, der nødvendig 

vekst uteblir. 

Oktober-rapporten har to faglige spesialkapitler. I kapittel 3 har de gjennomgått gjeldskriser i flere 

land. Konklusjonen er at det er en maratonøvelse og ingen sprint å komme gjennom slike omfattende 

gjeldskriser. Men det går til slutt! I kapittel 4 tas de fremvoksende landenes utvikling opp, og hvordan 

disse kan påvirkes av en langvarig krise. Det påpekes at vellykket politikk har vært en avgjørende 

grunn til den gunstige utviklingen i disse landene så langt. Det var et historisk unntak at de ble lettere 

rammet enn industrilandene i 2009. Hvor hardt de rammes nå vil avhenge av flere forhold, men 

politikken i det enkelte land er viktig. Det samme er handlingsrommet for å kunne stimulere vekst. 

 

Verdensbanken, som har fokus på de nye vekstlandene og utviklingsland, kom med sin siste “Global 

Economic Prospects i januar 2013, og har derfor de ferskeste prognosene. Det slås fast at 

verdensøkonomien fortsatt sliter fem år etter at finanskrisen startet. Utviklingsøkonomiene er fortsatt 

hoved-drivkraften for global vekst, men veksten deres har avtatt. For å gjenreise vekstrater vi kjenner 

fra tiden før finanskrisen, må utviklingslandene igjen fokusere på interne produktivitetsforbedringer i 

sin politikk. Motvind fra restrukturering og konsolidering av budsjettene i industrilandene vil fortsette, 

men ventes å avta i styrke, slik at veksten kan øke gradvis i de kommende år. 

Anslagene til verdensbanken er gitt i tabellen, der de har lagt inn et scenario fram til og med 2015. 

 

Verdensbankens 
– global outlook

Kilde: Global Economic
Prospects jan 2013
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Krise i Europa – veksten avtar 

Ved inngangen til 2013 har uroen som preget 2012 avtatt. De inngrepene som ble gjort, spesielt av 

ECB, har roet finansmarkedene, og det kan igjen være mulig for kriseland å innhente kapital i 

obligasjonsmarkedet. Det er også tegn til større optimisme og investeringsvilje, blant annet i Tyskland. 

De grunnleggende gjeldsproblemene er imidlertid ikke løst. Det vil ta lang tid, og det vil hemme 

veksten i Europa.  

I sin siste European Economic Forecast, autumn 2012, kommer EU kommisjonen med nye vekstanslag 

for hele EU og enkeltlandene. Nedgangen i 4. kvartal 2011 ble fulgt av oppmuntrende tegn til 

stabilisering i første kvartal av 2012. Ny nedgang i 2. kvartal og fortsatt svak utvikling i aktiviteten gjør 

at situasjonen fortsatt er svært usikker. Helt ferske tall fra EUs statistikk-kontor viste 0,1 prosent 

negativ vekst i eurosonen i 3. kvartal. Etter en nedgang på 0,2 prosent i andre kvartal, er da 

eurosonen definisjonsmessig inne i en resesjon. Hellas, Spania, Italia, Portugal, Østerrike og Nederland 

hadde sterke fall i BNP i 3. kvartal. Frankrike klarte å unngå nedgang med 0,2 prosent vekst. Den 

samme veksten som Tyskland hadde i 3. kvartal. 

Kommisjonens anslag for hele 2012 er nå -0,3 prosent vekst i hele EU (27) og minus 0,4 prosent for 

eurolandene (17). For 2013 er anslagene 0,4 og 0,1 prosent vekst, og for 2014 1,6 og 1,4 prosent. For 

Hellas og Portugal er det negativ vekstrate på 6,0 og 3,0 prosent for 2012, etter -7,1 og -1,7 i 2011. 

For 2013 er vekstanslaget for Hellas -4,2 og -1,0 for Portugal. Tysk vekst er anslått til 0,8 prosent 

både i 2012 og 2013, mens den for Frankrike er anslått til 0,2 og 0,4 prosent. For Spania er vekst-

prosentene beskjedne -1,4 prosent begge år, og for Italia -2,3 og minus 0,5 prosent. Landene får med 

andre ord liten drahjelp fra veksten for å løse gjeldsutfordringen. 

Danmark preges allerede av svak vekst med 1,3 prosent i 2010, 0,8 prosent i 2011 og anslag på 0,6 

prosent i 2012 og 1,6 prosent i 2013. Sverige har hatt god vekst med 6,1 prosent i 2010, 3,9 prosent i 

2011, men her faller også 2012 og 2013 prognosen til 1,1 og 1,9 prosent. 

Den sterkeste veksten i 2012 er det de tre baltiske landene, Slovakia og Polen som ventes å få. Av 

disse er det bare Estland og Slovakia som er euroland. Det er også disse landene som har de høyeste 

vekstanslagene i 2013, med Latvia helt i toppen med 3,6 prosent vekst. 

EU-kommisjonen venter pluss for alle landene med unntak av Kypros i 2014. 

14. februar 2013 kom foreløpige statistikktall som viser at produksjonen (BNP) i eurolandene falt med 

0,6 prosent fra 3. til 4. kvartal 2012. Dette er en større nedgang enn ventet. Tyskland, Frankrike og 

Italia skuffet med nedgang på henholdsvis 0,6 0,3 og 0,9 prosent. 

Kilde: Eurostat 14. februar 2013
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Det anerkjente tyske IFO instituttet sin totale stemningsindeks for tyske bedriftsledere har falt 

jevnt de siste seks månedene, fra en topp på 109,7 i mars-april til 100,0 i oktober. Indeksen for 

ledernes forventninger falt samtidig fra 102,6 til 93,2, det laveste nivået siden høsten 2009. Dette er 

bare en av flere indikatorer som signaliserer oppbremsing. De siste BNP tal viser at veksten i Tyskland 

falt fra 0,5 prosent i første kvartal til 0,3 prosent i andre kvartal. Det er fortsatt eksportvekst til de 

fremvoksende økonomiene (EM), mens eksporten til nabolandene rammes. Usikkerheten gjør også at 

investeringer i landet utsettes, og tysk byggeaktivitet har avtatt markert i det siste. På den positive 

siden noteres at den tyske ledigheten fortsatt ikke er høyere enn 6,8 prosent.  

Stemningen i tysk næringsliv er på vei opp, viser ZEW-senterets “optimisme” indeks, som steg 

vesentlig mer enn ventet i januar. Det tyske statistikkbyrået sine foreløpige tall viser at BNP krympet 

med 0,5 prosent i 4. kvartal 2012. For hele 2012 var det en økning på 0,7 prosent, ned fra tre prosent 

i 2011. Frankfurt børsens DAX-indeks har steget over 20 prosent det siste året. Sentralbanken mener 

også å se tegn til at den negative trenden kan være på vei til å snu. Blant annet har tilliten i 

næringslivet steget to måneder på rad, og tjenesteytende næringer har igjen vist tegn til oppgang. I 

desember kuttet imidlertid sentralbanken sin vekstprognose (BNP vekst) for 2013 fra 1,6 til 0,4 

prosent. 

 

Tall offentliggjort i slutten av august viser at utviklingen i dansk økonomi er svakere enn ventet, med 

0,5 prosent negativ vekst i andre kvartal. Det betyr at Danmark nå balanserer på randen av resesjon 

(negativ vekst i to påfølgende kvartal). Den danske bank nedjusterer sine anslag for 2012, og venter 

nå negativ vekst for hele året. 

3. kvartals tall for Storbritannia viste noe overrakende 1 prosent vekst. Det betyr at landet er ute av 

“double-dip” resesjonen i denne omgang.  Det er den sterkeste kvartalsveksten på fem år, men det 

mangler fortsatt tre prosent før den økonomiske aktiviteten er tilbake på før finanskrise nivå. I midten 

av november sa sentralbanksjef, Mervyn King, at landet står overfor den lite forlokkende 

kombinasjonen av svak innhenting og inflasjon over sentralbankens mål. 

Selv om sentralbanken har stanset obligasjonskjøpene inntil videre, understreket sentralbanksjefen at 

programmet ikke var gitt opp. Sentralbanken trodde at økonomien ville krymp i fjerde kvartal, til tross 

for oppgangen i 3. kvartal. Deretter ventet han en langsom økning i veksten til to prosent om to år, i 

sine nedjusterte prognoser. Ferske tall viser økende arbeidsledighet. 

Britiske myndigheter har signert en avtale til 6,5 milliarder kroner med japanske Hitachi om fornying 

og installasjon av neste generasjons reaktorer ved tre eksisterende atomkraftverk (Wylfa, Anglesey og 

Oldbury). Det første skal etter planen være i drift fra 2020. Som nevnt foran er prisstigningen en 

utfordring. 

11. februar 2013 kunngjorde revisjonsselskapet BDO sin indeks om britiske bedriftsledernes 

forventninger. Denne “optimisme”-indeksen falt til sitt laveste nivå noen gang, 88,9. Indeksverdi på 95 

eller mer antas å indikere vekst. 

Reviderte tall for spansk økonomi, som ble presentert i slutten av august viser at veksten der har vært 

enda svakere enn først antatt. I andre kvartal i år krympet økonomien med 0,4 prosent, og i følge de 

foreløpige tallene falt den videre med 0,3 prosent fra andre til tredje kvartal.  Dette er femte kvartal på 

rad med negativ vekst. På årsbasis er nedgangen 1,6 prosent og omtrent som ventet. Veksten i 2010 

og 2011 er i høst justert ned til henholdsvis minus 0,3 og opp 0,4, mot tidligere anslått til minus 0,1 

og opp 0,7 prosent. Nedgangen biter seg fast og statsminister  Mariano Rajoy venter også fall i 2013. I 

andre kvartal var reduksjonen i myndighetenes utgifter bare 0,7 prosent, mens privat forbruk falt med 

1 prosent og investeringene med tre prosent. Renten på ti års statsobligasjoner har falt fra toppnivå på 

7,75 prosent i juli til 6,4 prosent. Finansdepartementet hentet inn 100 millioner euro i markedet til en 

rente som er den laveste siden 22. mai (tremåneders statsveksler). Rentenedgangen knyttes til ESBs 

forslag om støttekjøp av gjeld fra kriselandene i annenhåndsmarkedet.  

Italia hentet i slutten av oktober inn 7 milliarder euro i markedet til en rente på 4,99 prosent på tiårs 

lån, og den har falt videre til rundt 4,50. For fem års obligasjonene var renten nede i 3,80 prosent og 

nå trolig rundt 3,50. Dette er en markert nedgang siste måned og dermed et klart lyspunkt, som 

innebærer en stabilisering. Italienernes tillit til statsminister Montis regjering har paradoksalt nok falt i 

takt med landets statsrenter. Dette har sammenheng med innsparingens kostnader i form av negativ 

vekst og økt arbeidsledighet (ledigheten har økt fra 8,8 til 11,1 prosent det siste året). Monti 

kunngjorde i begynnelsen av desember at han vil trekke seg tilbake så snart budsjettet er vedtatt. 

Dette settes i sammenheng med at PdL, som er Silvio Berlusconis parti, ikke vil støtte Montis 

koalisjonsregjering, etter at neste års budsjett er i havn.  

 

De toneangivende sentralbankene, EU og IMF har gjort mye for å redusere akutt bank- og gjeldskrise i 

eurolandene. Den 15. september 2011 ble sentralbankene i de store økonomiene i USA, Europa (ECB), 

Japan, Storbritannia og Sveits enige om tre runder med dollarlikviditets tilførsel til det europeiske 

bankmarkedet, for å hindre en likviditetskrise hos bankene. Tilførselen ble gjennomført i tre omganger 
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i oktober, november og desember. Dette skulle erstatte likviditet som ble trukket ut fra det 

europeiske markedet av frykt for tap. Børsene reagerte positivt på nyheten og kursene steg. 

Markedene har reagerte på krisen i euroområdet ved både å senke eurokursen og heve risikopremien 

på obligasjonslån, både for stater med stor gjeld og for næringslivet generelt. Dette har bidratt til en 

generell økning av lånekostnader uavhengig av styringsrenter.  

Mot slutten av 2011 kom det meldinger om at flere store banker i eurolandene reduserer eller planla å 

redusere aktiviteten (balansen) for på denne måten å styrke sin soliditet, og slik oppfylle Basel III 

kravene. Dette kan begrense næringslivets evne til å skape nødvendig vekst. Alternativ måte å styrke 

bankene på er å hente inn mer kapital fra aksjemarkedet og eiere. Det er nå en utfordring å styrke 

bankene, og samtidig unngå at kredittilførselen til bedriftene strupes. Generelt er det nå i ferd med å 

bli vanskeligere for europeiske bedrifter å få lånefinansiering, og vi ser nå at norske banker også har 

strammet til og signaliserer økte marginer og gebyrer på bedriftslån. 

 

Den europeiske sentralbanken (ECB) grep inn og kjøpte italienske og spanske statsobligasjoner for å 

hindre at renten på refinansiering av statsgjeld ble for høy. 

Dette viser at eurokrisen vil bli alvorlig dersom store land som Italia og Spania ikke lenger klarer 

gjeldshåndteringen på egen hånd. Da vil lånetaket til krisefondene, det nye ESM (European Stability 

Mechanism) og det “gamle” EFSF (European Financial Stability Facility) på til sammen ca. 700 

milliarder euro, neppe strekke til, selv etter at lånerammen er økt og en kombinerer de to fondene. 

Lån på ca. 100 milliarder euro, som er under fordeling til Hellas, kommer i tillegg. Tyskland, som er 

viktigste bidragsyter til fondene, har gitt uttrykk for at landet ikke vil bidra med eller garantere for mer 

enn de alt har gjort.  

 

Sentralbankens gavepakke 

For å dempe akutte utfordringer knyttet til banksektoren, ble det åpnet for subsidiert likviditetstilførsel 

til bankene. ECBs vedtaket 21. desember 2011 (om etablering av LTRO – Long Term Refinancing 

Operations), er blitt karakterisert som tidenes julegave til bankene. Den europeiske sentrale banken 

(ESB/ECB) åpnet for at banker, med egnet sikkerhet, kunne låne ubegrenset med euro i tre år til en 

prosent årlig rente (ECBs signalrente). 523 banker lånte 489 milliarder euro (3740 milliarder kroner). 

Hensikten var både å styrke bankene og bedrifter, og redusere rentenivået for refinansiering av 

statsgjeld.  På kort sikt viste det seg imidlertid at over halvparten (296 milliarder euro i følge Barclays 

Capital) er satt inn i ESB igjen, til 0,25 prosent rente! Det blir forklart med stor nervøsitet i et urolig 

marked og skjerpede krav til bankers kjernekapital, krever mer penger på bok. Etter hvert ser det 

imidlertid ut til at likviditetstilførselen har roet markedene og dempet rentenivået. Så langt synes 

tiltaket å ha vært vellykket. 29. februar 2012 kom en ny runde der 800 kredittinstitusjoner ble tilført 

529,5 milliarder euro. Renten som Italia og Spania møter i markedet er etter denne kredittilførselen 

kommet ned på et nivå de kan leve med, og den generelle likviditetssituasjonen ble mer balansert. Ser 

vi bort fra Hellas, er det nå Portugal som møter den høyeste renten i markedet. 

Noe av dette ble brukt til kjøp av statsobligasjoner, der spesielt obligasjoner med to års løpetid var 

populære. For Italia falt effektiv rente for kjøp av to års statsobligasjoner fra over seks prosent i 

begynnelsen av desember til under to prosent i begynnelsen av mars. Den som tar risikoen for ECB er i 

praksis skattebetalerne i EU. Det er imidlertid fortsatt begrenset interesse for kjøp av statsobligasjoner 

i de mest utsatte landene, og i april har prisene igjen steget til rundt seks prosent. Obligasjoner med 

lang løpetid er vanskeligst å selge. ECB sin store kredittilførsel løste den umiddelbare likviditetskrisen, 

reduserte renten på statsobligasjoner og styrket bankene. 

I mai og juni økte rentene igjen for Italia og Spania. Dette viser at utfordringene i Europa er 

komplekse og langt ifra har funnet en varig løsning. Det blir også påpekt at den økte likviditeten i 

bankene blir brukt til å finansiere egen stat og andre banker, mens lite går til den tredje gruppen – 

næringslivet. Bankene prioriterer å styrke egen soliditet og begrenser derfor aktiviteten.  

Det internasjonale pengefondet (IMF) kom 20. april fram til en avtale, der en stor gruppe 

medlemsland, vil bidra med minst 430 milliarder USD til IMFs krisefond. USA og Canada ønsket ikke å 

bidra til utvidelsen, men Norge og BRICS land som Kina og Russland og var blant långiverne. Målet til 

IMFs leder Christine Lagarde, var nye lån på 500 milliarder USD. 19 juni kom det melding fra IMF, om 

at utlånsevnen til fondet nå var 456 milliarder USD. Det er ventet at mye av beløpet vil bli brukt på 

utfordringene i Europa. 

Sommeren 2012 kom Spania i sentrum for krisen i eurolandene. Den spanske banksektoren har store 

potensielle tap innen eiendomsmarkedet, og 25. mai nedgraderte Standard & Poor's ratingen til fem 

spanske banker. Et kutt til “junk” status for Banco Popular, Bankia og Bankinter. I tillegg kunngjorde, 

Artur Mas, presidenten i Catalonia, som utgjør ca. 20 prosent av spansk økonomi, at provinsen ikke 

lenger kunne refinansiere sin gjeld, og ba Madrid om hjelp til å ta opp lån. Den spanske regjeringen så 

seg også tvunget til å redde storbanken Bankia, ved å gå inn og tilføre den 19 milliarder euro. Dette er 

den største banknasjonaliseringen hittil i Spania. Regjeringen eier etter dette ca. 90 prosent av 
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banken, men det var uklart hvor pengene skulle tas ifra. Til slutt måtte Spania be EU om krisepenger 

for å redde banksektoren. Denne krisebistanden på 100 milliarder euro, fra EFSF (det første 

midlertidige krisefondet) eller ESM (det permanente krisefondet). En prinsipiell forskjell er at 

sistnevnte krever formell sikkerhet foran andre kreditorer for å gå inn i krisepakker). Det var i 

utgangspunktet heller ikke meningen at fondene skulle brukes til å redde banksektoren. 

 

Under denne prosessen har det vært viktig for Spania å ikke be om “ordinær” krisepakke med de krav 

om budsjettmessig overstyring fra Brussel som det medfører. Spania forsøker derfor i det lengste å 

overbevise om at landet hadde kontroll og ikke hadde behov for å be om krisehjelp fra EU. Prisen var 

at tilliten skrumpet (nedgradert kredittrating) og statsobligasjonsrenten passerte smertefulle 7 prosent 

i 2012. 

ECB sine utspill, og markedsintervensjoner har imidlertid senket statsobligasjonsrenten så mye at 

Spania i januar 2013 har oppnådd å fornye (toårs) statslån til en rente under tre prosent (nede i 2,59 

prosent og ti års lån rundt 5,1 prosent). Dette gjør at Spania foreløpig har unngått å be om en 

kriseløsning for å skaffe likviditet. Muligheten til å unngå slik kriseløsning har også økt, selv om det vil 

forutsette betydelige budsjettkutt. Dette forutsetter også at rentenivået fortsatt er lavt. Dette 

forutsetter igjen at ratingbyråene ikke gjør ytterligere nedgradering av Spanias kredittrating, som nå 

er et nivå over “junk” hos Standard & Poor’s og Moody’s. Anslag viser at sentralregjeringen (inkludert 

regionenes behov) vil måtte innhente rundt 120 milliarder euro i obligasjonsmarkedet i 2013. 

 

EU toppmøtet på den italienske øya Ischia nær Napoli i slutten av juni 2012, var det 19. EU toppmøte 

om krisen. Denne gangen overgikk utfallet forventningene i markedet. Skillelinjen gikk mellom 

Tyskland og Italia, Spania og Frankrike. Den italienske statsministeren Mario Monti klarte å få Tyskland 

med på omfattende strakstiltak. Resultatat kan deles i tre: først ble det enighet om at det permanente 

krisefondet ESM, skal åpnes for direkte å finansiere krisebanker. Det betyr at det aktuelle land ikke 

behøver å låne for å hjelpe egne banker. Dermed overføres også tapsrisiko fra landet til fellesskapet 

(ESM). Forskjellen mellom tyske og spanske/italienske statsobligasjonsrenter ble noe redusert da dette 

ble kunngjort. Tiltaket vil også være tilbakevirkende, slik at det ikke blir ulik behandling av like tilfeller. 

Dette er viktig for Spania, men kan også vise seg å være fordelaktig for Irland, der staten har hatt 

store tap, som følge av generøse garantier overfor en ekspansiv banknæring med enorme tap. 

Det andre gjelder hjelpepakken til Spania og spanske banker. Dette vil bli finansiert fra EFSF 

(European Financial stability Facility) til det nye og permanente ESM er klart til å overta. Overgangen 

endrer imidlertid ikke prioriteten til lånet i dette tilfellet. 

Det tredje punktet fra toppmøtet er EU ledernes understrekning av forpliktelse til å gjøre det som er 

nødvendig for å sikre finansiell stabilitet i euroområdet, spesielt ved å benytte EFSF/ESM 

instrumentene på en fleksibel og tilpasset måte. Det er ikke helt klart hva dette innebærer, men 

nærliggende å koble mot blant annet intervensjoner i markedet for statsobligasjoner. 

Toppmøtet viser at de politiske lederne viser sterkt engasjement i å redde eurosamarbeidet og euroen. 

Kostnadene ved en fiasko skremmer. Samtidig fortsetter arbeidet med vekstpakken (120 milliarder 

euro) og arbeidet i teamet under ledelse av president Herman Van Rompuy, med videre integrering 

(Towards a genuine economic and monetary union). Dette blir viktig tema på EU toppmøtet i 

desember. 

ECB (EUs sentralbank) vil ansvar for oppbygging av et felles banktilsyn. Dette gjør banken enda 

viktigere. Det kom til enighet om å etablere en bankunion i EU 19. oktober. Hva dette innebærer står 

imidlertid igjen å avklare.  

På EU toppmøtet i midten av desember var bankunion og banksikring tema. Det ble enighet om at ECB 

fikk mandat til å gå videre med å utvikle en overvåkningsmekanisme som omfatter de aller største 

bankene i EU (Banker med aktiva over 30 milliarder euro - 100-150 av totalt ca 6000 banker i EU). 

Antydet fremleggelse og behandling i 2013 og iverksettelse i 2014. 

Tidlig i februar la sentralbanksjef Mario Draghi fram en konsulentrapport som viser at ECB i Frankfurt 

vil ha behov for å øke bemanningen med rundt 2000 (konsulentrapporten sier 1997 innen 2017) for å 

etablere eurosonens nye banktilsyn. ECB antydet i desember et behov om økning på 500-1000 

årsverk. Rapporten anbefaler en rask oppbygging av en slik stab, slik at ECB kan oppfylle 

overvåkningsrollen og ivareta sitt renomm . 

 

Etter først å ha bidratt til reduserte renter på italienske og spanske statsobligasjoner ved å annonsere 

kraftfulle tiltak, tok den europeiske sentralbanken (ECB) og bankens leder Mario Draghi virkelig en 

lederrolle i kampen for euroen 6. september 2012, da han kunngjorde at ECB vil om nødvendig 

kjøpe ubegrenset med statsobligasjoner fra krise rammede euroland i markedet. Dette programmet 

har fått benevnelsen OMT (outright monetary transactions). En forutsetning er imidlertid at aktuelle 

land søker om en slik bistand og forplikter seg til en budsjettdisiplin. Vilkårene vil ikke bli fastlagt av 

ECB, men i fellesskap av regjeringen, EU, EU-kommisjonen og IMF. Men når dette er avklart bindes og 



 29 

forpliktes landet. Allerede kunngjøringen senket renten for Italia og Spania. Fra toppnivået 23. juli til 

17. september falt på tiårige spanske statsobligasjoner fra 7,5 til 5,9 prosent. Italia sier også at de 

ikke vil trenge å benytte tilbudet! Det å måtte gi opp å være herre i eget hus hever listen for å søke en 

slik løsning. Utspillet innebærer en betydelig forpliktelse for ECB, og viser at den definerer det som en 

sentral rolle å sikre euroen og eurosamarbeidet. Senere har også Irland bedt ECB kjøpe 

statsobligasjoner for å senke landets lånerenter til et bærekraftig nivå. Tyskerne er redd for at det skal 

ende med pengetrykking og hyperinflasjon om det går galt. ECB har derfor som mål å selge like mye 

obligasjoner i markedet, som de må kjøpe fra kriseland, slik at likviditeten i markedet ikke øker. 

Presidenten i den tyske nasjonalbanken (Bundesbank), Jens Weidmann, var den eneste i ECB styret, 

som ikke støttet Draghis plan. Tiltaket løser selvfølgelig ikke krisen i eurolandene, men en vinner tid. 

Økt tillit reduserer de ekstra høye statsrentene i de mest utsatte landene. En løsning krever 

omstillinger og ny vekst, noe som er ekstra krevende å få til med dagens utgangspunkt. Derfor vil det 

måtte ta tid. 

12. september 2012 kom også den befriende meldingen om at den tyske forfatningsdomstolen i 

Karlsruhe (under ledelse av Andreas Vosskuhle) ga grønt lys for Tysklands bidrag til ESM (det nye 

krisefondet). Angela Merkel uttrykte lettelse og kalte dagen en god dag for Tyskland og en god dag for 

Europa. Domstolen satte imidlertid som ventet grenser for beløpet og forutsatte at eventuelle økninger 

behandles i Forbundsdagen (Bundestag), og at denne gis innsyn i ESMs disposisjoner. ECB sjef Draghi 

var i slutten av oktober i Berlin og holdt en tale for Forbundsdagen, der han forsøkte å overbevise 

skeptiske tyskere om nødvendigheten av bankens plan om kjøp av statsgjeld fra kriselandene i sør, for 

å holde lånekostnadene nede. Dersom gapet mellom nord og sør øker, kan på sikt hele EU-

samarbeidet rives i filler, advarte han. 

EU møter enda en utfordring. Storbritannia og statsminister David Cameron er veldig klar på at han 

ikke vil støtte økt EU budsjett (utover prisjustering) for neste år. Jeg har ikke gjennomført kraftige 

budsjettkutt hjemme for å stikke til Brussel og signere en kraftig økning i EU-budsjettet, sier Cameron. 

Kanskje har krisen nå også innhentet EU i Brussel? 

 

Forhandlingene mellom Hellas og kreditorene om nedskrivning av gjelden tidligere i 2012, og 

vilkårene for at midler fra IMF og de andre eurolandene stilles til disposisjon som planlagt har vært 

krevende. Det ble imidlertid enighet om betydelig gjeldsnedskriving i begynnelsen av mars, og 

eurolandene og IMF aksepterte vilkårene for å starte utbetaling fra redningspakken på 130 milliarder 

euro. Dermed lå det an til at Hellas kunne fornye forfalt statsgjeld og unngå konkurs i denne omgang. 

Valget bidro imidlertid ny usikkerhet, da de to dominerende partiene mistet flertallet, og det ikke ble 

mulig å danne ny regjering. Sannsynligheten for at Hellas kunne måtte oppgi euroen og gjeninnføre 

drakmer ble igjen diskutert. Det siste valgresultatet og senere uttalenser og utspill fra Angela Merkel; 

ECB og andre sentrale EU institusjoner har etter dette økt sannsynligheten for at Hellas, i alle fall 

foreløpig, forsøker å løse sine utfordringer innen eurosamarbeidet, og det knyttes stor prestisje til 

dette.  

Den nye koalisjonsregjeringen (ledet av de konservative, med statsminister Antonis Samaras i spissen, 

men inkluderer sosialistpartiet Pasok), ønsker å vise at den gjør seriøse tiltak for å skape tillit hos 

långivere. Det legges planer for å akselerere privatiseringen og andre fremskynde strukturtiltak. 

Den store utfordringen er å gjenskape en vekst, som er nødvendig for å komme ut av gjeldsfellen. 

Lederen for taskforcen, som skal hjelpe til med å modernisere offentlig sektor i Hellas, Horst 

Reichenbach, advarer og sier at det vil ta tid å snu økonomien rundt, og at regjeringen ikke må ha 

illusjoner om at veksten er tilbake i morgen. 

Det kommer stadig nyheter som viser at gjelden i Hellas er større og øker mer enn antatt. Den nye 

ledelsen kontakter nå de andre eurolandene med bønn om mer tid for gjennomføring av budsjettkutt. 

 

I slutten av oktober 2012 har “troikaen” (EU, ECB og IMF) av långivere innrømmet Hellas to ekstra år 

for å gjennomføre avtalte budsjettinnsparinger. Kuttene som skal redusere budsjettunderskuddet til 

maks tre prosent, må etter dette være på plass innen 2016, og ikke 2014 som opprinnelig avtalt. I 

følge finansminister Yiannis  Stournaras er regjeringen nå endelig i havn med en ny avtale med 

“troikaen”. Både denne avtalte innstramningspakken og budsjettet for 2013 er nå (12.nov.) godkjent i 

parlamentet. Dette bør åpne for godkjenning av avtale mellom de tre långiverne om å starte utbetaling 

av fra den andre krisepakken på 130 milliarder euro. Avtalen kommer i grevens tid, og det haster med 

de siste formelle godkjennelser (blant annet fra nasjonalforsamlingene i Tyskland, Nederland og 

Finland), da statskassen er helt tom i november. Den nye avtalen er en seier for statsminister 

Samaras, som har gjort en stor innsats overfor EU for å få en utsettelse. Samtidig har rasende og 

streikende grekere hjemme vært en utfordring og understreket alvoret både for regjeringen og EU. 

Dette ble fulgt av nyheten om at det går dårligere enn lagt til grunn og at underskuddet i 

statsbudsjettet og behovet for nye penger dermed er betydelig større enn lagt til grunn. Etter en ny 

runde prøvde EU (12. november) å få IMF med på ytterligere utsettelser i tid. Nå var målet om gresk 
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statsgjeld under 120 prosent av BNP utsatt fra 2020 til 2022. En del av uenigheten ligger i at IMF 

foretrekker at EU avskriver gjeld, framfor å forlenge tidsfrister, når det er små muligheter for at Hellas 

vil være i stand til å innfri all gjelden.  

Etter krevende forhandlinger i Brussel, har Hellas, i begynnelsen av desember, gjort avtaler om å 

kjøpe tilbake egen statsobligasjonsgjeld med rabatt (tilbyr å betale 33,5 cent for en euro i gjeld), slik 

at samlet gjeld og rentekostnader reduseres. Dette tilbakekjøpsprogrammet var del av en finurlig 

framforhandlet plan med IMF og EU for å redusere den greske statsgjelden, slik at målet om å komme 

ned i en gjeld på 126,6 prosent av BNP i 2020 vil bli mulig. Uten denne avlastningen var gjelden 

anslått til 144 prosent av BNP i 2020, noe IMF anser som ikke bærekraftig, og som tilsa at IMF ville 

trekke seg fra deltagelse i redningsaksjonen. Målet med gjenkjøpsprogrammet var å redusere 

statsgjelden med 10,6 prosentpoeng av BNP. Resultatet synes å bli rundt 9,1 prosentpoeng, og 

antagelig nok til at IMF innfrir sin del av kriseutbetalingen på redningspakken. Hele pakken er på 34,4 

milliarder euro. 

Kypros står også for tur til å gå inn i en kriseordning med EU og IMF. Landets skakkjørte økonomi 

tilsier at øystaten trenger 17 milliarder euro for å redusere statens gjeld. IMF mener at gjeldsnivået 

ikke er bærekraftig. EUs finansministre har nå tre alternative kriseløsninger på bordet. Den mest 

radikale innebærer at uforsikrede bankinnskudd og statsobligasjoner nedskrives med 50 prosent. Hittil 

har ingen bankinnskudd blitt nedskrevet i forbindelse med krisepakkene i EU. Kypros har mottatt store 

bankinnskudd fra russiske oligarker, og den russiske staten har gitt Kypros kriselån på 20 milliarder 

kroner. Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble, som har gjennomgått den kypriotiske økonomien, 

antydet tvil om det var verdt en redningsaksjon, tatt i betraktning økonomiens størrelse og tilstand. 

Dette var imidlertid lite populært hos ECB sjef Mario Draghi, som frykter spekulasjoner, ny uro og 

smittevirkninger av en slikt kollaps. 

Ratingbyrået Standard & Poor’s sin nedgradering av flere euroland 13. januar 2012, var ingen stor 

overraskelse. Frankrike og Østerrike mistet sin AAA rating. Et slikt tap av toppstatus som låntaker, 

som landet har hatt i mange tiår, er naturlig nok et prestisjetap. Nedgraderingen, som kom sammen 

med nedjustering for sju andre euroland som hadde lavere rating, kan bety nedgradering og økte 

finansieringskostnader for EFSF. Fondet som er tiltenkt en viktig rolle i redningen av euroen. 20 

november nedgraderte også Moody’s Frankrike fra AAA til AA1. Renten på ti års franske 

statsobligasjoner steg (seks basispunkter/0,06 prosentpoeng) til 2,13 prosent (all-time loe er 2,00). 

Tilsvarende tysk rente var 1,39 prosent. 

I følge det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg var det tidlig i 2012 bare 12 land som har høyeste 

rating hos alle de tre store byråene, S&P, Moody’s og Fitch. Disse er; Australia, Canada, Danmark, 

Finland, Luxemburg, Nederland, Norge, Singapore, Storbritannia, Sverige, Sveits og Tyskland. S&P har 

imidlertid justert ned “Utsiktene” for Finland, Luxemburg og Nederland. Både Hellas og flere banker har 

nylig fått ytterligere nedgradert kredittrating. I slutten av august melder ratingbyrået Moody’s at de er 

imponert av Sør-Koreas evne til å håndtere kriser, og oppgraderer landets statsobligasjoner fra A1 til 

Aa3, som er på nivå med Kina og Japan. Dette er fire hakk under topprangeringen AAA. I juli var 

arbeidsledigheten i Korea bare 3,1 prosent, og Moody’s forutsetter i sin vurdering at 

arbeidsproduktiviteten fortsetter å øke og lønningene ikke stiger for mye. 

22 mai, nedgraderte ratingbyrået Fitch Japans kredittrating, som følge av rask forverring i landets 

offentlige finanser. Ratingen er nå A pluss for langsiktige lån (i både utenlandsk- og lokal valuta). Ved 

slutten av 2012 ventes statsgjelden til Japan å nå 239 prosent av bruttonasjonalproduktet, og landet 

har antagelig de mest gjeldstunge statsfinanser. Økningen utgjør 61 prosentpoeng siden 2008. Japan 

utmerker seg ved at en dominerende del av gjelden er tatt opp innenlands.  

Uroen som har blusset opp rundt suverenitet av øyer i området nord for Taiwan, etter at den japanske 

staten kjøpte omstridte øyer, har skapt vrede i Kina, og japanske varer boikottes nå av kineserne. 

Dette har gitt stor svikt i salget av japanske merkevarer i Kina. Ratingbyrået Fitch har nedjustert 

kredittvurderingen til såkalt “søppelstatus” for de to kjente japanske elektronikkprodusentene Sony og 

Panasonic. For Sony tre hakk ned til BB-minus, og to hakk ned til BB for Panasonic. En sterk yen-kurs 

har svekket konkurranseevnen til produktene, som møter sterk konkurranse fra land som Korea og 

Taiwan. 

 

Svak vekst i Europa gir svakt bilsalg 

I den grad registrering av nye biler er en indikator på den generelle etterspørselsutvkling, viser denne 

statistikken 16,3 prosent lavere bilsalg i EU i desember 2012 år sammenlignet med desember 2011. I 

hele 2012 var nedgangen 8,2 prosent. I 2012 var det nedgang for 18 og økning for 8 land (oppgaver 

mangler for Malta). Kriselandene har størst nedgang. Hellas, Portugal, Italia, Spania og Irland har 40, 

38, 20, 13 og 12 prosent nedgang. Tyskland har 2,9 prosent nedgang, Frankrike 13,9 prosent nedgang 

og Sverige 8,2 prosent nedgang. Storbritannia har 5,3 prosent økning og Danmark har 0,4 prosent 

økning. Andre land med øning i 2012 er Estland (12,5%), Ungarn(17,6%), Bulgaria(1,6%), 

Slovakia(1,6%), Luxemburg (1,0%) og Tsjekkia (0,4%). Utenfor EU har Norge 0,3 prosent nedgang i 
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registreringene i 2012, Sveits 2,9 prosent økning og Island har hele 56 prosent økning. Statistikken 

ble publisert 16. januar av ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association). 

 

USA venter på ny oppgang, men budsjettpolitikken er fortsatt uavklart 

Presidentvalget 6. november 2012 ga gjenvalg av Obama med klar margin. Dette ga en av klaring og 

den umiddelbare reaksjonen var styrket dollar. I Kongressen er det små endringer. Her er det et 

system med rullerende valg, som sikrer kontinuitet. I Senatet (overhuset) styrket demokratene 

flertallet, mens republikanerne fortsatt regjerer i det største kammeret, Representantenes hus. 

Endringene i Kongressen er altså i praksis marginale. 

 

Normalt skulle en forvente at økonomien fikk stimulanser før et valg. Med avhengighet av 

republikanerne i Kongressen gjorde dette vanskelig for Obama. OECD understreket faren for 

innstramninger i 2013, som kan ramme veksten og gi nytt tilbakeslag, dersom ikke de to store fløyene 

enes om nødvendige budsjettvedtak. De to partiene bandt seg til masten, ved å sette en frist ( i lovs 

form) til 1. januar 2013 for å bli enige om avtrapping av midlertidige skatteletter (gitt under Bush) og 

budsjettkutt (kutt ledighetstrygd og andre utgiftsposter). Dette ble kalt “Fiscal cliffs” (budsjettstupet). 

I realiteten en sterk budsjettinnsramming (på 600 milliarder USD eller 4 prosent av BNP) som ville 

inntre fra 1. januar, uten nødvendige vedtak i Kongressens to hus. 

Just in time, eller litt på overtid, ble et kompromiss vedtatt. Først i senatet og deretter i 

representantenes hus 2. januar. Den erfarne visepresidenten Joe Biden, var arkitekten bak skissen 

som samlet flertall i begge hus. Det man er enig om (skatteforliket) anslås å gi en innstramning på 

rundt ¾ prosent av BNP. Det er satt en ny frist for enighet om budsjettet - 1. mars. Kongressen må 

også justere gjeldstaket for statlige låneopptak igjen, siden gjelden øker. Selv om markedene reagerte 

med lettelse, er det derfor fortsatt usikkerhet, og neste milepel er altså 1. mars. Usikkerheten kan 

hemme veksten, men dersom budsjettet faller på plass, kan veksten i USA fortsatt bli 2,5 prosent i 

2013. 

Innholdet i kompromisset: 

Kompromisset, som i stor grad viderefører skattereduksjon og offentlige ytelser i to måneder, 

viderefører skattelettelser for inntekter under 400 000 USD (450 000 for ektepar/samboere). Økning i 

skatteprosent fra 35 til 39,6 prosent for inntekter utover dette nivå. For de samme grupper økes også 

utbytteskatt og skatt på kapitalinntekter fra 15 til 20 prosent. Utfasing av personlige skattefradrag for 

inntekter over 200 000 USD (250 000 for husholdninger). Når det gjelder minimumsskatt 

inflasjonsjusteres grensene slik at millioner med lav inntekt får mindre eller ingen skatt. Arveavgift 

økes fra 35 til 40 prosent av markedsverdi, for arv over fem millioner USD. Flere ordninger for utsatt 

skatt (skattekreditt) fra ett til fem år for bedrifter og personer med utgifter til college og barnepass 

videreføres. Trygdeavgift øker fra 4,2 til 6,2 prosent for alle inntekter opp til 113 700 USD. Ordningen 

med arbeidsledighetsforsikring videreføres i ett år og utvides. To millioner vil nyte godt av dette. Den 

automatiske reduksjonen i arbeidsgivers bidrag til Medicare (helseforsikrring) på 27 prosent blir 

stoppet. Automatiske budsjettkutt fryses i to måneder. Det betyr at kutt på 110 milliarder USD, som 

ville bli satt i verk uten avtale, utsettes. Ordningen med dagpenger for langtidsledige videreføres. En 

dobling av melkeprisen til forbruker unngås ved at subsidier videreføres. 

Avtalen omfatter ikke heving av gjeldstaket, som nå er nådd også krever ny heving. President 

Finansdepartementet har iverksatt “ekstraordinære tiltak”, og taket bør heves i løpet av et par 

måneder, for å unngå at forvaltningen rammes av stenget pengekran. 19. mai er en kritisk dato for 

når gjeldstaket, som Kongressen har satt, nås. Obama må også fremme et nytt budsjett innen 

utgangen av mars, som Representantenes hus kan behandle. 

 Tidligere forpliktelser om flere hundre milliarder i gjeldsreduksjoner er fortsatt uavklart og et 

stridstema. Demokratene ønsker å løse dette i hovedsak ved økte skatter, mens republikanerne vil 

unngå det. 1. mars vil statsbudsjettet bli kuttet med 69 milliarder USD, dersom ikke Kongressen blir 

enig om alternativ. I sin årstale 13. februar kalte Obama disse kuttene “the sequester”. Økonomer har 

anslått at disse kuttene vil svekke veksten i 2013 med 0,6 prosentpoeng, og fremtredende 

republikanere gir uttrykk for å være temmelig sikre på at dette vil skje?  

 

I etterkant av den krevende debatten om heving av gjeldstaket for USAs statsbudsjett for 2012, 

nedgradering Standard & Poor’s USAs kredittrating fra AAA til AA+. Selv om dette ikke har skapt større 

problemer for USA, er det et prestisjetap. Det knytter seg fortsatt spenning til om flere ratingselskap 

vil følge etter og nedgradering USAs kredittrating. En svakere rating kan gjøre lån dyrere, og enkelte 

selskap plasserer sine likvider der det er topp(AAA)-rating. 

22. juni 2011 vedtok sentralbanken (US Federal Reserve) å holde renten uendret på 0-0,25 prosent 

(for an “extended” period). Dette ble konkretisert til de neste to år (mid-2013) den 9. august 2011. 
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13. september 2012 kom endelig sentralbanksjef Bernanke sitt tredje store utspill med 

pengepolitiske stimulanser eller kvantitative lettelser QE3. Det tredje under finanskrisen. Han vil nå 

trå skikkelig til og “trykke penger” til ledigheten faller. Sentralbanken vil stimulere USAs økonomi med 

40 milliarder USD (230 milliarder kroner) i måneden på ubestemt tid. Det spesielle denne gang er at 

det ikke er satt noen sluttdato for stimulansen. Kommentarer tolker det slik at ledigheten, som da var 

vel 8 prosent) må under 7 prosent før tiltakene trappes ned. Sentralbanken skal blant annet kjøpe opp 

boliglån, for å prøve å få ned de mer langsiktige boliglånsrentene. Samtidig signaliseres at renten 

fortsatt skal holdes lav til en økonomisk oppgang har festet seg, og at renten derfor ventes å forbli 

lav til midten av 2015.  

I begynnelsen av desember 2012 kunngjorde Bernanke at renten ville holdes nede nær null til 

arbeidsledigheten falt under 6,5 prosent i USA. Den var da 7,7 prosent. Den ambisiøse og klare 

koblingen til ledigheten, varsler en ny orientering i sentralbanksammenheng. Det har lenge vært 

inflasjonsmål som har vært ledestjernen for de fleste sentralbanker. Det antydes å være en stille 

revolusjon. Mark Carney, som nå er i ferd med å gå fra leder av den Canadiske sentralbanken til leder 

av Bank of England (tiltrer 1. mai), antyder en enda mer radikale omlegging i retning av et mer 

realøkonomisk mål. Å sette nivå for nominell BNP vekst som mål. Noe av tenkingen bak Bernankes 

utspill er å stimulere låneopptak og forbruk gjennom det å signalisere at renten vil være lav lenge. 

Bernanke understreket imidlertid klart at inflasjonsmålet på 2 prosent står ved lag. Samtidig (12. 

desember 2012) øker Bernanke omfanget av de kvantitative lettelsene ved å signalisere nesten dobling 

av rammene gitt i QE3. I tillegg til månedlige kjøp av boligobligasjoner for 45 milliarder USD i 

måneden, vil sentralbanken (Fed) fra 1. januar i tillegg kjøpe amerikanske statsobligasjoner for 40 

milliarder. Utspillet fra Bernanke kan tyde på at han ventet et kompromiss om “Fiscal Cliffs”, som 

likevel gir begrensede stimulanser fra finanspolitikken. En annen faktor som kan stimulere veksten i 

USA er signaler om økte investeringer i industrien, stimulert av de lave energiprisene på grunn av 

skifergassgjennombruddet. 

 

IMF fryktet før årsskiftet at manglende avklaring kunne skade tilliten til konsumenter og næringsliv 

allerede i år. På kort sikt anbefaler IMF stimulanser som infrastruktur, boligmarked (housing 

initiatives), trening for langtidsledige og videreføring av ledighetsbidrag. IMF anslår at 

arbeidsledigheten i USA vil falle fra 8,2 prosent i 2012 til 7,9 prosent i 2013. BNP veksten i 2012 anslås 

nå til 2,0 prosent i 2012 og 2.25 prosent i 2013, som innebærer en nedjustering fra anslagene i april, 

(disse er vist i tabellen litt lenger framme i denne oversikten).  

 

Selv om det har gått tregt å få i gang veksten i USA, kom det likevel som en negativ overraskelse at 

produksjonen (GDP) falt med 0,1 prosent i fjerde kvartal 2012. Dette er det første kvartalet med 

negativ vekst siden tilbakeslaget i 2009, og det kom etter en vekst på 3,1 prosent i tredje kvartal. En 

stor reduksjon i lageroppbygging og reduserte forsvarsutgifter dro veksten ned med hele 2,6 

prosentpoeng. Eksporten ble rammet av svak utvikling i markedene utenfor USA og falt også tilbake i 

fjerde kvartal. Sentralbanken (Fed) mener at uvær (orkanen Sandy) kan ha bidratt til “vekstpause”. 

Konsum og investeringer bidro imidlertid positivt med vekstrate på rundt 3,3 prosent, som er høyere 

enn i tredje kvartal. Spesielt var det oppgang for boliginvesteringer og investeringer i maskiner. Dette 

kan varsle om bedre utsikter for inngangen til 2013. 

Samtidig med at arbeidsmarkedstallene for januar presenteres, oppjusteres tallene for betydelig for 

november og desember. I januar 2013 ble det registrert 157 000 nye jobber. Dette er likevel ikke nok 

til å hindre en liten økning i arbeidsledighetsraten til 7,9 prosent.  

Januar salget til de tre store amerikanske bilprodusentene i januar 2013 peker oppover, med vekst på 

16 prosent økning fra januar 2012 for både Chrysler og GM og hele 22 prosent for Ford. For Toyota 

økte salget i USA enda sterkere i denne perioden. Hele 26,6 prosent. Detaljhandelen økte imidlertid 

med beskjedne 0,1 prosent i januar etter en økning på 0,5 prosent i desember. 
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Arbeidsledigheten er høy - og stigende i Europa

 
 

Brasil hadde stek vekst i 2010, men denne stoppet, som for Tyskland, opp mot slutten av 2011. For 

hele 2011 ble veksten knapt 3 prosent, og det ventes også rundt 3 prosent vekst i år, og litt økende i 

2013. Stor kapitalinngang har presset valutaen opp, og har sammen med sterk lønnsvekst bidratt til å 

svekke konkurranseevnen. Industriproduksjonen var i mars 2012 3,9 prosent lavere enn i mars året 

før. Norsk fiskeeksport til Brasil tok seg opp i desember 2011, da Brasil var det 8. viktigste 

fiskemarkedet for Norge. For hele året var Brasil nr. 14. Samme plass hadde landet i januar 2012. I 

2010 var veksten i Brasils økonomi hele 7,5 prosent, stimulert av krisetiltak. Inflasjonen ble høy og 

krisetiltakene er utfaset. Ved slutten av 2011 er inflasjonen fortsatt 6,5 prosent. I 2010 passerte Brasil 

Tyskland, som verdens fjerde største bilprodusent (antall), og nå har Brasil sannsynligvis passert 

Storbritannia og inntatt plassen som verdens sjette største økonomi. Den sterke veksten har imidlertid 

stoppet opp, og etter 2,7 prosent vekst i 2011, ligger det an til bare rundt 1,0 prosent i 2012. Veksten 

fra 2. til 3. kvartal var bare 0,6 prosent. Det er spesielt investeringsutviklingen som drar veksten ned, 

og foreløpig er det ikke tegn til ny oppgang. 

I midten av april 2012 kom det en melding fra Argentina, om at landets president, Christina 

Fernandez, hadde nasjonalisert aksjemajoriteten til det spanske oljeselskapet Repsol i det argentinske 

olje- og gasselskapet YPF. YPF som er Argentinas største oljeselskap, var tidligere statseid, og nå tar 

Fernandez 51 prosent av aksjene tilbake. Dette vil skape et anstrengt klima mellom EU/Spania og 

Argentina. 

 

23. august 2012 meldes det at Japans eksport til EU, det viktigste markedet, falt med en fjerdedel, og 

at landet i juli hadde et handelsunderskudd på 6,5 milliarder USD, som er rekordhøyt. Import av 

petroleum, på grunn av nedstengte atomkraftverk holdt importen oppe på et høyt nivå og bidro til 

underskuddet. Det samme gjør en styrket valuta overfor euro, og strategiske disposisjoner fra 

japanske bedrifter om å flytte produksjon til Europa. Et positivt innslag var at eksporten til Japans nest 

viktigste marked, USA, økte med 4,7 prosent, stimulert av økning for biler og bildeler. 

 

I oktober 2012 falt Japans eksport med 6,5 prosent fra oktober 2011. Dette er femte måned på rad 

med nedgang. Til Kina falt eksporten med 11,6 prosent og til Europa med 20 prosent. Sistnevnte har 

falt i 13 måneder på rad. I september var fallet i Japans eksport hele 14,1 prosent. 

 

Ved valget på nytt underhus i Japan 16. desember 2012, vant som ventet det liberaldemokratiske 

partiet (LDP). Dette ga rom for at Shinzo Abe (58) overtok som statsminister i en LDP ledet koalisjon. 

Abe har et godt utgangspunkt for å endre både politisk retning og grunnlov, men trenger bredere 

samarbeid siden koalisjonen ikke har majoritet i overhuset.  

Abe signaliserte tidlig at han vil legge press på sentralbanken for å få slutt på deflasjonen og stimulere 

til ny vekst. Han har nå også lagt press på sentralbanken og fått et inflasjonsmål på 2 prosent. 

Sentralbanken mente nok at dette var utidig innblanding i bankens uavhengighet (som den har hatt 

siden slutten av 1990-tallet). Det har vært lagt stor vekt på denne uavhengigheten til nå. Etter møte 

med Abe 5. februar, kunngjorde sentralbanksjef Masaaki Shirakawa at han fratrer sin stilling 19. mars, 

slik at det kan ansettes både sjef og to nestsjefer samtidig. Shirakawa fremskyndet derfor sin egen 

avgang et par uker, siden det uansett ikke var ventet at han ville få fortsette når perioden hans gikk ut 
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i vår. Kunngjøringen senket umiddelbart yen kursen markert mot USD, siden nyheten tolkes som 

uttrykk for et klart brudd med tidligere politikk, og overgang til en mer aggresiv pengepolitikk. Abe har 

gitt uttrykk for at han trenger en tvillingsjel som sentralbanksjef. En som har “vilje og evne til å dra 

Japan ut av deflasjonen”. Yen kursen har allerede svekket seg fra under 80 yen for en USD til rundt 90 

på to måneder, etter Abes utspill. “Jeg har tidligere feilet som politiker. Derfor vil jeg gjøre alt for 

Japan” sa Abe i sin siste appell før valget. Abe er Japans åttende statsminister siden 2006. Svakere 

yen bedrer eksportindustriens konkurranseevne, og Nikkei-indeksen har steget med 25 prosent siden 

midten av november. “Vi ønsker et klart inflasjonsmål å styre mot. Andre land bruker det og det er 

ikke så lavt som en prosent. Alle har minst to prosent”, sa handelsminister Toshimitsu Motegi 21. 

januar.  

Det er foreløpig uklart hvem som overtar som sentralbanksjef i mars, og spekulasjonene er i gang. 

Finansminister Taro Aso sier at LDP vil vurdere kandidater etter deres evne til å kommunisere med 

finansmarkedene, evne til å lede en stor organisasjon og deres holdning i pengepolitikken. 

 

På G20 møtet i Moskva i midten av februar, var det ventet kritikk av at Japan la opp til en politikk som 

svekker yen kursen. Blant annet Brasil og Sør Korea har ytret kritikk etter at yen kursen har falt 15 

prosent på tre måneder. G20 aksepterte imidlertid Abe sin forklaring om at det ikke var en bevisst 

handling å senke yen kursen. Medlemmene av G20 lovet hverandre å avstå fra å bruke valutapolitikk 

for å skaffe seg handelsmessige konkurransefortrinn. Dette kan oppfattes å ha spesiell adresse til 

Japan. 

Japans bruttonasjonalbudsjett falt med hele 3,5 prosent (årlig rate) i 3. kvartal. Ned 0,9 prosent fra 2. 

kvartal.  Dette er den sterkeste nedgangen siden jordskjelvet og tsunamien rammet landet i 2011, og 

tyder på at landet er på vei inn i en ny resesjon. Det ventes også nedgang i 4. kvartal. Nedgangen 

forklares ved svakere eksport til både Asia, USA og Europa, samt nedgang i privat forbruk. 

 

For Brasil, Russland, India, China og Sør-Afrika anslår Verdensbanken (januar 2013) veksten i 

2012 (2013 i parentes) til henholdsvis, 0,9(3,4), 3,5(3,6), 5,1(6,1), 7,9(8), og 2,4(2,7) prosent. OECD 

anbefalte Russland å redusere den omfattende bruken av oljeinntekter i landrapporten om russisk 

økonomi i slutten av august. Bruken er over langsiktig bærekraftig nivå, og gjør landet svært sårbart 

for fall i oljeprisen. I uke 34. 2012 ble også Russland endelig medlem av WTO, som land nummer 

156. Dette vil gi lavere tollsatser og mer forutsigbare rammer for handelen med Russland. For 

eksempel vil tollen på fersk laks og ørret bli redusert fra dagens 10 prosent til 3 prosent i løpet av de 

neste fem årene. 97 prosent av verdenshandelen foregår nå mellom medlemsland i WTO. Som i de 

andre store fremvoksende økonomiene (Brics), melder også Russland om fallende vekst, fra 4 prosent 

fra 1. til 2. kvartal til 2,9 prosent fra 2. til 3. kvartal. 

Det kommer tall fra India som viser at veksten faller tilbake. I andre kvartal hadde den avtatt til 5,5 

prosent (fra året før). Kommentarer pekte på at privat forbruk, eksport og spesielt investeringer nå 

utvikler seg svakt. Fra september til oktober falt industriproduksjonen med 0,4 prosent. Eksporten var 

i oktober 1,6 prosent lavere enn i oktober året før, mens importen økte med 7,4 prosent. Dette bidro 

til Indias hittil største handelsunderskudd.  Det er sannsynlig at vekstanslaget for 2. kvartal kan bli 

justert ytterligere ned og enkelte mener at landet er i ferd med å havne i en lavvekstfelle. Forsømte 

investeringer i infrastruktur preger India. Myndighetene har i flere år lovet å øke disse investeringene, 

men har ikke fått det til i praksis. Dette svekker nå vekstevnen og hemmer andre investeringer. En 20 

prosent reduksjon av valutakursen mot USD siste året ser ikke ut til å ha hjulpet mye. Myndighetene 

mener at den relativt svake veksten er forbigående, og at den i hovedsak er et resultat av den globale 

uroen. Høy inflasjon har også vært en utfordring. Engrosprisindeksen er imidlertid på vei ned fra 8,0 

prosent prisvekst i august, til 7,8 i september og 7,4 i oktober. 

14. september 2012, like før sin 80 års dag, overrasket statsminister Manmohan Singh med å 

lansere en rekke vekstfremmende tiltak og reformer, beskrevet som “Big bang” av indiske media. Først 

en reduksjon i subsidiene på diesel og gass for koking. Disse subsidiene er svært omfattende og utgjør 

mer enn helse- og utdanningsutgiftene i India. Dette ble fulgt opp med liberalisering for utenlandske 

investeringer.  Blant annet gis utlendinger adgang til å gå inn som eiere i supermarkeder og 

kjøpesenter, og kjøpe seg inn i lokale flyselskap. En relansering av privatiseringsprogram for 

statsbedrifter er også in del av tiltakene. Det fremmes nå også nye lover som øker grensen for direkte 

utenlandske investeringer i forsikring og pensjonssektoren. Samtidig økes strømprisene, og det settes 

av 35 milliarder USD for å restrukturere gjelden til distribusjonsselskapene, slik at infrastrukturen kan 

bedres. Sist sommer ble India rammet av verdens mest omfattende strømstans, da 600 millioner 

mistet strømmen! 

Oktobertallene for industriproduksjonen viste 8,2 prosent økning, og kan bety at stimulansene merkes. 

Den årlige prisveksten i India har økt og var i november kommet opp i 9,9 prosent. Sukker og 

grønsaker hadde spesielt sterk prisvekst. Avtagende vekst og økt inflasjon, har gitt negative realrenter 

og svekket rupikursen kraftig det siste året. Veksten falt til 5,3 prosent (årlig rate) i 3. kvartal, ned fra 
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5,5 prosent kvartalet før. Myndighetene frykter at landets statsobligasjoner kan bli nedgradert til 

“søppel”, noe Standard & Poor’s truer med. Det er ventet at Singh vil ta skritt for å stimulere landets 

eksport, som i november falt for sjuende måned på rad. Sentralbanken har også antydet at 

styringsrenten kan bli satt ned i begynnelsen av 2013.  

 

Svakere vekst, ny maktkabal og ny kurs for Kina 

Utviklingen i 2012 viste at det var uro i det kinesiske kommunistpartiet. Nylig avgåtte statsminister 

Wen Jiabao advarte mot ny “kulturrevolusjon”. I midten av mars 2012 kom meldingen om at den 

populære og karismatiske partisjefen i byprovinsen Chongqing, Bo Xilai (62) var avsatt, og erstattet av 

visestatsminister Zhang Dejiang. Kona til Bo ble senere dømt for mord på en engelsk forretningsmann. 

Det var antatt at Bo var tiltenkt en av de sju ledige plassene i det ni mann store stående komité i 

politbyrået, Kinas mektigste organ. 

Kabalen foran den 18. partikongressen (holdes hvert femte år) til kommunistpartiet (KKP), i midten av 

november 2012, måtte derfor legges på nytt. 

På kongressen takket både president Hu Jintao og statsminister Wen Jiabao for seg, og overlot roret til 

visepresident Xi Jinping og visestatsminister Li Keqiang. Xi Jinping tok 15. november over som 

partiformann (og leder av militærkommisjonen), og vil formelt avløse Hu Jintao som president i mars 

2013. Li Keqiang er påtroppende statsminister, og Politbyråets nye stående komité på 7 medlemmer 

(tidligere 9) er utpekt. Sentralkomitéen har 25 medlemmer. Foruten partiformann/president og 

statsminister er følgende fem med i stående komité: Yu Zhengsheng (67 år, partisjef i Shanghai og i 

familie med tidligere politbyråmedlem), Zhang Gaoli (66 år, partsekretær fra Tianjin og Shenzhen), 

Zhang Dejiang (66 år, avgående president Jiang Zemins Protesje og utdannet i Nord-Korea), Wang 

Qishan (64 år, sjef for den sentrale disiplinkommisjonen, i familie med tidligere politbyråmedlem og 

antas å få i oppgave å lede kampen mot korrupsjon, tidligere borgermester i Beijing), Liu Yunshan (65 

år, sjef for propagandadepartementet). Antatt mer reformvennlige kandidater som Wang Yang 

(partiformann i Guangdong) og Li Yuanchao (leder av organisasjonsdepartementet) nådde ikke opp, 

med sin åpner innstilling modernisering. Valgene synes å være konservative og preget av å videreføre 

dagens linje. Bortsett fra Xi Jinping (59) og Li Keqiang (57), er alle de andre fem over 64 år, og faller 

for aldersgrensen i 2017. De to øverste lederne kan bli i sine posisjoner fram til 2022. De siste ti 

årene, under Hu Jintao, har Kina hatt en eventyrlig utvikling med femdobling av produksjonen (BNP).  

 

Verdensbanken publiserte i våen 2012 en 468 siders grundig rapport om Kina, som ble lagt fram av 

Verdensbankens president Robert Zoellick i Beijing, sammen med kinesiske myndigheter. “China 

2030 – Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society”, Rapporten viser 

at Kina står foran et veiskille og at det blir viktig å få til politiske og økonomiske reformer. Den sterke 

eksportbaserte veksten, vil ikke fortsette med samme styrke so de siste tiårene, men den kan likevel 

bli betydelig (5-9 prosent). 

Institusjoner må reformeres og utvikles og åpen innovasjon stimuleres, samtidig som utfordringer 

knyttet til aldrende befolkning, miljø og fordeling må møtes. Rapporten omhandler også behovet for 

privatisering og utvikling av finanssektor og tilhørende institusjoner, tilpasset behovene og slik at 

finanskriser kan takles eller helst unngås.  

I 2. kvartal 2012 falt den økonomiske veksten i Kina til 7,6 prosent og videre til 7,4 prosent i 3.kvartal. 

Selv om dette er god vekst med vekst, sett med vestlige øyne, bekymrer utviklingen ledelsen, som 

frykter at lav vekst vil gi økt arbeidsledighet. 3. oktober justerte Asian Development Bank ned sitt 

årsanslag for veksten i Kina i 2012 fra 8,2 til 7,7 prosent. PMI indeksen for industrisektoren i Kina har 

vist markert nedgang fram mot høsten.  

Handelstall for 2012 viser at Kina passerte USA, og nå er verdens største handelsnasjon (summen av 

eksport og import av varer). De siste fire årene har Kina vært verdens største eksportør, mens USA 

fortsatt er klart i tet som importland. Fra årtusenskiftet har Kina også inntatt plassen som verdens nest 

største økonomi etter USA. USAs handelsunderskudd overfor Kina vokste i 2012. Kritikken fra 

amerikanske politikere rundt dette har imidlertid stilnet. Trolig på grunn av at veksten i USA sin 

eksport til Kina har vokst sterkere enn eksporten til USA sine tradisjonelle handelspartnere. Kina er på 

vei til å bli den viktigste bilaterale handelspartneren for mange land, dersom utviklingen fortsetter i 

nåværende spor. Tjenestesektoren sin handel er ikke innarbeidet i statistikkgrunnlaget, som 

sammenligningen er basert på. 

 

I oktober viser utviklingen i kinesisk industris fortjeneste og ordreinngangen markert oppgang fra 

måneden før. Industriselskapenes profitt økte med 20,5 prosent i oktober etter 7,8 prosent økning i 

september. På årsbasis gir dette en økning på 0,5 prosent, mens det måneden før var 1,8 prosent 

nedgang.  Realinvesteringer og industriproduksjon begynte å peke oppover igjen i september og har 

vist ytterligere oppgang i oktober. Det antas at denne oppgangen har fortsatt i november. Selv om økt 

fortjeneste kan være en ledende indikator for utviklingen er investorene fortsatt skeptiske og det lite 
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fart i utviklingen på Shanghai børsen. For å bryte trenden med sju kvartaler med avtagende vekst 

har myndighetene gitt stimulanser i form av økte infrastrukturinvesteringer og pengepolitiske 

stimulanser. 

 

Kinas etterspørsel etter jernmalm betyr mye for prisen. Fra bunnpunktet i september 2012 (86,70 USD 

per tonn) til januar 2013 har det vært en prisøkning på 83 prosent. Prisen nærmer seg nå 160 USU per 

tonn. Jernmalm blir nå vurdert å være en indikator for industriaktiviteten i Kina. Toppnoteringen under 

boomen tidlig i 2011 var nær 200 USD. Det er ventet at prisen vil falle tilbake til et nivå i området 130-

140 USD per tonn. 

 

 

Kinas eksport
Kilde: OECD sept. 2012

Kilde: OECD

 
 

7. juni 2012, dagen etter at den australske sentralbanken senket styringsrenten til 3,50 prosent, ble 

det presentert overraskende sterke nasjonalregnskapstall for 1. kvartal. BNP økte med 1,3 prosent fra 

kvartalet før. Det var ventet en vekst rundt 0,6 prosent. Styrken i Australias økonomi er først og 

fremst gruveindustrien, der investeringene også øker sterkt. Finansminister Wayne Swan sier at tallene 

understreker soliditeten i australsk økonomi. Det plasserer nå Australia i en egen liga sier han, og 

påpeker at landet har en sterkere vekst enn noe annet stort utviklet land (major advanced econmy) i 

første kvartal i år.  Den australske dollaren styrket seg (til tross for rentenedsettingen), og spesielt 

reiselivet opplever markedssvikt, siden både innenlandske og utenlandske kunder velger andre 

feriemål, som Fiji og Bali, der prisnivået nå er vesentlig lavere.  

2. oktober senket igjen sentralbanken styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent, og 

ytterligere til 3,00 prosent 4. desember. Australsk økonomi betegnes også som todelt, med høye 

investeringer i gruvesektoren. Disse ventes å passere en topp i 2013, men sentralbanksjef Glenn 

Stevens, tror nå at toppnivået vil bli justert noe ned. De høye råvareprisene har falt i løpet av året, og 

Australias bytteforhold har falt med over 10 prosent fra toppen tidlig i 2012. Blant annet falt prisen på 

jernmalm falt kraftig i andre kvartal. I Australia sliter nå også øvrig industri som følge av svakere 

eksportmarkeder, og sentralbanksjefen setter ned renten for å styrke andre etterspørselskomponenter 

når nedgangen forsterker seg neste år. 

I Australia endres nå også forbruksvanene. Ordinær detaljhandel taper, mens bolig, utdanning, helse 

og reiser øker. 

  

Tilbakeslaget påvirker råvareprisene negativt, selv om oljeprisen og noen andre, som figuren viser, har 

holdt seg på et relativt høyt nivå. 
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Kilde: Norges Bank/Thomson Reuters  
  

Nedgang i euroområdet, moderat vekst i USA
Kvartalsvis BNP-vekst i prosent og diffusjonsindeks rundt 50 for PMI og ISM

Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank  
 

Den ledende indikatoren som OECD publiserte 11. februar 2013, viste svak økning fra november til 

desember for OECD landene. Fortegnet snudde til pluss i november 2011, etter flere måneder med 

nedgang. De seks siste månedene fram til august 2012, var fortegnet igjen vært negativt. Deretter har 

indikatoren ligget flatt, med en marginal oppgang de tre siste månedene. Indikatoren skal gi en 

antydning om utviklingen et halvt år fram i tid.  

 

I desember viser indikatoren ulik retning for de forskjellige land. Det peker svakt ned for Frankrike, 

Canada, Russland og Kina. Det er klart pluss for Tyskland, Brasil, USA, Storbritannia, Italia og Japan. 

Det er også svakt positivt for India.  
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Norsk økonomi 
For Norge sier Statistisk sentralbyrå (SSB) i ”Økonomiske analyser” nr.6. (Publisert 6. desember, 

redaksjon avsluttet 4. desember) at norsk økonomi fortsetter å trosse meget svake internasjonale 

konjunkturer. Hoveddriverne bak oppgangen i Norge, som startet ved årsskiftet 2010/2011, er lav 

rente og høy etterspørsel fra petroleumsnæringen. SSB venter også at aktivitetsveksten vil holde seg 

ganske høy i lang tid. 

Den svake etterspørselsutviklingen internasjonalt bidrar imidlertid til forskjeller i 

produksjonsutviklingen mellom bransjer. Dette demper også utviklingen i investeringene, som likevel 

ser ut til å øke noe framover, men mindre enn vanlig i konjunkturoppganger. SSB legger til grunn 

økende vekst i samlet innenlandsk etterspørsel i 2013, men litt svakere vekst i 2014. Det siste kan 

motvirkes av at internasjonal vekst tar seg litt opp. SSB tror imidlertid ikke på konjunkturoppgang for 

våre handelspartnere før i 2015. SSB påpeker at det eksportorienterte næringslivet kan oppleve en 

“skvis fra to kanter”. Konkurranse om innsatsfaktorene i en innenlandsk økonomi i oppgang, og kamp 

om markedsandeler i stagnerende markeder i utlandet. 

 Ekspansiv pengepolitikk og lav rente har stimulert både konsumutviklingen og boligmarkedet. Dette er 

viktige faktorer som forklarer produksjonsveksten i markedsrettet tjenesteyting og i bygge- og 

anleggsvirksomheten og dermed også konjunkturoppgangen i norsk økonomi. I tredje kvartal var det 

markert nedgang i annen vareproduksjon, men SSB tror denne er forbigående. Industrien viste 

derimot oppgang, men SSB tror ikke dette varsler endringer i det vekstmønsteret vi har kunnet 

observere en tid. 

SSB påpeker også et annet unormalt trekk. Den svake utviklingen i arbeidsproduktiviteten i løpet av 

konjunkturoppgangen. Produktivitetsveksten er normalt motsyklisk. Den øker markert i slutten av 

nedgangen og i første del av oppgangen, for så å avta mot slutten av oppgangen og i begynnelsen av 

nedgangen. Det var en produktivitetsøkning i 2010, men utviklingen i 2011 og 2012 har vært 

skuffende, svak, spesielt på grunn av at det er i markedsrettet virksomhet veksten har kommet. 

Sysselsettingsveksten har av denne grunn vært ekstra stor. 
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Selv om lav aktivitet innen boring trakk petroleumsinvesteringene ned i 3. kvartal, er det ingen tegn 

til at den underliggende økningen snur. Næringen og leverandørene melder om høy og voksende 

aktivitet.  

Foreløpige nasjonalregnskapstall for 4. kvartal 2012 viser dempet vekst i norsk 

fastlandsøkonomi. Konsumveksten falt mot slutten av året og var bare 0,3 prosent i 4. kvartal, mens 

den ble 3,0 for hele 2012. De samlede investeringene økte også bare med 1,0 prosent i 4. kvartal (8,1 

prosent for hele 2012), slik at bruttonasjonalproduktet økte med beskjedne 0,4 prosent i slutten av 

året (0,3 prosent for fastlandet). For hele 2012 økte BNP med 3,2 prosent, og for Fastlands-Norge med 

3,5 prosent. 

 

Norsk Industri 

Norsk industri kom med sin årlige konjunkturrapport 1. februar 2013. Denne peker også framover og 

viser at det er optimisme i industrien. 2013 ser ut til å bli et godt år for medlemsbedriftene. Uro 

knyttes først og fremst til rekordsterk kronekurs, som reduserer inntektene i kroner, og faren for 

fortsatt særnorsk lønnsvekst, dersom frontfagsmodellen ikke respekteres.  

Undersøkelsen blant medlemsbedriftene viser at de venter en vekst i omsetningen på vel 6 prosent, 

drevet av impulsene fra norsk sokkel. I fjor var spådommen 7 prosent, mens fasiten synes å bli rundt 

4 prosent. Det påpekes at det kan bli en slik nedjustering også i 2013. Det at bedrifter har lagt ned 

produksjonsenheter i Norge, slik tilfellet er for REC, Peterson Moss og Norske skog/Follum er ikke 

reflektert i anslagene. De er basert på bedrifter i drift. 

Det er laget en egen undergruppe (“oljeklyngen”) for de bedriftene som har 30 prosent eller mer av 

omsetningen til olje- og gassindustrien/leverandørindustrien. Disse leverer hele 85 prosent av sin 

omsetning til petroleumsrettet virksomhet. Bedriftene utenfor oljeklyngen leverer kun 2 prosent av sin 

produksjon til petroleumsrettet virksomhet. Forventet omsetningsvekst viser en klar todeling, og er 

hele 13 prosent for bedriftene i oljeklyngen. For resten er den 3 prosent.  

Prognosen for eksportvekst er 3 prosent for hele utvalget av bedrifter. Det påpekes at det er bedrifter 

med under 100 millioner i omsetning som har de mest optimistiske eksportanslagene, med 6 prosent 

eksportvekst. Disse bedriftene har i utgangspunktet bare 20 prosent eksportandel, som er langt lavere 

enn i hele utvalget. Dette er et spennende utviklingstrekk, og kan tyde på at mindre bedrifter er i 

ferd med å bli aktive i stadig flere markeder.  

De bedriftene som lykkes i å møte høye norske kostnadskrav, er opptatt av å satse videre på 

teknologiutvikling, spesialisering og automatisering. Teknologiutvikling krever stor innsats innen 

næringsrettet FOU, og teknologibasert utdanning er en knapphetsfaktor. Dette kan bli en flaskehals og 

kapasiteten bør derfor økes. 

 

Norges Bank sin siste utgave av ”Regionalt nettverk” undersøkelsen, gjennomført i perioden 5. til 

30. november (Nr. 4 2012, publisert 14. desember), viser at den samlede veksten i produksjonen de 

siste 3 månedene har avtatt litt, sammenlignet med forrige undersøkelse i september. Bedriftene 

venter samlet sett også litt lavere produksjonsvekst det neste halve året.   

 

Aktiviteten steg mest i oljeleverandørnæringen, i bygg og anlegg og i tjenesteyting rettet mot 

næringslivet. Veksten var fortsatt svakest i hjemmemarkedsindustrien. I motsetning til forrige 

undersøkelse viser denne at veksten i eksportindustrien har avtatt. Varehandel og 

hjemmemarkedsindustrien venter om lag uendret vekst framover, mens øvrige næringer ventet lavere 

vekst det neste halve året. 

Andelen av bedriftene som melder om kapasitetsproblemer har økt, og det er bygg og anlegg som har 

størst problem. Alle næringene planlegger å øke investeringene de neste 12 månedene, og planene er 

oppjustert siden september. Kontaktene venter fortsatt at sysselsettingen vil vokse, og her er det 

uendrede vurderinger fra september. Tjenesteyting venter sterkest lønnsvekst i 2013, og bygg og 

anlegg minst. I gjennomsnitt anslås en årslønnsvekst på 4 prosent i 2013. 

 

I industrien var produksjonsveksten moderat og noe litt lavere enn i forrige runde. 

Oljeleverandørnæringen har fortsatt den sterkeste veksten og hjemmemarkedsindustrien den 

svakeste. Oljeleverandørene venter fortsatt betydelig vekst, men forventningene er noe nedjustert fra 

september. Hjemmemarkedsindustrien venter fortsatt moderat vekst. Svakere etterspørselsvekst i 

Europa og sterk konkurranse fra utenlandske bedrifter er en utfordring. Bedriftene venter fortsatt 

moderat produksjonsvekst. 

 

I bygg og anlegg har aktiviteten steget ganske markert de siste 3 månedene, og kontaktene venter litt 

lavere produksjonsvekst framover, blant annet på grunn av at mange har lite ledig kapasitet. I 

varehandel venter kontaktene stabil moderat vekst de neste 6 månedene. Innen tjenesteyting var 
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veksten ganske markert, men litt svakere enn ventet i september. Veksten er fortsatt sterkest innen 

næringsrettet tjenesteyting. Det er ventet litt avdempet vekst for tjenesteyting framover. 

 

Kontaktbedriftene planla moderat vekst i sine investeringene de kommende 12 måneder, og de 

samlede investeringsplanene er oppjustert noe siden september. Alle næringene planla økt 

investeringsnivå. Industrien har justert investeringsveksten litt ned, mens den er uendret innen 

tjenesteyting. Kommune og sykehussektoren og varehandel har justert investeringsplanene litt opp 

siden september. 

Samlet kapasitetsutnytting har økt noe siden september. I privat sektor er det fortsatt størst 

kapasitetsproblem innen bygg og anlegg, men de har økt mest for varehandel og tjenesteyting. Innen 

industri og bygg og anlegg var det liten endring fra september runden. 

Veksten i sysselsettingen har vært sterkest innen tjenesteyting. Det er også økning for de andre 

næringene, med unntak av varehandel, som melder om stabil sysselsetting. Kontaktene venter 

tilsvarende utvikling i sysselsettingen de neste 3 månedene.  

 

 

Produksjonsvekst i industrigrupper og bygg og anlegg

 
 

Det har vært moderat vekst i varehandelen de tre siste månedene, men noe høyere enn i forrige 

runde. Kontaktene venter stabil vekst det nærmeste halvåret. 

Innen tjenesteyting var veksten fortsatt ganske markert, men litt svakere enn ved forrige runde i 

september. Veksten avtok noe for både nærings- og husholdningsrettede tjenesteytere, men var 

fortsatt sterkest innen næringsrettet tjenesteyting. Kontaktene innen tjenesteyting ventet samlet litt 

avdempet vekst framover. 

 

Investeringene ventes å øke noe det kommende året både samlet og innen alle næringsgruppene, men 

planene er noe nedjustert siden mai. Varehandel har meldt om fallende investeringsplaner de siste tre 

rundene, men i denne runden justerer de planene litt opp igjen. I industrien var det uendret siden mai, 

mens tjenesteyting og kommune- og sykehussektoren justerer investeringsplanene noe ned fra mai-

runden.  

Sysselsettingen fortsatte å stige de siste tre månedene, og veksten tiltok svakt fra forrige runde og ble 

litt sterkere enn forventet da. Varehandel melder om stabil sysselsetting, mens det er økning for de 
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andre næringene. Sterkest i bygg- og anlegg. Samlet ventes svakt avtagende vekst i 

sysselsettingen, men alle næringene planla å øke sysselsettingen de tre neste månedene.  

 

Driftsmarginene de siste 3 månedene har bedret seg noe fra samme periode i fjor. Eksportindustrien 

og hjemmemarkedsindustrien rapporterer om uendrede driftsmarginer, mens de andre melder om 

bedret lønnsomhet. Økningen var tydeligst for oljeleverandørnæringen, bygg og anlegg og 

tjenesteyting. 

 

Regionfordelt er arbeidsmarkedet blitt strammere på Sør-Vestlandet (Hordaland og Rogaland) og i 

Nord-Norge. Region sør (Agder, Telemark og Vestfold) og region øst (Oslo, Akershus, Buskerud og 

Østfold) rapporterer nå om mindre stramt arbeidsmarked. Stramheten måles ved andel av bedriftene 

som sier at tilgang på arbeidskraft begrenser produksjonen. Arbeidsmarkedet er nå strammest på 

Nord-Vestlandet (M&R og S&Fj) og Sør-Vestlandet, med Nord-Norge og innland (Oppland og Hedmark) 

et par hakk bak, litt foran region Øst og region Midt-Norge (Trøndelag). Det er, etter ny svekkelse 

fortsatt slakkest i region sør.  

Ser en på kapasitetsproblemer generelt, rapporterer her også region Nord-Vest og Sør-Vest om størst 

utfordring, etter at det er blitt litt strammere i Sør Vest og litt svakere i Nord-Vest. Deretter følger 

region Øst og Midt-Norge, med Nord-Norge og region Innland like bak, etter økt aktivitet i sistnevnte. I 

region sør har aktiviteten falt og den er nå alene om bunnplassen.  

 

Forventningsundersøkelsen  

I tillegg til Regionalt Nettverk publiserer Norges Bank Forventningsundersøkelsen, som Perduco utfører 

for banken. Denne gjelder forventningene til inflasjon, lønn, valutakurs og renter. Den er basert på fire 

målgrupper, økonomer i finans og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og 

husholdninger. 

I undersøkelsen for fjerde kvartal, som ble gjennomført i november 2012, har økonomene beholdt sine 

forventninger om prisstigningen de kommende 12 månedene på 1,8 prosent stigning, det samme som 

kvartalet før. Partene i arbeidslivet justerte sine prisforventninger ned med 0,2 prosentpoeng, og nå 

venter de også 1,8 prosent om 12 måneder. Arbeidsgiverne justerte to tiendedeler opp og venter nå 

1,8 prosent prisstigning om 12 måneder, mens arbeidstakerorganisasjonene justerte en tiendedel opp 

og ventet også 1,8 prosent. Næringslivslederne venter fortsatt 2,3 prosent prisvekst om 12 måneder 

mens husholdningene venter 3,2 prosent, etter en oppjustering på 0,7 prosentpoeng siste kvartal. 

Næringslivslederne venter nå i 4. kvartal en årslønnsvekst (i egen bedrift) i 2012 på 3,8 prosent. Dette 

er opp 0,2 prosentpoeng siden 3. kvartal. For 2013 veter næringslivslederne årslønnsvekst på 3,5 

prosent (i egen bedrift), en oppjustering på 0,1 prosent fra forrige kvartal. Partene i arbeidslivet har 

justert ned sine lønnsforventninger med 0,1 prosentpoeng for både 2012 og 2013, til 4,1 og 3,8 

prosent.  

 

43,8 prosent av økonomene sier i 4. kvartal 2012 at de ventet høyere kronekurs om 12 måneder.   

Dette er en nedgang fra 58,2 prosent i 2. kvarta og 47,8 prosent i 3.kvartal. I 4. kvartal venter nå 

37,0 prosent av næringslivslederne bedre lønnsomhet i egen bedrift om 12 måneder. Dette er en 

nedgang fra 41,7 prosent i 2. kvartal, men opp fra 34,3 prosent i 3. kvartal. Andelen som venter 

svakere lønnsomhet fortsatte å øke, fra 16,5 prosent i 2. kvartal til 18,2 prosent i 3. kvartal og 20,1 

prosent nå i 4. kvartal.  

35,7 prosent av lederne tror at de vil øke sysselsettingen det kommende året. For et kvartal siden var 

tilsvarende anslag 37,5 prosent. 16,5 prosent av lederne venter å ha færre ansatte i bedriften om 12 

måneder. I 3.kvartal var denne andelen 14,5 prosent.  

 

Norges Banks utlånsundersøkelse for 4. kvartal 2012, viser at bankene fortsatte å økte sine 

utlånsmarginer. Endringene i samlet kredittpraksis var små. Bankene venter fortsatt noen 

innstramninger overfor husholdninger i 1. kvartal 2013, men lettere praksis overfor foretak. 

Låneetterspørselen fra husholdningene var uendret fra 3. til 4. kvartal, mens den økte noe for 

foretakene. Dette står i kontrast til det bankene ventet for et kvartal siden, da de ventet et fall i 

etterspørselen fra foretak. I 1. kvartal venter bankene uendret låneetterspørselen fra husholdninger og 

foretak. Bankene har holdt utlånsrentene om lag uendret over lengre tid, samtidig som 

innlånskostnadene har gått ned, og marginene dermed opp. Denne økningen var ikke ventet hverken i 

3. eller 4. kvartal, og bankene venter ikke at marginene vil fortsette å gå opp. Overfor bedrifter har det 

også vært økte gebyrer i 4. kvartal, og bankene forventer noe økning i gebyrer og marginer overfor 

bedriftene også i 1. kvartal. Bedret finansieringssituasjon ventes å ventes å bidra til lettere 

kredittpraksis 

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 21. desember - 8. januar og publisert 17. januar 2013. 
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Konsumprisindeksen (KPI) falt med 0,2 prosent fra desember 2012 til januar 2013. Indeksen uten 

avgifter og energiprodukter (KPI-JAE) økte med 0,2 prosent (sesongkorrigert) fra desember til januar. 

Salg av klær og møbler bidro til nedgangen i KPI siste måned. 

Fra januar 2012 til januar 2013, steg KPI med 1,3 prosent og KPI- JAE med 1,2 prosent. Årsveksten i 

KPI var 2,5 prosent i 2010, 1,2 prosent i 2011 og 0,8 prosent i 2012. Tilsvarende vekst for KPI-JAE 

var 0,7 prosent i 2010, 0,9 prosent i 2011 og 1,2 prosent i 2012. 

Selv om det har vært tegn til økt prisstigning, er prisutviklingen i Norge fortsatt moderat. Lavere 

elektrisitetspriser bidro i begynnelsen av 2012 til lav KPI økning og økt kjøpekraft. Mot slutten av 2012 

har det vært motsatt, da elektrisitetsprisen har vært den viktigste faktoren bak prisøkningen. I 2012 

bidro også beregnet husleie for selveiere, prisen på drift og vedlikehold av transportmidler, 

restauranttjenester og finansielle tjenester utenom forsikring til prisøkningen. 

Konsumprisindeksen (KPI)

Kilde: SSB  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


