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Verditall 
MÅNEDSTALL April 2013 Verdiendring fra april 2012 
 Mill NOK Prosent 
 I alt - alle varer 71 886 -5,4 
 - Råolje 19 776 -24,7 
 - Naturgass    21 731 7,8 
 - Kondensater   538 -66,7 
 - Skip og plattformer  100 -78,0 
 - Fastlandseksport (trad. varer) 29 971 8,4 
 
MÅNEDSTALL Januar- april 2013 Verdiendring fra jan.-april 2012 
 Mill NOK Prosent 
 I alt – alle varer 297 070 -11,8 
 - Råolje 89 281 -21,6 
 - Naturgass    83 958 -11,8 
 - Kondensater   3 016 -39,8 
 - Skip og plattformer  1 537 -18,8 
 - Fastlandseksport (trad. varer) 119 278 -1,2 
 
 
Utflating i fastlandseksporten og fall i samlet vareeksport i april  
 
Samlet vareeksport falt med 5,4 prosent i april etter 16,3 prosent fall i mars. Holder vi 
skip, råolje og naturgass utenom, og bare ser på fastlandseksporten var det en økning 
på 8,4 prosent, etter en nedgang på 10,5 prosent i mars. I år var nesten hele påska i 
mars, mens den i fjor var i april. Det betyr at det var tre færre virkedager i mars og tre 
flere i april i år. 
Ser vi de to månedene under ett var det 2,1 prosent lavere fastlandseksport i år. 
 
Så langt i år er det en nedgang på 1,2 prosent i fastlandseksporten og en nedgang på 
11,8 prosent i samlet vareeksport. 
Av hovedgruppene var det maskiner og transportmidler, fisk og kjemiske råvarer som 
hadde størst økning i eksportverdien, sammenlignet med april i fjor. For disse gruppene 
var økningen 20,4, 21,7 og 26,9 prosent.  
I åretts fire første måneder har den store og viktige gruppa maskiner og 
transportmidler (verksted-/teknologiindustri), økt eksportverdien med 2,2 
milliarder kroner eller 9,5 prosent. Denne gruppa kan ha betydelige svingninger i 
eksportverdien fra måned til måned. En annen gruppe som har hatt en god start på året 
er fersk laks, som økte med hele 53,5 prosent i januar og 24,0 prosent i februar, 15,2 
prosent i mars og 41,7 prosent i april. For hele første tertial gir dette 31,3 prosent eller 
2,1 milliarder kroner økning i eksporten av fersk laks. For annen fisk er det så langt i år 
en nedgang på 1,4 milliard eller 14,4 prosent. 
For kjemiske produkter er det en eksportøkning på 5,6 prosent eller 0,8 milliarder kroner 
så langt i år. 
 
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 
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kroner eller 5,0 prosent. I april 2013 var det, sammenlignet med april 2012, en nedgang 
på 9,9 prosent eller 609 millioner kroner for denne gruppa, og hittil i år er det en 
nedgang på 5,2 prosent, eller 1,4 milliarder kroner. 
 
Energi dominerer 
Eksport av råolje og naturgass utgjorde 58,5 prosent av samlet vareeksport i april. Tar 
vi også med de raffinerte energiproduktene og elektrisk strøm, øker denne andelen til 
66,2 prosent. For hele 2012 var andelene 61,0 og 70,1 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, er det så langt i år en økning i den øvrige fastlandseksporten på 
0,9 prosent. I april alene var økningen 13,4 prosent.  
Til tross for nedgang for energiprodukter i begynnelsen av 2013 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 
Fra rekorden på 10,5 milliarder standard kubikkmeter gass i desember 2012 har volumet 
falt. I april ble det eksportert 9,1 milliarder kubikkmeter naturgass i gassform. Dette er 
200 millioner mer enn i april året før, men 400 millioner mindre enn måneden før. Det 
ble eksportert naturgass for 21,7 milliarder kroner i april, og verdien av 
naturgasseksporten var høyere enn for råolje.  
I 2012 utgjorde eksporten av naturgass 245,2 milliarder kroner og eksporten av råolje 
301,8 milliarder kroner. 
 

Oljepris og antall eksporterte fat

SSB  - 15. mai 2013  
 
Råoljeeksporten utgjorde i april år 19,8 milliarder kroner. Dette er 24,7 prosent lavere 
enn i april i 2012 og 18,9 prosent lavere enn i foregående måned. Utviklingen i pris og 
antall fat er vist i grafen over. For første gang siden juni 2012 falt gjennomsnittsprisen 
under 600 kroner per fat.  Det ble eksportert 33 millioner fat i april. Detter er en 
nedgang på vel 5 millioner fat både fra forrige måned, og fra april i fjor.  
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Etter jevnt stigende trend fram til midten av februar, har oljeprisen falt den siste tiden. 
Brent olje hadde en topp på 118 USD per fat 14. februar, men har i mai stabilisert seg 
rundt 103-104 USD. I USA er råolje blitt omsatt ned mot 90 dollar fatet. Svake PMI 
(innkjøpsjefindeks) fra Kina for februar og svak utvikling i industriproduksjonen i 
Storbritannia bidro til å dempe oljeprisen. I USA holdt den kjente økonomen Nouriel 
Roubini et foredrag, der han spådde en hovedtrend som tilsier lavere global oljepris 
framover. Han påpekte også at det er store fare for eksterne økonomiske sjokk. 
 
De langsiktige prisutsiktene for olje er mer usikre. På kort og mellomlang sikt kan 
svakere etterspørsel gi lavere priser. 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.  
Råvareanalytikerne i det amerikanske meglerhuset Citi har laget en oppdatert analyse av 
oljemarkedet. Selv om de legger til grunn en solid global BNP vekst på 3,5 prosent per år 
fram til 2020, vil kombinasjon av overgang til gass og bedret drivstoffeffektivitet, føre til 
at oljeetterspørselen avtar tidligere enn markedet tror. De antyder derfor en oljepris på 
80-90 USD per fat ved utgangen av tiåret. 
 
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. Kina passerte i 
desember USA som verdens største nettoimportør av olje- og oljeprodukter. USAs 
nettoimport falt til 5,98 millioner fat per dag i desember 2012. Det laveste siden februar 
1992, i følge foreløpig statistikk fra US Energy Information Administration. For hele året 
2012 importerte USA 7,14 millioner fat olje og oljeprodukter per dag, mens Kina nådde 
5,72 fat. 
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. IEA venter at USA vil gå forbi Saudi-
Arabia og bli verdens største oljeprodusent innen 2017. Allerede i 2013 vil trolig USAs 
produksjon av råolje overstige importen i følge USAs energidepartement (EIA). Mot 
slutten av 2014 venter de at importen begynner å falle. 
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 nærmeste 
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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. Nye oljefunn i den østlige delen av Middelhavet kan på lengre sikt 
også bidra til lavere pris. 
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 de fire første månedene av 2013 er det nedgang i norsk fastlandseksport til Nord- og 
Sør-Amerika på henholdsvis 16,9 og 15,1 prosent. For Europa var det 2,2 prosent 
nedgang, mens det var 4,3 prosent økning for Asia. Det var hele 84 prosent økning for 
Afrika og 18 prosent økning for Oceania, der det var 30 prosent økning for Australia. 
Sistnevnte skyldes økning 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 er hittil i 2013; S. Korea, Kina, Singapore og Japan. Endringen for disse 
fire landene fra 1, tertial 2012 var henholdsvis opp 23 prosent, ned 12 prosent, opp 26 
for Singapore og ned hele 34 prosent for Japan. 
Eksporten til Brasil falt med 31 prosent i 1. tertial 2013, etter en økning på 1,6 prosent i 
hele 2012. Eksporten til USA falt med 12 prosent i begynnelsen av 2013, mens det var 
14 prosent økning for eksporten til Canada.  Innen Europa var det 2,1 prosent nedgang 
for EU og 10,3 prosent nedgang for de nordiske landene alene. Eksport til de 
kriserammede eurolandene falt, med unntak av Portugal, der det var 7 prosent økning i 
årets fire første måneder. For Italia, Spania, Irland og Hellas og var det nedgang på 
henholdsvis 7, 12, 41 og 10 prosent.  
Varegruppene 
Samlet fastlandseksport økte i april med 2,3 milliard kroner eller 8,4 prosent fra april i 
fjor. For årets fire første måneder er det en nedgang på 1,2 prosent eller 1,5 milliarder 
kroner fra samme periode året før. Fiskeeksporten økte med 0,8 milliarder kroner eller 
21,7 prosent i april.  For årets fire første måneder var det en økning på 0,7 milliarder 
eller 4,2 prosent fra samme periode året før.  
Lakseprisen (fersk laks) passerte et rekordnivå på 43,61 kroner kiloet i uke 15 i 2011. 
Deretter var det en fallende trend, fram til et bunnpunkt i uke 43 i 2011, da kiloprisen 
var nede i 21,63. Så økte prisen til 28,49 kroner i uke 50 i 2011, for igjen å gå litt begge 
veier. 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 
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så å gå med en underliggende stigende trend fram frem til siste registrering i uke 20 i år, 
da prisen var 43,51. Nesten tangering av rekordnivået for to, år siden.  
Både i januar, februar mars og april, har det vært fersk laks som har dratt fiskeeksporten 
opp med en økning på hele 54, 24, 15,2 42 prosent regnet i kroner. Ser vi de fire 
månedene under ett er økningen 31,3 prosent i eksportverdien for fersk laks.  
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. Som figuren under viser har 2013 startet 
med høy og stigende pris, og ligger an til å bli et godt år for lakseeksportørene. 
 

SSB  - 22. mai. 2013  
 
Eksportverdien for kjemiske produkter falt gjennom 2012 men økte med 358 millioner 
eller 10,2 prosent i januar. I februar var det nedgang på 6 prosent, i mars 4,2 prosent 
ned og i april 26,9 prosent økning. I årets fire første måneder er det økning på 0,8 
milliarder kroner eller 5,6 prosent. 
Den større gruppen metallvarer, metaller, papir og andre ”commodities” hadde en 
nedgang på 10,4 prosent i årets fire første måneder. Det var en nedgang på 0,6 
milliarder kroner eller 10,9 prosent i januar, ned 0,5 milliard eller 7,9 prosent i februar 
og ytterligere ned 1,3 milliard eller 20,3 prosent i mars og ned 0,1 milliard eller 1,9 
prosent i april. Det er spesielt ikke jernholdige metaller (aluminium og nikkel), som 
bidrar til nedgangen, med fall på ca. 2,0 milliarder eller 13,8 prosent så langt i år.  
Gruppen forskjellige ferdige varer, bl. a tekniske instrumenter, møbler og klær hadde 
nedgang i eksportverdien på 448 millioner kroner eller 6,3 prosent i årets fire første 
måneder.  I april var det en økning på 303 millioner eller 18,4 prosent.  Det er tekniske 
og vitenskapelige instrumenter (maritim elektronikk mv.) som drar mest opp med 13,2 
prosent økning så langt i år. Det er 1,0 prosent ned for møbler og 6,8 prosent økning for 
klær i årets fire første måneder. 
Den store gruppen verksted-/teknologiprodukter økte eksporten med 2,2 milliarder 
kroner eller 9,5 prosent i årets fire første måneder.  Det var en eksportøkning på 1,0 
milliarder kroner eller 19,9 prosent i januar i år, 0,2 milliarder eller 3,5 prosent i februar, 
men 1,3 milliarder eller 16,9 prosent ned i mars og 1,1 milliard eller 20,4 prosent økning 
i april. Store enkeltleveranser kan gi svingninger i eksportverdien fra måned til måned. 
Desember var et brudd på den positive trenden med 23,2 prosent nedgang.  Figuren 
under viser utviklingen så langt i 2013 sammenlignet med samme periode av 2012. 
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Eksportverdien for raffinerte olje- og gassprodukter falt med 1,4 milliarder kroner 
eller 5,2 prosent i årets fire første måneder, etter å ha økt med 3,5 milliarder kroner 
(5,0%) fra 2011 til 2012. Eksporten av elektrisk strøm falt med 42 prosent i januar, 61 
prosent i februar, 25 prosent i mars og 58 prosent i april 2013, sammenlignet med året 
før, og utgjorde bare 1,2 milliarder kroner så langt i 2013.  
 
Import og handelsbalanse 
Vareimporten økte med 17,6 prosent fra april i fjor til april i år etter nedgang på 5,0 
prosent i mars. Påska har også påvirket importtallene. I februar falt vareimporten med 
9,2 prosent etter en økning på 10,4 prosent i januar. Så langt i 2013 har importen økt 
med 3,6 prosent.  
Importen fra europeiske land har hittil i år økt med 2,8 prosent. Fra Asia har importen 
økt med 2,9 prosent mens det fra Afrika var økning på 19,5 prosent og Nord-Amerika 
10,5 prosent. Importen fra Oceania økte med 10 prosent og fra Sør-Amerika falt den 
med 7 prosent. Importen fra Kina har så langt i år økt med 8,2 prosent. 
Importen av kjøretøy økte med 0,9 milliarder eller 21 prosent fra april i fjor til april i år. 
I mars falt den med 1,3 milliarder kroner, etter 7,2 prosent, eller 290 millioner kroner 
økning i februar og økning på 3,3 prosent eller 122 millioner i januar. Så langt i år er det 
importert kjøretøy for 17,6 milliarder kroner, og økningen fra samme periode i fjor er en 
milliard eller 6,0 prosent. 
Importverdien av elektrisk strøm, som var rekordhøy for to år siden, har vært svært 
lav senere. I de fire første månedene av 2013 er det importert strøm for 1,9 milliarder 
kroner, en økning på 1,5 milliarder eller nær femdobling fra første tertial 2012.  
Samlet hadde Norge i april 2013 et overskudd i varehandelen med utlandet på 26,6 
milliarder kroner, ned 28,9 prosent, fra april 2012. Så langt i år er overskuddet 130,3 
milliarder, som er 25,8 prosent lavere enn i de fire første månedene i fjor. 
 
 
Tjenesteeksport og tjenesteimport 
Statistisk sentralbyrå publiserer kvartalsvis statistikk for utenrikshandel med ikke 
finansielle tjenester utenom utenriks sjøfart. Denne viser en nedgang i eksporten for 
disse tjenestene på 0,6 prosent fra 4. kvartal 2011 til 4. 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. Disse økte med 1,3 prosent 
fra 4. kvartal 2011 ti 4. kvartal 2012. Tjenestebalansen for disse tjenestene viste et 
underskudd på 10,6 milliarder i 4. kvartal 2012, som er 7,7 prosent mer enn i 4. kvartal 
året før.  
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Eksport av tenester (utanom finansielle) – NOK millioner

Kilde: Innovasjon Norge/Statistisk sentralbyrå 

Endring
Tenesteter 4.kv.20111.kv.20122.kv.20123.kv2012 4.kv.2012 siste år

Eksport alle tenester 33860 28564 29871 28751 33650 -0,6 %
Leigearbeid og reparasjonar 4518 3133 3584 2723 3681 -18,5 %
Petroleumstenester 5778 6375 5827 4847 6501 12,5 %

Byggje- og anleggstenester 97 355 231 308 479 393,8 %
Agenturhandel, provisjon og mellomhandel 1006 640 518 600 1129 12,2 %
Jernbane- og landtansporttenester 817 825 1115 1023 933 14,2 %
Sjøtransporttenester 1155 1235 1262 1393 1202 4,1 %
Lufttransporttenester 749 736 611 980 798 6,5 %
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd 1253 1141 1499 1719 232 -81,5 %
Post- og teletenester 1845 1423 1149 1402 1571 -14,9 %
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr 456 1051 1070 1501 686 50,4 %
IT-tenester 1601 2078 2270 1909 2614 63,3 %
Forsking og utvikling (FoU) 1013 497 595 560 423 -58,2 %
Forretnings- og profesjonstenester og 
tekniske tenester 11939 8202 9257 8831 12041 0,9 %
Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport 418 205 203 179 177 -57,7 %
Andre tenester 1215 668 681 776 1183 -2,6 %

 

Import av tenester (utanom finansielle) – NOK millioner

Kilde: Innovasjon Norge/Statistisk sentralbyrå 

Tenester
4. kvartal
2011

1. kvartal
2012

2. kvartal
2012

3. kvartal
2012

4.kv.artal   Endring
2012           siste år

Import alle tenester 43713 33024 35903 40835 44265 1,3 %

Leigearbeid og reparasjonar 3249 2128 2799 2296 2923 -10,0 %
Petroleumstenester 11687 9375 10172 9045 12026 2,9 %

Byggje- og anleggstenester 2295 1380 1469 2373 1995 -13,1 %

Agenturhandel, provisjon og mellomhandel 905 930 663 2185 1002 10,7 %

Jernbane- og landtansporttenester 1972 1228 1415 1499 1619 -17,9 %

Sjøtransporttenester 1693 1344 2092 2087 2485 46,8 %
Lufttransporttenester 648 593 589 1101 590 -9,0 %

Tenester tilknytt transport og reiseverksemd 3179 2214 2112 4203 3071 -3,4 %

Post- og teletenester 1828 1367 1512 1699 1495 -18,2 %

Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr 751 835 601 1195 871 16,0 %
IT-tenester 2829 2173 2093 2527 3024 6,9 %
Forsking og utvikling (FoU) 807 582 610 643 748 -7,3 %
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske 
tenester 9428 6684 7612 7973 9378 -0,5 %

Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport 672 673 675 755 1066 58,6 %

Andre tenester 1771 1517 1488 1255 1973 11,4 %

 
 
 
Fylkesfordelt vareeksport  
Den fylkesfordelte eksportstatistikken viser at 15 fylker hadde eksportøkning i april,  
sammenlignet med april 2012. Dette skyldes i stor grad at påska var i april i fjor og mars 
i år.  
Hedmark, Rogaland og Sogn og Fjordane hadde lavere eksportverdi i april i år. (se figur 
lenger bak). 
 
Sammenlignet med de fire første månedene av 2012, var det i de fire første månedene 
av 2013 eksportvekst for 10 fylker. Sterkest vekst for Nord-Trøndelag(44% økning), fulgt 
av Sør-Trøndelag(22%) og Troms(15%). Videre fulgte Aust-Agder(13%), Vestfold(9%), 
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Buskerud(6 %), Østfold(4%), Hordaland(4%), Telemark(2%) og Nordland(0,1%). Det 
var 9 fylker med lavere eksportverdi i første tertial av 2013. Det var Oppland(-0,2 %), 
Finnmark(-3%), Vest-Agder(-4 %), Akershus(-5%), Møre og Romsdal(-5%), Oslo(-8%), 
Rogaland(-17%), Hedmark(-28%) og Sogn og Fjordane(-31%).  
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Bearbeidede varer 
Den fylkesfordelte statistikken for vareeksport som Statistisk sentralbyrå 
publiserer, deler bare inn i fire grupper. matvarer, råvarer, brenselstoffer 
(raffinerte produkter mv)  og bearbeidede varer. Den sistnevnte er en stor 
gruppe som omfatter de fleste industrivarer (kjemiske produkter, metaller 
papir og verkstedprodukter). Matvarer er den eneste som har undergruppe, 
og undergruppen fisk utgjør i praksis det meste av norsk matvareeksport, 
som vi ser av tabellen.  
 
Fylkesfordelt endring fram til og med mars 2013 er vist i tabellen under. På 
landsbasis var det en økning på 0,8 prosent for gruppen bearbeidede varer i 
årets fire første måneder, sammenlignet med samme periode i 2012.  
 
Fastlandseksport etter fylke og varegrupper, januar-april  Mill.kroner  

  

    2012-04 2013-04 Endring 
0 Hele landet 

   Varer i alt 120 729 119 278 -1,2 % 

Matvarer, drikkevarer, tobakk 17 753 18 659 5,1 % 
¬ Fisk 16 632 17 323 4,2 % 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 5 519 5 350 -3,1 % 
Brenselsstoffer 30 376 27 622 -9,1 % 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 67 083 67 646 0,8 % 
01 Østfold 0 0 

 Varer i alt 4 755 4 941 3,9 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 258 281 8,9 % 
¬ Fisk 36 29 -19,4 % 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 781 691 -11,5 % 
Brenselsstoffer 2 2 0,0 % 
Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 3 716 3 967 6,8 % 
02 Akershus 0 0 

 Varer i alt 2 346 2 237 -4,6 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 24 28 16,7 % 
¬ Fisk 0 0 

 Råvarer, unntatt brenselsstoffer 97 79 -18,6 % 
Brenselsstoffer 0 2 

 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 2 224 2 128 -4,3 % 
03 Oslo 0 0 

 Varer i alt 2 427 2 228 -8,2 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 156 194 24,4 % 
¬ Fisk 39 29 -25,6 % 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 166 221 33,1 % 
Brenselsstoffer 0 1 

 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 2 105 1 812 -13,9 % 
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04 Hedmark 0 0 
 Varer i alt 1 798 1 297 -27,9 % 

Matvarer, drikkevarer, tobakk 18 27 50,0 % 
¬ Fisk 0 1 

 Råvarer, unntatt brenselsstoffer 376 372 -1,1 % 
Brenselsstoffer 1 0 -100,0 % 
Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 1 402 897 -36,0 % 
05 Oppland 0 0 

 Varer i alt 1 832 1 831 -0,1 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 5 6 20,0 % 
¬ Fisk 0 0 

 Råvarer, unntatt brenselsstoffer 128 126 -1,6 % 
Brenselsstoffer 0 2 

 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 1 698 1 697 -0,1 % 
06 Buskerud 0 0 

 Varer i alt 3 934 4 171 6,0 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 7 7 0,0 % 
¬ Fisk 0 0 

 Råvarer, unntatt brenselsstoffer 466 620 33,0 % 
Brenselsstoffer 0 0 

 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 3 461 3 544 2,4 % 
07 Vestfold 0 0 

 Varer i alt 7 768 8 484 9,2 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 19 21 10,5 % 
¬ Fisk 4 1 -75,0 % 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 224 219 -2,2 % 
Brenselsstoffer 4 740 5 167 9,0 % 
Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 2 785 3 079 10,6 % 
08 Telemark 0 0 

 Varer i alt 6 121 6 232 1,8 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 25 37 48,0 % 
¬ Fisk 15 23 53,3 % 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 145 77 -46,9 % 
Brenselsstoffer 197 174 -11,7 % 
Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 5 754 5 943 3,3 % 
09 Aust-Agder 0 0 

 Varer i alt 1 211 1 362 12,5 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 29 58 100,0 % 
¬ Fisk 1 1 0,0 % 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 36 38 5,6 % 
Brenselsstoffer 0 0 

 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 1 147 1 266 10,4 % 
10 Vest-Agder 0 0 #DIV/0! 



14 
 

Varer i alt 9 001 8 637 -4,0 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 76 31 -59,2 % 
¬ Fisk 26 28 7,7 % 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 94 65 -30,9 % 
Brenselsstoffer 1 62 6100,0 % 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 8 830 8 477 -4,0 % 
11 Rogaland 0 0 

 Varer i alt 15 096 12 539 -16,9 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 948 856 -9,7 % 
¬ Fisk 834 734 -12,0 % 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 540 488 -9,6 % 
Brenselsstoffer 8 617 6 819 -20,9 % 
Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 4 992 4 378 -12,3 % 
12 Hordaland 0 0 #DIV/0! 
Varer i alt 21 089 21 903 3,9 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 1 961 2 769 41,2 % 
¬ Fisk 1 896 2 707 42,8 % 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 455 447 -1,8 % 
Brenselsstoffer 14 461 14 108 -2,4 % 
Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 4 212 4 577 8,7 % 
14 Sogn og Fjordane 0 0 

 Varer i alt 4 785 3 289 -31,3 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 1 856 1 197 -35,5 % 
¬ Fisk 1 853 1 194 -35,6 % 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 63 79 25,4 % 
Brenselsstoffer 0 0 

 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 2 864 2 015 -29,6 % 
15 Møre og Romsdal 0 0 

 Varer i alt 10 221 9 740 -4,7 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 4 655 4 312 -7,4 % 
¬ Fisk 4 525 4 106 -9,3 % 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 394 331 -16,0 % 
Brenselsstoffer 0 39 

 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 5 171 5 059 -2,2 % 
16 Sør-Trøndelag 0 0 

 Varer i alt 3 531 4 306 21,9 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 1 419 1 908 34,5 % 
¬ Fisk 1 388 1 875 35,1 % 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 64 120 87,5 % 
Brenselsstoffer 0 0 

 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 2 050 2 280 11,2 % 
17 Nord-Trøndelag 0 0 
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Varer i alt 1 108 1 600 44,4 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 429 473 10,3 % 
¬ Fisk 428 463 8,2 % 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 32 15 -53,1 % 
Brenselsstoffer 0 0 

 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 646 1 111 72,0 % 
18 Nordland 0 0 

 Varer i alt 6 018 6 026 0,1 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 2 142 2 466 15,1 % 
¬ Fisk 2 133 2 455 15,1 % 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 356 232 -34,8 % 
Brenselsstoffer 1 0 -100,0 % 
Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 3 519 3 328 -5,4 % 
19 Troms Romsa 0 0 

 Varer i alt 1 657 1 908 15,1 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 1 397 1 676 20,0 % 
¬ Fisk 1 383 1 662 20,2 % 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 31 30 -3,2 % 
Brenselsstoffer 0 0 

 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 229 203 -11,4 % 
20 Finnmark Finnmárku 0 0 

 Varer i alt 1 720 1 662 -3,4 % 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 952 1 051 10,4 % 
¬ Fisk 919 1 033 12,4 % 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 569 523 -8,1 % 
Brenselsstoffer 180 64 -64,4 % 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk 
19 24 26,3 % 
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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 
Pris- og volumindekser for utenrikshandelen utarbeides kvartalsvis av Statistisk 
sentralbyrå. Indeksen for 1. kvartal 2013 er nå publisert.  
For vareeksport utenom råolje, naturgass og skip (fastlandseksporten) økte 
eksportprisene med 2,3 prosent fra 4. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013, etter 1,0 prosent 
fall fra 3. til 4. kvartal 2012. Fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 var det en 
prisnedgang på 2,5 prosent for samlet fastlandseksport.  
 
I gjennomsnitt fra 2011 til 2012 falt prisen med 1,6 prosent, mens volumindeksen økte 
med 1,7 prosent. Volumindeksen falt med 1,6 prosent fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 
2013, etter en nedgang på 2,4 prosent siste kvartal.  Figurene viser den sesongkorrigerte 
pris- og volumutviklingen i eksport av  alle varer (utenom skip), 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 rundt 40 prosent, mens 
importvolumet har økt med vel 60 prosent siden 2000.  
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Volumutvikling

Kilde: SSB  - 15. mai 2013
 

 

Prisutvikling

Kilde: SSB  - 15. mai 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. Det siste kvartalet har bytteforholdet igjen blitt litt styrket, blant annet på grunn 
av økte priser på fersk laks. 
 
Prisutviklingen for de enkelte varegrupper 
Fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 økte prisindeksen for fiskeeksporten med 7,5 
prosent, etter en økning på 15,1 prosent siste kvartal. Strømprisen (for eksport) er 
tilbake på et relativt høyt nivå, og var 4,5 prosent høyere enn i 1. kvartal 2012, etter en 
dobling fra det svært lave nivået i 3. kvartal 2012. Kjemiske produkter har hatt en 
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prisnedgang på 2,0 prosent siste året, etter en nedgang på 4,3 prosent siste kvartal. 
Ikke jernholdige metaller (aluminium og nikkel) har hatt en prisnedgang på 6,8 
prosent siste år etter 0,6 prosent prisøkning siste kvartal. 
Teknologi-/verkstedindustri (maskiner og transportmidler mv) har hatt en nesten flat 
prisutvikling gjennom 2010 og 2011, Fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 falt prisene 
med 0,4 prosent. Det var en oppgang på 0,9 prosent siste kvartal. Mens volumet har økt 
med hele 66 prosent, har prisene bare økt med 0,8 prosent siden 2000, for denne 
gruppen. Volumindeksen falt med 1,1 prosent fra 4. kvartal  2012 til 1. kvartal 2013, og 
den er 22 prosent under toppnoteringen fra 2. kvartal 2008.  
For møbeleksportørene falt prisene med 0,3 prosent siste året (fra 1. kvartal 2012), 
etter å ha økt med 1,2 prosent siste kvartal.  For klær viser tilsvarende prisindeks en 
økning på 6,6 prosent siste år, etter en nedgang 9,4 prosent siste kvartal. Gruppen 
tekniske instrumenter hadde 0,2 prosent prisnedgang det siste året, etter en nedgang 
på 2,2 prosent siste kvartal. I volum falt møbeleksporten med 9 prosent fra 1. kvartal 
2012, etter en nedgang på 3,9 prosent siste kvartal.  Eksporten av klær falt med 6,2 
prosent fra 1. kvartal i fjor, etter 18,7 prosent nedgang siste kvartal. For tekniske 
instrumenter var det en volumøkning på 16 prosent siden 1. kvartal 2012, etter en 
nedgang på 10 prosent siste kvartal. Siden 2000 er volumet mer enn tredoblet for 
sistnevnte gruppe. For klær er volumøkningen ca. 36 prosent, mens møbeleksporten har 
falt med 23 prosent siden 2000. 
Importprisene var litt lavere enn for ett år siden, og også litt lavere enn i 4. kvartal 2012. 
Importprisene har økt lite siden 2011. I samme periode har kronekursen styrket seg med 
rundt 4 prosent, i følge Norges Banks importveide valutakursindeks. Dette har bidratt til 
å holde importprisene regnet i kroner nede.  
 

Produsentprisindeks (PPI) – 2000=100

SSB –10. mai 2013  
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Produsentprisindeks (PPI) – 2000=100

SSB –10. mai 2013  
Ordretilgang og ordrereserver 
Statistisk sentralbyrås ordrestatistikk for industrien viste 2,4 prosent lavere i 
ordreinngangen i 1. kvartal 2013 sammenlignet med 4. kvartal 2012. Ordreinngangen 
økte med 9,1 prosent for hjemmemarkedet og falt med 13,2 prosent for 
eksportmarkedet. Dette ga en økning i industriens samlede ordrereserve fra 4. kvartal til 
1. kvartal på 0,8 prosent. For hjemmemarkedet var det 5,8 prosent høyere 
ordrebeholdning, mens det var 3,8 prosent nedgang for eksportmarkedet. 
Ordrebeholdningen var 17,1 prosent høyere enn i 1. kvartal 2012. 
Produsenter av skip og plattformer hadde 7,7 prosent økning i ordrereserven etter 3,2 
prosent økning fra kvartalet før. Denne gruppen hadde også økning i 1. og 2. kvartal 
2012, men nedgang i 3. kvartal. Ordrereservene i 1. kvartal 2013 var 39 prosent høyere 
enn i 1. kvartal i 2012. Maskinindustrien har hatt nesten like sterk økning i ordrereserven 
siste året med økning på 34 prosent.  
For maskinreparasjon og installasjon var det 13 prosent nedgang i ordrebeholdning siste 
12 måneder, etter 52 prosent nedgang i eksportmarkedet og 3 prosent nedgang 
hjemme. Kjemiske råvarer hadde 39 prosent lavere ordrebeholdning i 1. kvartal 1013, 
papir og papirvare 28 prosent lavere og ikke jernholdige metaller 20 prosent lavere 
ordrebeholdning enn ett år tidligere.  Metallindustri hadde 18 prosent lavere, 
metallvareindustri 3 prosent lavere og kjemisk farmasøytisk industri 19 prosent lavere 
ordrebeholdning enn et år tidligere.  

Kilde: Statistisk sentralbyrås 
ordrestatistikk for industri 
1. kvartal 2013 – Publisert 7. mai
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Industriproduksjonen (fastlandet) hadde (sesongkorrigert) en nedgang på 0,7 prosent 
fra februar til mars. Sammenlignes tremånedersperioden januar-mars, med 
tremånedersperiode før, var det en økning 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 under viser, tok veksten i produksjonsvolumet seg litt opp i 
midten av 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. Siste tre måneder er det uendret produksjon i metallvareindustri, 2,4 
prosent økning innen maskinindustri og 5,1 prosent økning for verftene. Alt 
sammenlignet med de tre foregående månedene. 
 
Indeksen for omsetningen i industrien, som er basert på verditall, har over tid vist noe 
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 underleveranser 
og lagerbeholdning (spesielt for varer under arbeid som akkumulerer stor verdi før de 
skipes ut av landet) kan også gi forskjeller. For hele året 2012 var omsetningen i 
industrien 5,2 prosent høyere enn året før. Fra februar til mars i år var det 1,3 prosent 
nedgang, og sammenligner vi omsetningen de tre siste månedene (til og med mars) med 
tremånedersperioden før, var det en nedgang i omsetningen i industrien på 1,0 prosent 
(sesongkorrigert). For eksportindustrien var det nedgang på 2,1 prosent, mens det var 
0,1 prosent økning for hjemmemarkedsindustrien.  
Ser vi utenfor Norges grenser, var det både i eurolandene og i hele EU en økning i 
industriproduksjonen (bredere definisjon av industri) fra februar til mars på 1,0 prosent 
for eurolandene og 0,9 prosent for hele EU. 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 1,7 prosent siste året (fra 
mars 2012 til mars 2013). For alle 27 EU-landene var nedgangen 1,1 prosent. I Norge 
var produksjonen i mars 2013 hele 8,7 prosent lavere enn i mars 2012 (samme brede 
næringsgruppering som for EU statistikken – all industri utenom bygg- og anlegg). De to 
siste månedene har industriproduksjonen i Europa vist økning igjen, og det kan se ut til 
at den passerte et bunnpunkt ved årsskiftet. Med et lite unntak i desember, har det i det 
siste halvåret vært stagnasjon og nedgang, og spesielt svak utvikling i sør.  
 
Sammenligner vi mars 2013 med mars  2012, var det ingen EU land som hadde så sterk 
produksjonsnedgang som Norge. Italia hadde 5,2 prosent nedgang, Irland 4,1 prosent 
nedgang, Bulgaria 3,6 prosent nedgang, Slovenia 3,3 prosent nedgang. Tyskland, 
Frankrike og UK har også hatt en svak utvikling det siste året med nedgang på 1,5, 1,6 
og 0,0 prosent. Finland og Sverige hadde 0,7 og 0,6 prosent økning. Danmark hadde 1,2 
prosent økning. Estland, Romania, Litauen og Nederland har hatt den sterkeste 
produksjonsveksten i EU, sammenlignet med mars i 2012, med 7,1, 5,4, 8,4, og 11,1 
prosent økning fra mars i fjor.  
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Industri- og oljeproduksjon - Januar 2002-jan. 2013

Kilde: SSB - Produksjonsindekser Industri – 8. mai 2013  
 

Industriomsetning 

Kilde: SSB – 8. mai 2013  
 



22 
 

Industriproduksjon - Januar 2005-februar 2013

Kilde: SSB - Produksjonsindekser Industri - 8. mai 2013  
 

Industriomsetning – 2007 - 2013

Kilde: SSB – 8. mai 2013  
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Industriproduksjon (utenom bergverk) 

Kilde: SSB – 8. mai 2013  
 
Prisutviklingen i utlandet 
Det internasjonale bildet viste igjen fallende prisvekst mot slutten av 2012 og inn i 2013. 
Det var en liten økning igjen i februar, og for OECD landene er årsveksten nå 1,6 prosent 
(fra mars til mars). I januar, desember og november var økningen 1,7 prosent etter å ha 
falt fra 2,2 prosent i september og oktober. Alt sammenlignet med samme måned året 
før, og som vist i figuren under. 
 
Økningen i energi- og matprisene har i perioder bidratt til å øke den samlede 
prisstigningen, men i den siste tiden har også disse prisene flatet ut og stigningen avtatt. 
For alle OECD landene økte matprisene med 1,7 prosent og energiprisene med 0,9 
prosent fra mars i fjor.  I eurolandene økte matprisene med 2,4 prosent og energi med 
1,7 prosent, mens øvrige priser økte med 1,5 prosent, slik at samlet prisøkning for alle 
varer var 1,7 prosent i EU.  
 
Lav kapasitetsutnyttelse bidrar fortsatt til å begrense prisveksten. Figuren viser at 
pristrenden i OECD landene (utenom matvarer og energi) fortsatt er svært moderat. 
Stigningstakten er redusert, etter å ha steget i store deler av 2011. 
 
I 2012 økte konsumprisene i EU med 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 9,3 prosent. Sistnevnte land skiller seg ut med 
en prisvekst på hele 12,1 prosent fra februar i fjor til februar i år. I Japan, som nå har 
satt mål om 2,0 prosent inflasjon, var prisene i mars i år 0,9 prosent under mars året 
før. 
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Kilde: OECD
 

 
Fra april 2012 til april 2013 økte konsumprisene i euro-landene (foreløpig harmonisert 
konsumprisindeks) med 1,2 prosent (og i hele EU med 1,4 prosent), som nå er under 
sentralbankens 2,0 prosent mål. Årsveksten fra 2011 til 2012 var 2,5 prosent for 
euroområdet, og 2,6 prosent for hele EU.  
Prisveksten i Norge er fortsatt moderat, og godt under sentralbankens 2,5 prosent mål. 
Fra mars til april økte indeksen med 0,6 prosent. Fra april i fjor til april i år har den 
harmonisert konsumprisindeksen for Norge økt med 1,8 prosent. 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, 
1,0 prosent økning i 4. kvartal og 0,3 prosent nedgang 1. kvartal 2013, 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.  
 
 
 
 
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. 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. Dette gjelder valutaer til land 
som Australia, New Zealand, Canada og Norge. Kronen sin jevne styrking har i økende 
grad svekket norsk næringslivs konkurranseevne mot utlandet. 
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Fra april 2012 til april 2013 har dollar styrket seg med 0,8 prosent, mens euro svekket 
seg med 0,3 prosent mot kroner. 
Ser vi tre år tilbake og sammenligner med april 2010, da en dollar ble notert til 5,92 
kroner, har den svekket seg med 2,1 prosent, til 5,79 kroner. Euroen har med en 
gjennomsnittskurs på 7,54 i april 2013, svekket seg med 4,8 prosent mot norske kroner, 
i løpet av de siste tre årene. Fra gjennomsnittet i april og fram til 21. mai 2013 
registrerer vi en styrking i dollarkursen til 5,83. Samtidig har eurokursen svekket seg til 
7,51. 
Valutakursendringene kan være store. 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 
har vært rekordsterk, før den har svekket sel litt nå i begynnelsen av 2013. Tendensen 
har lenge 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. Sener er ikke styringsrenten endret, men rentebanen fremover 
som varsler sannsynlig utvikling, er justert ned. Det sentrale inntektsoppgjøret for 
frontfagene (LO/NHO) i begynnelsen av april 2013, den lave prisveksten har redusert 
presset mot renten og valutakursen. Sannsynligheten for en ytterligere nedjustering på 
kort sikt har også økt. 
I Europa og USA tilsier den svake aktivitetsutvikling fortsatt lavt rentenivå. Den 
europeiske sentralbanken (ECB) reduserte på møtene både i november og desember 
2011 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 0,75 
prosent fram til 8. mai 2013, da den ble senket ytterligere til 0,50 prosent. Deposit 
renten ble også senket med 0,25 prosentpoeng, til 0,00 prosent 5. juli 2012, og har 

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5

10,0

NOK/USD  
og 

NOK/Euro 

USD

EUR

' 

7,51 21 mai 

5,83 21 mai 



26 
 

siden ligget der. Dette er den renten bankene får når de plasserer penger hos 
sentralbanken (over natten), og er dermed en form for gulv i pengemarkedet.  
 
Bank of England har fortsatt å holde sin rente uendret på 0,5 prosent. Det samme har 
USA gjort. I begynnelsen av juli 2012 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. 
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 fra 3,75 prosent, med 0,25 prosentpoeng, både 5. juni, 2. oktober og 4 
desember 2012, og den er etter ytterligere reduksjon i mai 2013 nede i 2,75 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. 17. april ble den fremtidige rentebanen senket, og det ble 
gitt signaler om at renteheving først er aktuelt mot slutten av 2014. Frem til andre halvår 
2014 sier Riksbanken nå at ytterligere senking er mer sannsynlig en økt rente. Foreløpig 
holdes den uendret på 1,00 prosent.  
 
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 2011 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.  
SNB har kjøpt flere hundre milliarder euro for å unngå styrking av franckursen utover 
1,20. 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. Credit Suisse regner med at SNB i andre kvartal 2012 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 
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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 blant annet i USA og Japan, viser den siste statistikken at 
utviklingen gjennomgående har vært svakere enn ventet i slutten av 2012. Dette gjelder 
blant annet fjerde kvartals tall for veksten i EU og USA. OECD kom med en oppdatert 
bedømming av situasjonen (Interim Assessment) 28. mars. Der de ga uttrykk for tro på 
en bedring i global økonomi i begynnelsen av 2013, etter svekkelsen i slutten av 2012. 
De framhever spesielt USA og politikkomleggingen i Japan som begrunnelser. OECD 
mener det vil ta lengre tid før vi ser oppgang i Europa. De påpeker forskjellen mellom 
Tyskland, der de venter en markert oppgang i første halvår, og resten av EU, der de 
fortsatt venter svak eller negativ vekst. 
 
Statistikk som kommer inn i slutten av april, er skuffende. Industriproduksjonen viste 
skuffende utvikling både i EU, USA og Kina. For USA falt flash PMI index til 52 i april, som 
er det laveste siden november. 
Markit sin innkjøpssjef-indeks (PMI) for eurolandene falt i april til 46,5, som er det 
laveste på fire måneder, og langt under 50 som regnes å være skille mellom vekst og 
tilbakegang. Den sammensatte (composite index) indeksen for Tyskland falt til 48,5, som 
er det laveste på seks måneder.  
Det tyske Ifo instituttets indeks over klimaet i tysk næringsliv viste imidlertid 
overraskende positiv oppgang fra april til mai, da indeksen økte fra 104,4 til 105,5. 
Solide lønnsoppgjør, sterk sysselsettingsutvikling og fortsatt lav inflasjon har bidratt til å 
øke optimismen i Tyskland. 
Fransk forbrukertillit falt fra indeksverdi 83 i april til 79 i mai i år, i følge en indeks fra 
Insee (Frankrikes statistiske sentralbyrå). Fransk økonomi har nå krympet i tre kvartaler 
på rad og er dermed i resesjon. 
 

 
 
I midten av april har prisen på gull, sølv, aluminium og andre råvarer falt sterkt på få 
dager. Unntakene er bare bomull og amerikansk gass. For gull var prisfallet et markert 
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brudd på en trend, der prisen har vært økende i flere år. Toppnoteringen (6. september 
2011) på 1895 USD per troy ounce ble nær tangert i 1. oktober 2012 med 1787 USD. 
Deretter har det det vært en gradvis nedgang fram til et markert fall til 1395 USD 15. 
april. Den laveste prisen på to år. Nå stilles spørsmålet om den langvarige 
“supersyklusen” for råvarer kan være over eller om nedgangen bare er en kraftig 
korreksjon. Råoljeprisen er også inne i en nedadgående trend. Råoljeprisen har stor 
betydning for tilliten til norsk økonomi, og de norske aksjekursene har ikke fullt ut deltatt 
i den sterke oppgangen som vi i det siste har sett i land som USA og Japan. Det er nå 
andre selskap enn de energi- og råvarebaserte, som står for børsoppgangen i USA. 
Ferske tall fra Kina viser en vekst på 7,7 prosent i første kvartal 2013. Dette viser at 
kinesisk økonomi er inne i en avmatting, og veksten var klart lavere enn ventet (ventet 
rundt 8,0 prosent). I en kommentar uttrykte statsminister Li bekymring og karakteriserte 
utsiktene som dystre. Utviklingen i kinesisk økonomi vil ha stor betydning for 
verdensøkonomien og ikke minst energi- og råvareprisene framover. 
 
Det internasjonale pengefondet (IMF) publiserte ny utgave av World Economic 
Outlook 16. april 2013, med undertittelen “Hopes, Realities, Risks”. Rapporten 
dokumenterer igjen at veksten er blitt svakere enn de ventet forrige gang de publiserte 
oppdaterte prognoser, oppdateringer i januar i år. Veksten i verdensøkonomien i år er  
justert ned fra 3,5 til 3,3 prosent, mens anslaget for 2014 på 4,0 prosent vekst er 
beholdt. Utsiktene har forbedret seg men veien til ny oppgang i industrilandene er 
fortsatt ujevn fastslår IMF. De legger til grunn at oppgangen vil tilta i styrke i andre del 
av 2013. Privat etterspørsel i USA er i ferd med å øke, men i Europa går det fortsatt 
langsomt. Fremvoksende økonomier har alt økt veksten. Det IMF tidligere har kalt en 
“two-speed recovery”, er nå i ferd med å bli en “ three-speed recovery”. Utviklingsland 
og fremvoksende økonomier vokser fortsatt sterkt, med anslått vekst på 5,3 prosent i 
2013 og 5,7 i 2014. Vekstutsiktene for USA og Europa er imidlertid svært forskjellige, 
som vist i tabellen under. For USA er det den underliggende veksten i privat etterspørsel, 
lav rente og gradvis styrking av boligmarkedet og kjøp av varige forbruksartikler (biler 
mv) som ventes å dra veksten opp. For valutakurser, oljepris og renter, har IMF ikke 
laget prognoser, men lagt det de kaller “tekniske forutsetninger”, til grunn for sine 
framskrivninger av utviklingen. Det forutsettes reelle valutakurser som i februar-mars i 
år. Oljepris på 102,6 USD per fat, og bare marginal økning i rentene i år og neste år.  
Tabellen under viser de vekstanslagene for 2013 og 2014 som IMF ga i sin l World 
Economic Outlook i 16. april.  
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Kilde: IMF World EC. Outlook 
- April 16. 2013
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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 – 16. April 2013

 
 
De reviderte vekstanslag for enkeltland, viser at IMF nå venter at Tyskland får vekst på 
0,6 prosent i 2013, økende til 1,5 i 2014. For Frankrike er vekstanslagene - 0,1 og 0,9 
prosent, og for Italia minus 1,5 og 0,5 prosent. For Spania venter IMF nå vekst på 
minus 1,6 prosent i år og minus 0,7 prosent i 2014. 
Anslagene til IMF viser at utviklingen fortsatt kjennetegnes av en deling, der utviklingen 
går med ulike hastigheter i ulike deler av verden. Svak vekst i eurolandene, noe sterkere 
vekst i USA, Canada og Japan og sterkest vekst i utviklingsland og i vekstøkonomiene, 
som har en vekst på 5,3 og 5,7 prosent. Flere av disse har imidlertid i økende grad 
merket svakere etterspørsel fra Europa og USA.  
Dette gjelder spesielt BRIC landene, som har hatt et markert fall i veksten.  Lyspunktet 
er at veksten fortsatt 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. På kort sikt 
synes det fortsatt på sin plass med stimulanser, mens det på mellomlang sikt er 
nødvendig å styrke budsjettene. 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, usikkerhet og tilbakeslag virker 
dempende på næringslivets investeringer, og det er lett å komme inn i en negativ spiral, 
der nødvendig omstilling og vekst uteblir. 
April-rapporten har to faglige spesialkapitler. I kapittel 3 er inflasjonen tema under 
tittelen. “ The Dog That Didn’t Bark: Has Inflation Been Muzzled or Was It Just Sleeping?  
Her er en konklusjon at godt forankrede forventninger og tillit til sentralbanken har 
begrenset inflasjonen og gjort den langsommere. Spesielt sammenlignet med den utrerte 
inflasjonen vi erfarte på 1970 tallet. 
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I kapittel 4 tas settes søkelyset på lavinntekts land, under tittelen. “Breaking Through 
The Frontier: Can Today’s Dynamic Low-Income Countries Make it”. Her er det satt fokus 
på en del land i Afrika og Asia (utenom BRICS). 
 
Verdensbanken, som har fokus på de nye vekstlandene og utviklingsland, kom med sin 
siste “Global Economic Prospects i januar 2013. 
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

  
 
Krise i Europa – fortsatt svak vekst 
Ved inngangen til 2013 har uroen som preget EU i 2012 avtatt. De inngrepene som ble 
gjort, spesielt av ECB, har roet finansmarkedene, og det er igjen mulig for flere kriseland 
å hente inn kapital i obligasjonsmarkedet til akseptable betingelser. 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, og det stiller store krav til politikken. 
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I sin siste European Economic Forecast, Spring 2013 (European Economy 2/2013), kom 
EU kommisjonen med reviderte vekstanslag for hele EU og enkeltlandene. 
Etter tilbakeslaget som preget 2012 tror de at den økonomiske utviklingen gradvis 
stabiliserer seg i første halvår av 2013. Mer markert vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) 
ventes først i andre halvår, og kommisjonen venter en moderat vekst i 2014. Det legges 
til grunn at global økonomi vil ta seg opp, slik at eksportetterspørsel vil gi et viktig bidrag 
til ny vekst. Det vil fortsatt være motvind av flere slag når det gjelder 
etterspørselsutviklingen internt i EU. Dette gjelder spesielt utfordringer knyttet til gjeld 
og finansiering i flere av landene. 
 
Med denne bakgrunn venter kommisjonen fortsatt marginalt fall i BNP i EU i 2013, og en 
nedgang på 0,5 prosent i eurolandene. For 2014 er vekstanslagene 1,5 og 1,15 prosent 
for EU og eurolandene. Dette forutsetter at politikken lykkes, slik at en før en forverring 
av gjeldskrisen. 
For Hellas og Portugal er det negativ vekstrate på 4,2 prosent for 2013, men pluss 0,6 
prosent for 2014, etter -6,4 prosent i 2012. For Portugal var det 3,2 prosent nedgang i 
2012, og det er ventet minus 2,3 prosent i år, og pluss 0,6 i 2014.  
 
Tysk vekst var 0,7 prosent i 2012 og er anslått 0,4 prosent i 2013 og 1,8 prosent i 2014. 
For Frankrike ble veksten i 2012 null og det er ventet minus 0,1 i 2013 og pluss 1,1 i 
2014. For Spania var det nedgang på 1,4 prosent i 2012 og det er ventet minus 1,5 
prosent i år og pluss 0,9 i 2014. For Italia var det minus 2,4 prosent vekst i 2012 og 
anslaget for 2013 er minus 1,3 prosent og pluss 0,7 prosent for 2014. Landene får med 
andre ord liten drahjelp fra veksten internt i EU for å løse gjeldsutfordringen. 
Danmark preges også av svak vekst med minus 0,5 prosent i 2012 og anslag på 0,7 
prosent i 2013 og 1,7 prosent i 2014. Økonomiminister Margrethe Vestager hadde i mai 
justert dette ned til 0,5 prosent for 2013 og 1,6 prosent for 2014. Hun tror ikke på noen 
opptur i dansk økonomi før den globale økonomien gjenreises. I Sverige, som har hatt 
god vekst, falt den til 0,8 prosent i 2012, og EU kommisjonen venter 1,5 prosent i 2013 
og 2,5 prosent i 2014. Finansminister Anders Borg hadde justert enda mer ned da han i 
april presenterte regjeringens vårproposisjon, der vekstanslagene var 1,2 prosent for 
2013 og 2,2 prosent for 2014. Finland hadde en nedgang på 0,2 prosent i 2012, og 
anslaget for 2013 og 2014 er 0,3 og 1,0 prosent vekst. 
 
Den sterkeste veksten i 2012 var det de tre baltiske landene, Slovakia og Polen som 
hadde. Av disse er det bare Estland og Slovakia som er euroland. Det er også de baltiske 
landene, Romania og Sverige som har de høyeste vekstanslagene for 2013, med Latvia 
helt i toppen med 3,8 prosent, fulgt av Litauen og Estland med 3,1 og 3,0 prosent vekst. 
EU-kommisjonen venter fortsatt pluss for alle medlemslandene med unntak av Kypros og 
Slovenia i 2014. 
 



33 
 

Kilde: Eurostat 14. februar 2013

 
Valgresultatet, etter valget i Italia 24. og 25. februar, ga en uavklart politisk situasjon. 
Selv om favoritten og den “fornuftige” som EU håpet på (sammen med Monti), Pier Luigi 
Bersani fikk flest stemmer, gjorde Silvio Berlusconi en overraskende stor opphenting og 
fikk med nær 30 prosent, omtrent like mange stemmer. Den profesjonelle komikeren og 
protestkandidaten Beppe Grillo fikk 25 prosent av stemmene. Monti ble valgets taper 
med bare rundt 10 prosent av stemmene. Valgresultatet senket også umiddelbart 
aksjekursene både i og utenfor Italia.  
Et kjent italiensk ordtak, som fanger opp kombinasjonen av konservatisme og kynisme i 
italiensk politikk, sier: «Dersom vi ønsker at alt skal forbli som det er, må alt endres».  
Da det gikk mot slutten av april og det ikke hadde lykkes å få til en ny regjering i Italia, 
gikk lederne for de to største partiene (Lugi for The Demokratis Party - PD og Berlusconi 
for The People of Freedom movement - PdL) til avtroppende 87 år gamle president 
Giorgio Napolitani, og anmodet han om å fortsette, slik at noe kontinuitet ble sikret.  
Svaret var at han ville fortsett, men bare på vilkår av at de to gikk sammen og ga landet 
en ny regjering. Dette var tyngst å godta for Lugi, men resultatet ble at Napolitano 
kunne gi Lugis nestkommanderende i PD, Enrico Letta, i oppdrag å gi Italia en ny 
regjering. Med sine 46 år blir Letta Italias nest yngste italienske  statsminister i nyere tid, 
og en av de yngste i EU, bare noen måneder eldre enn David Cameron i UK. 
8. mars kuttet det amerikanske ratingbyrået Fitch Italias langsiktige kredittvurdering et 
hakk til trippel B pluss, med negative utsikter. 
 
I begynnelsen av april kom melding om at Portugal sin høyeste rettsinstans har funnet 
at en hel del av innholdet i innstrammingspakken til landet er i strid med loven. Dette 
gjelder blant annet reduksjon i feriepenger til statsansatte, kutt i dagpenger og 
sykepenger mv. De ulovlige sparetiltakene utgjør 1,4 milliarder euro. Situasjonen er 
dermed blitt vesentlig mer kritisk for regjeringen, som vil få vansker med budsjettet og 
kan måtte trekke seg. 
OECD kom 9. april med en nådeløs dom over slovensk økonomi, og uttalte at landets 
statskontrollerte banker har operert med høy risiko, svak “corporate governance” og 
mangel på grunnleggende sikkerhetsmekanismer for å fange opp risiko. Fem av landets 
ble nedgradert av ratingbyrået Fitch i begynnelsen av april. De tre største bankene i 
landet er statseide, og har alt blitt rekapitalisert flere ganger for å dekke opp for store 
tap på lån. Landet er nå i en likviditetskrise og vil ha vansker med å tilføre bankene ny 
kapital. Faren for at landet kan bli neste kandidat til å søke krisepakke har dermed økt. 
 
Kypros inngikk i slutten av mars en avtale om krisehjelp fra EU og IMF, som tilførte 
landet 10 milliarder euro. Landets skakkjørte økonomi og en overdimensjonert 
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banksektor, som har tapt mye penger på greske statsobligasjoner var bakgrunnen for 
krisen. Landet har kredittrating CCC+(søppelstatus) hos Standard & Poor’s, og 
banksektoren utgjør 7 ganger landets samlede bruttonasjonalprodukt. IMF mener at 
gjeldsnivået ikke er bærekraftig. EUs finansministre hadde tre alternative kriseløsninger 
på bordet. Den mest radikale innebærer at uforsikrede bankinnskudd og 
statsobligasjoner nedskrives med 50 prosent. Overraskende kom det et forslag 18. mars 
om bare å nedskrive bankinnskudd, og gjøre det i form av en engangsskatt på mellom 
6,75 og 9,5 prosent avhengig av størrelsen på innskuddene. Forslaget var et 
overraskende brudd på den etablerte logikken når det gjelder å ta tap ved bankkriser. 
Vanligvis er det aksjonærene som først må ta tap og innskyterne først når banken 
eventuelt går overende, mens obligasjoner ligger mellom disse. Dessuten var det ikke 
skilt mellom banker etter deres soliditet. Financial Times siterer en europeisk banksjef 
som uttaler: “This is the biggest policy mistake that the European Central Bank has 
subscribed to”. Formålet med den påtenkte bankunion er nettopp å sikre innskudd og 
skape tillit hos innskytere. Forslaget ble nedstemt i den kypriotiske nasjonalforsamlingen, 
og et nytt revidert utkast ble fremforhandlet med EU og IMF. Dette sikret innskudd under 
100 tusen euro ble skjermet, mens tapene for større innskudd blir langt større. 
Professor i økonomi ved Universitetet i Nikosia og president ved det kypriotiske senteret 
for europaspørsmål, Andreas Theophanous, mener at Kypros er best tjent med straks å 
starte forhandlinger om en utmelding av eurosonen. Kypros trenger nå kontroll over egen 
pengepolitikk og dermed muligheten til å devaluere. Trykking av egne penger og 
devaluering er den eneste måten å komme ut av krisen på mener han, og tilføyer at det 
skulle vært gjort i går. 
Tidligere 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 slik kollaps. Uroen ga en økning i renten på statsobligasjoner og 
“tiåringen” ble 18. mars notert til 4,96 prosent for Spania, 4,64 for Italia og 6,04 for 
Portugal. 
 
 
Svak vekst i Europa gir svakt bilsalg i 2013 
I den grad registrering av nye biler er en indikator på den generelle 
etterspørselsutvkling, viser denne statistikken 1,7 prosent høyere bilsalg i EU i april 2013 
sammenlignet med april 2012. 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 hadde 
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 hadde 5,3 prosent økning og Danmark hadde 
0,4 prosent økning. Andre land med øning i 2012 var Estland (12,5%), Ungarn(17,6%), 
Bulgaria(1,6%), Slovakia(1,6%), Luxemburg (1,0%) og Tsjekkia (0,4%). Utenfor EU 
hadde Norge 0,3 prosent nedgang i registreringene i 2012, Sveits 2,9 prosent økning og 
Island har hele 56 prosent økning. 
 
Ser vi på de fire første månedene i år og sammenligner med samme fire måneder i fjor 
var det 7,1 prosent nedgang for hele EU. Fem EU-land hadde økning. Det var Estland 
(18%), Danmark(9%), UK(9%), Belgia(2,8%) og Portugal(0,9%). Nedgangen i de fire 
første månedene i år var størst i Kypros(-44%), Nederland(-30%), Finland(-28%), 
Tsjekkia(-14%), Irland(-13%), Italia(-12%), Frankrike(-12%), Sverige(-12%), Hellas(-
10%), Romania (-10%), Slovakia(-10%), Østerrike (-8,8%) og Tyskland (-8,5%). 
Utenom EU var det 6,1% økning for Island og 4,4 for Norge mens det var 7,2 prosent 
nedgang i nybilregistreringene i Sveits i begynnelsen av 2013. Statistikken ble publisert 
17. mai av ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association). Fersk statistikk fra 
Kina viser 17 prosent økning i bilsalget i første kvartal 2013. 
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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 om hvor store innstramningene til slutt blir. 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 i januar, 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 (helseforsikring) 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. I sin årstale 13. februar kalte Obama de kuttene som ville 
komme i løpet av våren “the sequester”. Økonomer har anslått at disse kuttene vil 
svekke veksten i 2013 med 0,6 prosentpoeng.  
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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. 
 
Samtidig som veksten bremses av at det strammes til i budsjettene, er pengepolitikken i 
USA ekstremt ekspansiv, for å stimulerer veksten. 
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. 
 
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. 
Conference Board’s indeks for forbrukertillit steg til 76,2 i mai, som er det høyeste nivå 
på fem år. 
Arbeidsmarkedstallene for april viste en økning i sysselsettingen på 165 000, som var 
mer enn ventet. Dette senket ledigheten til 7,5 prosent, som er det laveste nivået siden 
desember 2008. Det store og viktige boligmarkedet beveger seg også svakt i positiv 
retning. I mars økte husprisene i USA overraskende sterkt, og de var hele 10,9 prosent 
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høyere enn i mars 2012. Dette er den sterkeste økningen på sju år. Det ser ut til at 
sentralbankens omfattende obligasjonskjøp har virkning. Det spekuleres nå på om 
Bernanke vil begynne å trappe ned stimulansene (pengetrykkingen). 
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. 
 

Sysselsetting og arbeidsledighet

 
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 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 aggressiv pengepolitikk. Abe ga uttrykk for at han trengte en 
tvillingsjel som sentralbanksjef. En som har “vilje og evne til å dra Japan ut av 
deflasjonen”. Yen kursen 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.  
Abe har nå i Haruhiko Kuroda funnet  sin kandidat til sentralbanksjefjobben de neste 5 
år. Kuroda er en veteran med lang fartstid i finansdepartementet, og har også vært 
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president for den asiatiske utviklingsbanken i 8 år. Han har også vær kritisk til BoJ sin 
passivitet i kampen mot deflasjon.   
Under de godkjennende høringene i nasjonalforsamlingen 4. mars, sa Kuroda at BoJ 
alene hadde midlene til å oppnå et inflasjonsmål på 2 prosent. Tidligere har BoJ vært 
nøye med å fremholde begrensningene til BoJ, og understeke at oppgaven med å komme 
ut av deflasjonen var et fellesprosjekt mellom BoJ og regjeringen.  
De seks øvrige styremedlemmene i BoJ er i følge innsidere i liten grad tilhengere av 
aggressive stimulanser. Mest støtte vil ventelig Kuroda finne hos nestleder Kikuo Itawa. Å 
få full konsensus om den antydede revolusjonerende politikkomleggingen i hele BoJ styre 
kan bli en utfordring for Kuroda. 
 
4. april lanserte BoJ “Quantitative and qualitative easing”. Her loves det å doble 
pengemengdebasen og mer enn doble gjennomsnittlig løpetid på japanske 
statsobligasjoner. Førstnevnte vil økes med en årlig rate tilsvarende 13-15 prosent av 
BNP, og den gjennomsnittlige løpetiden for lånene vil øke fra tre til sju år. Målet er nå å 
gå fra deflasjon til to prosent inflasjon innen to år. Det er imidlertid vanskelig å se at 
dette skal oppnås bare gjennom å revolusjonere pengepolitikken. Følges det opp av den 
øvrige politikken kan det bli mer realistisk. Japan har en betydelig strukturell utfordring. 
Det spares for mye i den private del av økonomien. Investeringer og vekst må opp. Det 
ligger i Abes plan (også kalt Abenomics) å benytte seg av pengetrykkingen til å øke 
lånefinansiert offentlig etterspørsel tilsvarende to prosent av BNP. Det er en del av 
planen å holde kostnadene ved økte statslån nede gjennom lav/redusert realrente. Det 
kan oppnås ved kjøp av statsgjeld/pengetrykking (i størrelsesorden en prosent av BNP 
per måned), slik at renten holdes nede. Det er også ventet at en slik politikk vil svekke 
yenkursen, og dermed styrke konkurranseevnen og eksporten. 
 
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 (men å øke 
inflasjonen). 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 2012. 
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. Omleggingen til mer ekspansiv 
politikk og den markerte svekkelsen av yen-kursen har styrket konkurranseevnen. Dette 
har økt optimismen og aksjekursene har steget stekt den siste tiden. 
 
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 2012. 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 fra Norge 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. 
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 i 2012 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 
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handelsunderskudd.  Det fryktes 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 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 
Formelt overtok Xi Jinping presidentvervet under den nasjonale folkekongressen 14. 
mars 2013. Kommentarer tyder på at han vil kunne regne med bred støtte for sine 
beslutninger fra de sju i den stående komitéen, og dermed har stor handlekraft. Han 
møter store utfordringer i å legge ny kurs fremover og i tillegg til utfordringene knytet til 
forurensning i storbyene og korrupsjon. Sistnevnte undergraver tillit og ser ut til å være 
en tiltagende utfordring. Det er strammet inn for å begrense gaver, representasjon og 
banketter. Xi tok også korrupsjonen opp i sin første tale som leder. Han lovet slå hardt 
ned på overtramp og advarte også mot at det kunne true partiets rolle. Det er også 
signalisert at den stående komitéen vil legge fram en anti-korrupsjon lov. 
 
Kinas sentralbanksjef Zhou Xiaochuan siden 2002, vil fortsette utover opprinnelig 
funksjonstid. Regjeringen vil holde de finansielle reformene på sporet og har forlenget 
hans funksjonstid utover pensjonsalderen på 65 år og styrket Zhou ved å gi han 
nasjonalt lederverv (viseformann) i en gruppe som gir råd til nasjonalforsamlingen. 
Under Zhous ledelse har sentralbanken ledet an i den økonomiske reformprosessen. 
Sentralbanken har de siste årene arbeidet for gradvis å løse opp den faste tilknytningen 
til dollar, utvikle landets finanssystem og åpne opp overfor utlandet, utvikle renminbien 
til en internasjonal (og konvertibel) valuta, som i fremtiden kan bli konkurrent til 
dollaren. 
På en pressekonferanse i mars ga Zhou uttrykk for bekymring for at inflasjonen hadde 
steget til 3,2 prosent, og signaliserte strammere politikk. Økningen i eiendomsprisene 
har også økt myndighetenes kontroll i eiendomsmarkedet, og en 20 prosent skatt på 
kapitalgevinst er aktuell for å redusere spekulasjon. 
Verdensbanken publiserte våren 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-
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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.  
 
Selv om det fortsatt er god vekst i Kina, sett med vestlige øyne, bekymrer den 
avtagende veksten ledelsen, som frykter at lav vekst vil gi økt arbeidsledighet.  
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 
økt 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. 
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. Etter markert fall er prisen på jernmalm i slutten av mai falt til rundt 112 USD, som 
er ca 30 prosent under toppnoteringene i januar. 
 
Tall fra Kinas statistiske sentralbyrå tidlig i mars tyder på at det der også er vanskelig å 
få til økt vekst. Veksten i industriproduksjonen avtok og var med 9,9 prosent i årets to 
første måneder av 2013 svakere enn ventet, og den svakeste start på året siden 2009. 
Veksten i detaljhandelen falt fra 15,2 prosent økning i desember til “bare” 12,3 prosent i 
årets to første måneder.  Inflasjonen steg fra to prosent i januar til 3,2 prosent i februar. 
Økningen kan være delvis forbigående, og skyldes økte priser ved feiringen av inngangen 
til slangens år. Kinesisk vareeksport økte overraskende sterkt i februar med hele 21,8 
prosent fra februar i fjor, mens importen falt i februar. I årets to første måneder var 
importveksten på årsbasis 5 prosent, noe som er svakt på bakgrunn av forbruksveksten. 
Kinesisk innkjøpssjefsindeks steg fra 50,1 i februar til 50,9 i mars, som var noe svake 
enn ventet. 
 
Lokal gjeld i kinesiske kommuner blir stadig oftere påpekt som en risikofaktor. Ingen vet 
hvor stor denne gjelden er og antydninger ligger mellom 5000 og 20000 milliarder 
kroner. En ledende revisor (Zhang Ke) er urolig og frykter det kan utløse finanskrise. 
Kommunene er avhengig av å utstede ny gjeld for å betjene gammel gjeld. 
Kredittratingbyrået Fitch nedgraderte i midten av april Kinas gjeld i lokal valuta fra A+ til 
AA-.  
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Kinas eksport
Kilde: OECD sept. 2012

Kilde: OECD

 
 
Fra en vekst på 7,5 prosent i 2010, stoppet det opp for Brasil i 2011. Dette senket 
veksten til 2,7 prosent det året og knapt 1 prosent i 2012. Investeringene er nå for lave 
til å få veksten opp. Arbeidsledigheten er fortsatt under 6 prosent, men aktiviteten 
holdes opp av skattekutt, lav rente og subsidier. Dette vil trolig øke veksten til rundt 3 
prosent i 2013, men inflasjonen stiger og budsjettet svekkes.  
 
Det gis betydelig oppmerksomhet i finanskretser til at en senior blant embetsmennene i 
finansdepartementet, Nelson Barbosa, har gått av av «personlige grunne», etter uenighet 
med finansminister Guido Mantega. Uenigheten gjelder blant annet transparensen i 
skattesystemet, og det kan bli en ekstra unnskyldning for investorer for å ikke å 
investere i Brasil. 
 
Den australske sentralbanken (Reserve Bank of Australia) senket styringsrenten til 2,75 
prosent i mai 2013. Bakgrunnen for senkningen var blant annet at australske dollar 
fortsatt ligger på det historisk høye nivået det har hatt de siste 18 månedene, selv om 
prisen på råvarer som Australia eksporterer har falt markert i begynnelsen av 2013. 
Styrken i Australias økonomi er først og fremst gruveindustrien, der investeringene også 
har øket sterkt.  Den australske dollaren har styrket seg og vært sterk (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.  
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 20 prosent fra februar, og kull har hatt en lignende 
prisnedgang. I Australia sliter nå også øvrig industri som følge av sterk valuta svakere 
eksportmarkeder. Det er tegn som tyder på at valutaspekulanter venter sterk nedgang i 
kursen på australske dollar. 
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 priser, 
som figuren viser, har holdt seg på et relativt høyt nivå. 
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Kilde: Norges Bank/Thomson Reuters, CME og ICE  
 
  

Euroområdet

 
 
Den ledende indikatoren som OECD publiserte 14. mai 2013, forutser tiltagende vekst i 
de fleste store landene. Fortegnet snudde til pluss i november 2011, etter flere måneder 
med nedgang. De seks siste månedene fram til august 2012, var fortegnet igjen 
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negativt. Deretter har indikatoren ligget flatt, med en tiltagende oppgang siste halvår. 
Indikatoren skal gi en antydning om utviklingen et halvt år fram i tid, og er laget for å 
fange opp vendepunkter i forhold til trendvekst.  
 
I mars viser indikatoren oppgang for OECD området som helhet og spesielt for USA. Det 
antydes tiltagende vekst for Tyskland og Kina og en positiv endring for Italia. For 
Storbritannia, Brasil og Russland antydes vekst rundt trend, mens nedgangen kan stoppe 
opp for Frankrike. For India og Canada ser vekstutsiktene ut til å svekkes.  
 

OECD 
composite
leading
indicators

Kilde: OECD
14 mai 2013

 
 
Norsk økonomi 
For Norge sier Statistisk sentralbyrå (SSB) i “Økonomisk utsyn over året 2012 - 
Økonomiske analyser” nr.1/2013. (Publisert 7. mars, redaksjon avsluttet 5. mars) at 
vi har bak oss et år med stagnasjon og til dels nedgang i økonomisk aktivitet 
internasjonalt. Ikke minst i Europa er utviklingen fortsatt dyster. Norge, derimot hadde i 
2012 den høyeste produksjonsveksten siden finanskrisen. Vi påvirkes imidlertid klart av 
den svake utviklingen hos våre viktigste handelspartnere. Tradisjonell eksport og 
investeringer utviklet seg svakt mot slutten av fjoråret. Det trakk årsveksten ned og 
demper utsiktene for inneværende år. 
I Europa bremses aktiviteten av budsjettkutt og skatteøkninger, mens den samtidig 
stimuleres gjennom pengepolitikken gjennom lav rente og ekspansiv likviditetspolitikk. 
Det er vanskelig å styrke offentlig budsjettbalanse og stimulere veksten samtidig! 
I Norge startet en konjunkturoppgang ved inngangen til 2011, og denne har vart det 
meste av 2012. Spesielt lavere kraftproduksjon bidro til at veksten i 4. kvartal ble lavere 
enn trendveksten i Fastlands-Norge. I tillegg utviklet industriproduksjonen seg spesielt 
svakt mot slutten av 2012. Det siste har sammenheng med svakere vekst internasjonalt 
og nedgang i eksporten av tradisjonelle varer. I bygg og anlegg var aktivitetsutviklingen 
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svak i hele andre halvår i fjor. BNP for Fastlands-Norge økte med 3,5 prosent i følge 
de foreløpige tallen for 2012, som er de høyeste veksten siden 2007. Svingning i 
kraftproduksjonen som var lav i 2011, men svært høy det meste av 2012, bidro til å øke 
2012 veksten med 0,3 prosentpoeng. Petroleumsutvinningen lå på samme nivå som året 
før, etter flere år med nedgang. Veksten i samlet norsk BNP ble 3,2 prosent. Det 
høyeste siden 2004. 
SSB påpeker at et spesielt trekk knyttet til konjunkturoppgangen i 2011 og 2012 er den 
svake produktivitetsutviklingen. Normalt øker produktiviteten markert tidlig i en 
oppgang, og økningen var god i årene før 2009. En av grunnene kan være lave 
investeringer. Sysselsettingsveksten var imidlertid stor, og antall sysselsatte økte med 
2,2 prosent i 2012. Til tross for økt arbeidsstyrke, gikk derfor likevel arbeidsledigheten 
ned. Veksten i sysselsettingen falt fra første til andre halvår, og nedgangen i ledigheten 
stoppet opp. Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viste en klar tendens til økt ledighet mot 
slutten av 2012. 
SSB ser litt mindre positivt på konjunkturutviklingen de nærmeste årene. Veksten i 
utlandet kan bli enda svakere i 2013 enn året før. Etter dette kan veksten langsomt ta 
seg opp. Det gjør at norske eksportbedrifter må kjempe om markedsandeler i stort sett 
stagnerende markeder. Dette gir imidlertid også beskjedne inflasjonsimpulser fra 
utlandet, og styringsrentene både i USA og Europa vil forbli lave. 
Petroleumsvirksomheten har bidratt klart til oppgangen de to siste årene. SSB legger til 
grunn at etterspørselsveksten fra denne næringen, selv om den reduseres, vil være stor 
nok til at den underliggende oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Dette sammen med 
fortsatt beskjeden investeringsvekst i fastlandsnæringene, gjør at veksten i 
fastlandsøkonomien reduseres ned mot trendvekst. 
 
SSB anslår at siden 2004, har 60 prosent av sysselsettingsveksten i Norge kommet fra 
arbeidsinnvandring. 
De fleste innvandrere kommer til de største byene eller omegnen til disse, og det er også 
et mønster at de flytter til mer sentrale strøk etter hvert. Likevel har innvandringen 
bidratt til at det er folketilvekst i alle kommuner de siste fire årene, etter drøyt 25 år med 
nedgang. 
Etter en drøfting av fordeler og ulemper ved innvandring konkluderer SSB, med at stor 
innvandring tilsier at tall for den økonomiske utvikling bør sees i et annet lys. Et åpenbart 
eksempel de fremholder er at en bør legge større vekt på tall per innbygger når en 
vurderer produksjon, konsum og inntekter. Et eksempel er at BNP for Fastlands-Norge 
har økt med 24,2 prosent siden 2004, mens det per innbygger bare har økt med 14,0 
prosent. Tilsvarende gjelder for disponibel realinntekt, der prosentene er 30,5 og 19,7. 
Det påpekes også at en innvandrer kan øke egen inntekt kraftig ved å komme til Norge, 
men likevel bidra til å senke norsk gjennomsnittsinntekt.  Tilsvarende kan gjelde for 
produktivitet. 
 
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. 



45 
 

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. 
 
NHOs kvartalsrapport 
NHO publiserte “Økonomisk overblikk” 1/2013 i månedsskiftet februar-mars. Her inngår 
ny runde av økonomibarometeret. Dette viser at NHO-bedriftene tegner et mer 
optimistisk bilde av 2014 enn av inneværende år. Et hovedbilde er at industriens 
investeringer har stabilisert seg på et nivå, som er langt under nivået før finanskrisen. 
NHO venter nullvekst i fastlandseksporten(volum) i 2013 og 2,0 prosent økning i 2014. 
Økonomibarometeret (utført av TNS Gallup) viser god markedssituasjon i de fleste 
næringer. En markert bedring i eksportrettede virksomheter skyldes økt optimisme i 
havbruksnæringen. Eksportbedrifter som ikke er rettet mot havbruk og petroleum er 
fortsatt preget av det norske kostnadsbildet, krise i Europa og sterk norsk krone. 
Bedrifter innen tjenestesektoren, byggesektoren samt bedrifter med større 
offshoreleveranser, har fortsatt god vekst i etterspørselen. 
Bedriftene planlegger å øke bemanningen med 1,6 prosent i 2013 og 2,0 prosent i 2014. 
Petroleumsrelaterte næringer planlegger 4,3 prosent sysselsettingsvekst i 2013. Behovet 
for økt bemanning tyder på at flertallet av norske bedrifter har full kapasitetsutnyttelse. 
De regionale forskjellene er store. Det er fylkene med størst befolkningsvekst, som 
Rogaland, Oslo/Akershus, Trøndelag og Hordaland, som vil få sterkest 
sysselsettingsvekst. Nederst på fylkeslisten ligger Innlandet, Telemark og Sogn og 
Fjordane. 
 
Norges Bank sin siste utgave av ”Regionalt nettverk” undersøkelsen, gjennomført i 
perioden 14. januar til 8. februar (Nr. 1/2013, publisert 8. mars), viser at den samlede 
veksten i produksjonen de siste 3 månedene har avtatt litt, sammenlignet med forrige 
undersøkelse i november. Veksten var noe svakere enn i forrige runde, og har så langt 
vært omtrent som bedriftene så for seg i november. Bedriftene venter samlet sett litt 
høyere produksjonsvekst det neste halve året.   
 
Veksten har tiltatt i tjenesteyting mot husholdningene, men har avtatt eller vært stabil i 
de øvrige næringene. I industrien var produksjonsveksten moderat og litt lavere enn i 
forrige runde. Det er fortsatt oljeleverandørindustrien som melder om sterkest vekst og 
hjemmemarkedsindustrien som melder om svakest vekst. Sistnevnte gruppe venter 
stabilt produksjonsvolum framover. Oljeleverandørindustrien har justert forventningene 
svakt ned, men venter fortsatt tydelig vekst. I eksportindustrien melder kontaktene om 
moderat vekst, noe svakere enn i november. Det var særlig eksport av 
petroleumsrelaterte produkter som bidro til vekst, mens mer tradisjonell eksportindustri 
meldte om relativt svak utvikling. Eksportbedriftene venter fortsatt moderat vekst. 
 
Det ble meldt om ganske markert produksjonsvekst de siste tre måneder i bygg og 
anlegg, om lag som i forrige runde. Innen anlegg meldes det om sterk og økende 
konkurranse fra utlandet. Samlet sett ventes litt svakere produksjonsvekst i bygg og 
anlegg. 
Varehandel melder om moderat vekst de siste 3 måneder, litt svakere enn i forrige 
runde. Det ventes svakt tiltagende vekst de neste 6 månedene. 
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Veksten var moderat for tjenesteyting. Det var svakere vekst for næringsrettede 
tjenester, mens den tiltok svakt for de husholdningsrettede tjenestene. Det ventes litt 
sterkere vekst fremover. 
 
Andelen av bedriftene som melder om kapasitetsproblemer (noe eller betydelige 
problemer med å møte en eventuell vekst i etterspørselen) har avtatt fra 42 prosent i 
forrige runde til 39 prosent nå. 
Det er fortsatt bygg og anlegg som har størst kapasitetsproblem. Kapasitetsproblemene 
avtok innen industri og tjenesteyting, men økte innen bygg og anlegg og varehandel.  
Det er kommune- og sykehussektoren som planlegger den høyeste investeringsveksten 
framover. Industrien har også oppjustert planene, mens varehandel venter stabilt 
investeringsnivå. Tjenesteyting venter marginalt fall i investeringene. 
Kontaktene venter fortsatt at sysselsettingen vil vokse og at det ventes svakt tiltagende 
vekst. Sysselsettingen steg litt mindre enn ventet de siste 3 månedene. Som i de to 
foregående rundene var det stabil sysselsetting i varehandel, mens de øvrige meldte om 
økning. Bygg og anlegg hadde sterkest økning.   
 
Tjenesteyting venter sterkest lønnsvekst i 2013 med 4,25 prosent, mens industri, bygg 
og anlegg og varehandel venter minst med 3,75 prosent. Offentlig sektor venter en 
lønnsvekst på om lag 4 prosent i 2013. 
 

Produksjonsvekst i industrigrupper og bygg og anlegg

 
 
Driftsmarginene de siste 3 månedene har bedret seg noe fra samme periode i fjor, men 
svakere enn i forrige runde. Varehandel melder om en liten nedgang i marginene, mens 
det er bedring for de øvrige.  
 
Regionfordelt er arbeidsmarkedet blitt mindre stramt på sør-Vestlandet (Hordaland og 
Rogaland) og strammere i Nord-Norge. Stramheten måles ved andel av bedriftene som 
sier at tilgang på arbeidskraft begrenser produksjonen. Arbeidsmarkedet er nå 
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strammest på nord-Vestlandet (M&R og S&Fj). Deretter følger sør-Vestlandet og Nord-
Norge foran region innland. Deretter følger det sentrale Østland og midt-Norge, mens 
region sør fortsatt har det minst stramme arbeidsmarkedet. 
Bortsett fra Nord-Norge, der det er klar tilstramning både generelt og i arbeidsmarkedet, 
er det ellers i landet mer eller mindre nedgang, med ett unntak. Arbeidsmarkedet i 
region sør er marginalt strammere. 
Region sør er Agder, Telemark og Vestfold. Region øst er Oslo, Akershus, Buskerud og 
Østfold. Region innland er Oppland og Hedmark. Region Midt-Norge er Trøndelag.  
Ser en på kapasitetsproblemer generelt, rapporterer nå region nord-vest, sør-vest og 
Nord Norge om størst utfordring. Det har blitt mindre stramt i Vestlandsregionene og 
strammere i Nord. Deretter følger region øst, nå et hakk foran midt-Norge. Region 
innland følger deretter og aller minst kapasitetsproblemer finner vi fortsatt i region sør.  
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I perioden 23.-26 april ble det gjennomført telefonsamtaler med et begrenset utvalg av 
kontaktene i regionalt nettverk. Fokus var på eventuelle endringer i produksjon og 
sysselsetting siden januar-runden. 68 bedrifter fra privat sektor deltok og alle regioner 
var representert. 
Produksjonen har økt noe mindre enn bedriftene så for seg i januar, da de ventet at 
veksten ville tilta. Produksjonsutsiktene ser imidlertid ut til å være om lag som bedømt i 
januar. Utviklingen i sysselsettingen har vært omtrent som ventet i januar. 
Kapasitetsutnyttelsen er om lag på samme nivå som i januar. 
 
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 første kvartal, som ble gjennomført i februar 2013, har økonomene 
senket sine forventninger om prisstigningen de kommende 12 månedene fra 1,8 til 1,7 
prosent. Økonomene i finansnæringen venter bare 1,5 prosent prisstigning. Partene i 
arbeidslivet justerte også sine prisforventninger ned med 0,1 prosentpoeng, og venter 
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også 1,7 prosent om 12 måneder. Arbeidsgiverne justerte en tiendedel ned og venter nå 
1,7 prosent. Arbeidstakerorganisasjonene også justerte en tiendedel ned og ventet nå 
1,6 prosent prisstigning de neste 12 måneder. Næringslivslederne venter fortsatt 2,3 
prosent prisvekst om 12 måneder mens husholdningene venter hele 3,3 prosent 
prisstigning, etter en oppjustering på 0,1 prosentpoeng siste kvartal. 
Næringslivslederne venter nå i 1. kvartal en årslønnsvekst (i egen bedrift) i 2013 på 3,3 
prosent. Dette er ned 0,2 prosentpoeng siden 4. kvartal 2012. For 2014 veter 
næringslivslederne årslønnsvekst på 3,2 prosent (i egen bedrift). Partene i arbeidslivet 
har justert ned sine lønnsforventninger med 0,1 prosentpoeng for 2013 og venter nå 3,7 
prosent lønnsvekst både i 2013 og 2014.  
 
43,5 prosent av økonomene sier i 1. kvartal 2013 at de ventet høyere kronekurs om 12 
måneder.   Dette er en nedgang fra 58,2 prosent i 2. kvartal, 47,8 prosent i 3.kvartal og 
43,8 prosent i 4. kvartal 2012.  
I 1. kvartal 2013 venter 39,6 prosent av næringslivslederne bedre lønnsomhet i egen 
bedrift om 12 måneder. Dette er opp fra 37,0 i 4. kvartal 2012. Andelen som venter 
svakere lønnsomhet falt litt, etter å ha økt over flere kvartal. I 2012 økte denne andelen 
fra 16,5 prosent i 2. kvartal til 18,2 prosent i 3. kvartal og 20,1 prosent i 4. kvartal, for 
så å gå litt ned til 19,3 prosent i 1. kvartal 2013.  
39,6 prosent av lederne tror at de vil øke sysselsettingen det kommende året. For et 
kvartal siden var tilsvarende anslag 35,7 prosent. 17,8 prosent av lederne venter å ha 
færre ansatte i bedriften om 12 måneder. I 4.kvartal var denne andelen 16,1 prosent.  
 
Norges Banks utlånsundersøkelse for 1. kvartal 2013, viser at bankene fortsatte å 
øke sine utlånsmarginer i 1. kvartal og økningen var større enn forventet ved utgangen 
av 4. kvartal. Bankene venter fortsatt økning i marginene, noe som trolig henger 
sammen med varslede økninger i utlånsrentene.  
Låneetterspørselen fra husholdningene har falt, særlig for førstehjemslån. Endringene i 
samlet kredittpraksis overfor husholdningene er lite endret, mens det er gjort lettelser 
overfor foretakene. Samlet kredittpraksis ventes å være om lag uendret i 2. kvartal. 
Foretakenes etterspørsel etter lån oppgis å ha økt, og bankene venter ytterligere økning i 
etterspørselen i 2. kvartal. 
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 22. mars - 9. april og publisert 17. april 2013. 
 
Inntektsoppgjøret i 2013 
8. april ble NHO, LO og YS enige om rammene for årets lønnsoppgjør uten at det kom til 
konflikt. Rammen er 3,4 prosent i gjennomsnitt.  I det sentrale oppgjøret mellom LO og 
NHO blir det gitt 0,75 kroner per time fra 1. april. På toppen av dette får lavtlønte 1,40 
per time, slik at deres samlede tillegg blir 2,15 per time. Grensen for lav lønn er 90 
prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I følge TBU (Teknisk Beregningsutvalg 
for Inntektsoppgjørene) tilsvarer dette 365 700 kroner. Regnet på basis av denne 
lønnen, utgjør tillegget på 2,15 kroner per 1. april, en økning i årslønnen med 0,86 
prosent i 2013. I tillegg vil årslønnen øke som følge av fjorårets tillegg (overhenget). 
Dette er beregnet å bidra med en økning på 1,2 prosent for industriarbeidere. I tillegg til 
det sentrale oppgjøret fikk industriarbeidere i 2012 lokale tillegg på 1,8 prosent. Blir 
resultatet omtrent like stort i 2013, vil gruppen lavtlønte kunne få rundt 3,9 prosent 
økning i årslønnen i 2013. 
Med bakgrunn i det stramme arbeidsmarkedet er dette positivt og lønnsveksten for 
frontfagene kan komme ned i rundt 3,5 prosent, som er et halvt prosentpoeng lavere 
enn mange ventet. Det resultatet som nå tegner seg av inntektsoppgjøret kan både 
direkte og indirekte virke positivt på en sterkt svekket konkurranseevne. Både ved at 
prisstigning og styringsrente kan bli lavere, men også ved at det kan moderere 
kronekursutviklingen. I løpet av våren skal også stat og kommune gjøre sine avtaler med 
de ansatte. Frontfagene rammer er etter norsk praksis i stor grad avgjørende også for de 
oppgjørene som kommer etter. 
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Konsumprisindeksen (KPI) steg med 0,6 prosent fra mars til april. Indeksen uten 
avgifter og energiprodukter (KPI-JAE) økte også med 0,6 prosent. Økte priser på 
matvarer bidro mest til økningen siste måned, mens matvarer dempet prisveksten. 
Fra april 2012 til april 2013, steg KPI med 1,9 prosent og KPI- JAE med 1,5 prosent. Det 
er et klart hopp i forhold til tidligere månedsøkninger. 
 
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 en viktig faktor 
bak prisøkningen.  
 

Konsumprisindeksen (KPI)
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