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EKSPORTEN I MARS 2014 
 
 
Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. 
 
Verditall 
MÅNEDSTALL Mai 2014 Verdiendring fra mai 2013 
 Mill NOK Prosent 
 I alt - alle varer 70 297  -3,3 
 - Råolje 20 584 -10,5 
 - Naturgass    16 744 -12,6 
 - Kondensater   397 -49,7 
 - Skip og plattformer  - -100 
 - Fastlandseksport (trad. varer) 32 572 11,9 
 
 
MÅNEDSTALL Januar- mai 2014 Verdiendring fra jan.-mai 2013 
 Mill NOK Prosent 
 I alt – alle varer 390 830 5,2 
 - Råolje 120 759 8,2 
 - Naturgass    102 840 -2,3 
 - Kondensater   3 624 -5,9 
 - Skip og plattformer  4 039 83,1 
 - Fastlandseksport (trad. varer) 159 568 7,4 
 
 
Økt fastlandseksport og redusert petroleumseksport i mai 
 
Sammenlignet med mai i fjor, falt samlet vareeksport med 3,3 prosent. Så langt i år er 
økningen 5,2 prosent. Vareimporten gikk ned med 1,5 prosent fra mai i fjor, og så langt i 
2014 har vareimporten økt med 3,8 prosent.  
Holder vi skip, råolje og naturgass utenom, og bare ser på fastlandseksporten var det 
en økning på 10,1 prosent i januar, 6,6 prosent i februar, 3,6 prosent i mars, 3,1 prosent i 
april og 11,9 prosent i mai. Gjennomsnittsøkningen for de fem månedene er 7,4 prosent. 
Alt sammenlignet med tilsvarende periode i 2013. I januar og februar var det like mange 
virkedager i 2013 og 2014, mens det var tre dager mer i mars i år (21 mot 19 dager) og i 
april tre dager mindre enn året før (19 mot 21 dager), siden påska var i mars i fjor og april 
i år. I mai var det to virkedager mer i år (20 mot 18).  
Kronekursen svekket seg markert gjennom 2013, og bidro til å heve eksportverdien regnet 
i kroner.  
I hele 2013 økte fastlandseksporten (regnet i kroner) med 1,2 prosent. 
 
Fiskeeksporten har økt med nær 4,9 milliarder kroner eller 21,9 prosent så langt i 2014, 
sammenlignet med samme periode i fjor. Fersk laks alene økte med 2,9 milliarder. De 
fleste hovedgrupper i av vareeksporten har økning så langt i 2014.  
Den store og viktige gruppa maskiner og transportmidler (verksted-
/teknologiindustri) har økt eksportverdien med 1,1 milliarder kroner eller 3,7 prosent, 
sammenlignet med de fem første månedene av 2013. Da er ikke skip tatt med. I årets fem 
første måneder er det registrert en økning på 2,0 milliarder i eksport av brukte skip, og 
0,17 milliarder for nye skip. Selv uten skipene, kan denne gruppa ha betydelige 
svingninger i eksportverdien fra måned til måned. Eksport av nye skip utgjør knapt en 
milliarder kroner så langt i år. 
Eksport av raffinerte petroleumsprodukter (bensin, diesel propan mv., som inngår i 
fastlandseksporten) økte med hele 1,7 milliarder kroner eller 33,5 prosent i mai. Det har 
gått mye opp og ned for denne gruppa tidligere i år. I januar var det opp 0,35 milliarder 
kroner eller 5,1 prosent, men deretter var det fall på 1,4 prosent i februar, 21,7 prosent i 
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mars og 8,3 prosent i april.  I sum gir dette 0,1 prosent nedgang i eksportverdien så langt 
i år. I mai var det 39 prosent økning for oljeproduktene og 17 prosent for gassproduktene.  
 
Energi dominerer  
Eksport av råolje og naturgass utgjorde 53,7 prosent av samlet vareeksport i mai Tar vi 
også med de raffinerte energiproduktene og elektrisk strøm, øker denne andelen til 64,1 
prosent. For hele 2013 var andelene 58,8 og 67,3 prosent, mens andelene i 2012 var 61,0 
og 70,1 prosent. Dette viser at energi, til tross for noe nedgang i 2013, utgjør en 
dominerende andel av norsk eksport.  
Regnet uten varegruppen energiprodukter, som omfatter raffinerte petroleumsprodukter 
og elektrisk strøm, var det i mai en økning i den øvrige fastlandseksporten på 1,8 
milliarder kroner eller 7,5 prosent. Så langt i 2014 er det en økning på 10,8 milliarder 
kroner eller 9,4 prosent i fastlandseksport uten energiprodukter.  
 
Lengre bak i denne rapporten er det en tabell som viser fordelingen av vareeksporten på 
varegrupper i 2013 og en tabell som viser foreløpige utenriksregnskap i 2013, basert på 
de foreløpige nasjonalregnskapstallene.  
 
Petroleumseksporten 
Fra rekorden på 10,5 milliarder standard kubikkmeter gass i desember 2012 har volumet 
av gasseksporten flatet ut. I januar 2014 ble det eksportert 9,4 milliarder kubikkmeter 
naturgass i gassform, i februar 8,7 milliarder, i mars 9,8 milliarder, i april 8,3 milliarder og 
i mai 8,1 milliarder, som er 5,2 prosent mindre enn i mai i 2013.  
Hittil i 2014 er det eksportert naturgass for 102,8 milliarder kroner. Ned 2,3 prosent fra 
samme periode i 2013. 
I hele 2013 ble det eksportert naturgass for 241,7 milliarder kroner og råolje for 278,9 
milliarder kroner. I 2012 utgjorde eksporten av naturgass 252,3 milliarder kroner og 
eksporten av råolje 306,8 milliarder kroner. 
 
Råoljeeksporten utgjorde i januar i år 29,1 milliarder kroner. Dette var 8,6 prosent mer 
enn i desember, og hele 38,0 prosent mer enn i januar 2013. I februar falt eksporten av 
råolje sterkt og var med 22,3 milliarder 7,3 prosent lavere enn i februar året før. I mars 
utgjorde eksportverdien for råoljen 23,9 milliarder kroner, som er 2,0 prosent lavere enn 
året før, i april var eksportverdien 24,9 milliarder kroner, som er hele 28,2 prosent over 
april i fjor og i mai 20,6 milliarder kroner som er 10,5 prosent lavere verdi enn i mai i fjor.  
 

Oljepris og antall eksporterte fat

Kilde: SSB  - 16. juni 2014  
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Gjennomsnittsprisen på 671 kroner fatet i januar, 673 i februar, 652 kroner i mars, 648 
kroner i april og 659 i mai. Dette var henholdsvis 39, 19, 16, 60 og 61 kroner (6,2, 2,9, 
6,1, 10,2 og 10,2 prosent) høyere enn i januar, februar, mars, april og mai i 2013. 
 
Det ble eksportert 31 millioner fat råolje i mai, som er 7 millioner eller 18,4 prosent færre 
fat enn i mai 2013.  
 
Utviklingen i pris og antall fat er vist i grafen over. I april 2013 falt for første gang siden 
juni 2012 gjennomsnittsprisen under 600 kroner per fat. Brent olje hadde en topp på 118 
USD per fat 14. februar 2013, men stabilisert seg rundt 103-104 USD i vår og økte til 
rundt 115 USD sist sommer, før den falt tilbake til området 105-110 USD. Svakere krone 
har imidlertid bidratt til at prisen i kroner ble hevet mot slutten av 2013.  
BP påpeker i sin rapport i juni 2014 at oljeprisen ikke har ligget mer stabilt siden 1970. To 
forhold som ikke har noe med hverandre å gjøre, men som begge har hatt stor betydning, 
med motsatt fortegn, har bidratt til denne stabile prisutviklingen. Den ene faktoren er den 
sterke økningen i oljeproduksjon i USA, som har avbalansert den andre, som er bortfall av 
produksjon i Nord-Afrika og Midtøsten. Basert på tidligere erfaringer tror BP at det vil ta år 
å få i gang igjen produksjon, som har stoppet opp som følge av konflikter, slik vi nå ser 
eksempler på. 
 
I USA har prisen på skifergassbasert råolje (WTI-olje), som var ned mot 90 dollar fatet i 
2012, økt senere. Den er nå nesten like høy som for annen råolje (Brentolje). Dette har 
hevet lønnsomheten og stimulerer investeringsaktiviteten, som har vært svært 
omfattende. Det er antagelig ikke noe land som har økt oljeproduksjonen så mye på ett år 
som USA gjorde i 2013. Økningen var 1,1 millioner fat per dag, og dette utgjorde 96 
prosent av all produksjonsøkning utenfor Opec. Dette har skjedd i et gunstig politisk klima, 
der det har vært et ønske å redusere USAs avhengighet av importert olje. Rask utvikling 
av ny teknologi har også vært viktig for å realisere den raske produksjonsveksten. 
 
Svakere utvikling i industriproduksjonen i Kina og Storbritannia har bidratt til å dempe 
oljeprisen i 2013. 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 stor 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.  
Det meldes at Tyskland planlegger allerede neste år å oppheve sitt forbud mot fracking for 
utvinning av skifergass. Den tyske industrien er sterk forkjemper for dette, og påpeker at 
skifergass har gitt konkurrenter i USA billig energi og dermed konkurransefordel. 
 
Rørledning kan påvirke fremtidig olje- og gasspris 
President Obama har lenge hatt en rørledning for transport av petroleum fra feltene ved 
grensa mot Canada og ned til raffineriene i Texas på sitt bord. Miljøforkjemperne kjemper 
mot mens oljeindustrien kjemper for ledningen. Dersom den blir realisert vil den utløse 
betydelige investeringer i utvinning. Potensialet er så betydelig at det trolig vil senke olje- 
og gass prisen globalt, og slik få betydning for andre petroleumsprodusenter. Obama har 
vegret seg av hensyn til miljøet, men rørledningen har kommet opp i forbindelse med 
budsjettkrisen, og det antydes at republikanerne kan presse den igjennom i forbindelse 
med et budsjettkompromiss. 
 
Råvareanalytikerne i det amerikanske meglerhuset Citi laget en analyse av oljemarkedet i 
2013. 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 tidligere har trodd. De antyder derfor en 
oljepris på 80-90 USD per fat ved utgangen av tiåret. 
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Statistisk sentralbyrå har i en ny rapport konkludert med at det mest sannsynlige nivået 
for oljeprisen i 2025 er rundt 70 USD per fat (reell pris). DnB Markets har tidligere antydet 
en nominell pris på 90 USD i 2020. Dette tilsvarer rundt 80 USD reelt, når en korrigerer 
for prisstigning. 
USA er selvforsynt med gass (og mener å være det de neste 100 år). Gassprisen i USA har 
vært en 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 
2012 USA som verdens største nettoimportør av olje- og oljeprodukter. 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 tidligst kunne være i 
produksjon. Statoil har også gjort gassfunn i Tanzania i Afrika, som er minst på Snøhvits 
(Melkøya) størrelse. 
I midten av september 2013 kom det melding om at den eneste atomkraftreaktoren som 
fortsatt har vært i drift i Japan (reaktor fire på Kansai Electric Power sitt Ohi verk i Osaka 
vest i landet) stenges ned. Japan har hatt atomkraft i 40 år, og før Fukushima krisen 
våren 2011 utgjorde atomkraft rundt 30 prosent av Japans elproduksjon. Statsminister 
Shinzo Abe ønsker atomkraften tilbake, og det er verk som klargjøres for start i 2014. 
Foreløpig produseres det ikke atomkraft i Japan, som derfor er avhengig av stor import av 
gass og kull. Japan har tatt initiativ til at gasskjøpende land danner et interessefellesskap 
(innkjøpskartell), for å få ned prisene i Asia, som er høyere enn i andre deler av verden. 
 
IEAs leder Maria van der Hoeven uttrykker at IEA ble overrasket over hvor raskt 
skifergassrevolusjonen i USA kom. Hun mener imidlertid at revolusjonen trolig ikke vil spre 
seg raskt til andre land. Det finnes rett nok store ressurser, blant annet i Kina, men 
ressursene er vanskeligere å utvinne. Utfordringene kan trolig løses, men det tar tid og 
produksjonen blir neppe betydelig før etter 2020. Det går heller ikke fort andre steder det 
er påvist ressurser, som Russland, Polen, Australia og Argentina. Derfor mener IEA at den 
amerikanske revolusjonen vil ha en betydning for LNG markedet, men i mindre grad 
påvirke markedet ved at selve utvinningsaktiviteten spres raskt. En brems for den 
skiferbaserte utbyggingen kan også 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 eksportterminaler i USA er 
også betydelige. 
Basert på erfaringene fra USA, regnes skiferolje 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 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 
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. 
Både omfattende nedstengning og eventuell oppstart av atomkraftanlegg, vil også kunne 
påvirke olje- og gassetterspørselen.  
Sjansen for oppstart av atomkraftverk i Japan har også økt etter at Abe overtok som 
statsminister. På den andre side kan en ventet heving av levestandarden i Asia de 
nærmeste tiårene øke energietterspørselen. På kort sikt kan også uro i oljeproduserende 
land i Midtøsten og boikott av Iran bety strammere marked.  
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Saudi-Arabia har i det siste endret holdning og økte i 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 2012 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. Avtalen svekkes også av mange unntak i de landene som fortsatt forplikter seg. 
Etter valget i Australia i september 2013, der de konservative, som ønsker at Australia 
trekker seg fra forpliktelsene i Kyoto avtalen, vant, øker usikkerheten om hele avtalens 
fremtid. 
Selv om land som USA ikke er med i Kyoto avtalen har de likevel lokale 
programmer/kvoter for reduksjon av CO2 utslipp.  Overgangen fra kull til skifergass i USA 
har også 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 
kulleksporten til 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 de fem første månedene i 2013, var det i samme periode i 2014 
økning i norsk fastlandseksport til alle kontinenter utenom Afrika og Oceania der den falt 
med 18,2 og 3,6 prosent. For Europa var det 7,6 prosent økning, mens det var 11,1 
prosent økning for Asia, 10,6 prosent økning for Nord-Amerika og 2,8 prosent økning for 
Sør-Amerika. 
Kina ble i januar 2013 passert av Sør Korea, som det viktigste norske markedet i Asia, 
men i juli 2013 gjenerobret Kina førsteplassen og beholdt den ut 2013. I 2014 startet 
Korea-eksporten igjen sterkt, og Korea gjenerobret asiatoppen. Allerede i februar 
gjenerobret imidlertid Kina førsteplassen, etter god vekst, mens det var markert nedgang 
for Sør-Korea. 
Til og med mai 2014 er Asia-rekkefølgen; Kina, S-Korea, Singapore og Japan. 
Endringen for disse fire landene er henholdsvis opp 15,5 prosent, ned 11 prosent, opp 37 
prosent for Singapore og opp 77 prosent for Japan. Eksporten til Kina, som hadde negativt 
fortegn fram til og med april i 2013, har senere økt hver måned, med unntak av april 
måned, sammenlignet med de samme månedene året før. 
Eksporten til Brasil som falt med 11,5 prosent i 2013, fortsatte å falle i januar i år, men 
økte sterkt i februar, slik at det så langt i år er 14 prosent økning, til tross for 3,3 prosent 
nedgang i mars og 20 prosent nedgang i april. Eksporten til USA som falt med 16,6 
prosent i 2013, har økt med 9,7 prosent så langt i 2014, mens eksporten til Canada, som 
økte med 48 prosent i 2013, nå er ned 21 prosent så langt i 2014. 
I Europa registreres 9,4 prosent økning for EU, og 11,6 prosent økning for de nordiske 
landene alene så langt i år. Eksport til de kriserammede eurolandene, som falt i 2013, 
viser nå tegn til ny oppgang. 2014 åpnet bedre enn 2013, og for Hellas, Italia, Spania 
og Portugal er det økning på henholdsvis 16, 21, 26 og 12 prosent, mens det for Irland 
er minus 47 prosent så langt i år. 
 
Varegruppene 
Samlet fastlandseksport økte med 11,0 milliarder kroner eller 4,4 prosent fra januar-mai 
2013 til januar-mai 2014. Fiskeeksporten økte med 4,9 milliarder kroner eller 21,9 
prosent.  Det er fortsatt fersk laks som står for det meste av økningen, med økning på 2,9 
milliarder kroner, eller opp 24,5 prosent fra samme periode i fjor. Utenom laks har 
fiskeeksporten hittil i år økt med 1,9 milliarder kroner eller 18,7 prosent. Fersk torsk står 

6 
 



 
 

for en stor del av dette. Så langt i år utgjør fersk og fryst laks 55,0 prosent av samlet 
fiskeeksport (fersk alene 53,5 prosent). I samme periode i fjor var andelen 53,8 prosent. 
 
Lakseprisen (kiloprisen for 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 igjen en 
foreløpig topp med 31,27 kroner. Deretter falt den tilbake til nytt bunnpunkt med 23,99 i 
uke 39 2012, for så å gå med en underliggende stigende trend fram frem til ny 
rekordnotering på 43,81 uke 20 i 2013. Prisen falt deretter tilbake til 39,22 i uke 24, men 
steg så igjen til nytt rekordnivå igjen i uke 27 i 2013, med 45,15 kroner. Etter en 
forbigående nedgang til rundt 40 kroner, steg den igjen til 43,43 kroner i uke 33. 
Deretter falt prisen markert i flere uker til vendepunkt på nær 30 kroner i uke 38, for 
deretter å stige nesten sammenhengende i resten av 2013. I uke 52 satte prisen for 
eksport av fersk laks igjen ny rekord, med hele 50,58 kroner kiloet (se figur). Så langt i 
2014 har prisen falt tilbake til 36,47 kroner (uke 25), men kiloprisen var ved påsketider 
midlertidig oppe i 47,40 kroner. Eksportert volum var 29,8 prosent høyere enn i uke 25 i 
2013, og det ble eksportert 17 308 tonn fersk laks denne uka. I tillegg kommer 800 tonn 
fryst laks (opp 65 prosent fra året før). 
 
Eksporten av laks økte (i følge Sjømatrådets statistikk) med 10,2 milliarder kroner eller 
34,6 prosent fra 2012 til 2013, selv om volumet falt med 3,4 prosent. Fra 2011 til 2012 
økte verdien av lakseeksporten med 449 millioner kroner eller 1,5 prosent. Volumet økte 
da med 18,9 prosent, mens 14,6 prosent lavere gjennomsnittspriser da dro eksportverdien 
ned. 
 

Eksportpris fersk og kjølt laks

SSB  - 25. juni 2014  
 
Eksportverdien for kjemiske produkter falt gjennom 2012, men økte i gjennomsnitt med 
2,0 prosent i 2013. Hittil i år er det en økning på 9,6 prosent sammenlignet med samme 
periode i 2013. Dette var en av gruppene som økte mest i mai med 14,4 prosent. 
Den større gruppen metallvarer, metaller, papir og andre ”commodities” hadde en 
eksportnedgang på 1,8 milliarder kroner eller 2,7 prosent i 2013. Det er økning på 5,8 
prosent så langt i år. Den store undergruppen metaller unntatt jern og stål (aluminium og 
nikkel) har en økning i eksportverdien på 5,7 prosent hittil i år.  I hele 2013 var det en 
nedgang for denne undergruppen på 4,1 milliarder eller 10,2 prosent.  
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Gruppen forskjellige ferdige varer, bl. a tekniske instrumenter, møbler og klær hadde 
5,5 prosent nedgang i eksportverdien i 2013. Så langt i år er det en økning på 7,6 prosent, 
etter hele 27,4 prosent økning i mai.  Den største undergruppen, tekniske og 
vitenskapelige instrumenter (maritim elektronikk mv.), har så langt i år økt eksporten med 
15,2 prosent. Denne gruppa økte eksportverdien med 44 prosent eller 0,4 milliarder 
kroner sammenlignet med mai i fjor. Det er opp 1,0 prosent for møbler og ned 0,9 prosent 
for klær så langt i 2014. 
Den store gruppa verksted-/teknologiprodukter økte eksporten med 4,9 milliarder 
kroner eller 6,6 prosent i 2013.  For denne gruppa har større enkeltleveranser gitt store 
svingninger i eksporten fra måned til måned. Det registreres økning på 1,1 milliarder 
kroner eller 3,7 prosent så langt i år. Figuren under viser utviklingen i 2014 sammenlignet 
med samme periode i 2013. Tas nye og brukte skip med, er det en økning på 9,1 prosent 
så langt i år. Det er eksportert nye skip for nær 1 milliarder kroner og brukte for 3,0 
milliarder så langt i år. 
 

 
 
Etter sterk økning i mai har eksportverdien for raffinerte olje- og gassprodukter falt 
med 0,1 prosent så langt i år. I mai var det en økning på hele 1,7 milliarder kroner, 
sammenlignet med mai i fjor. Oljeproduktene bensin og diesel mv. har falt med 2,4 
prosent så langt i år, mens gassproduktene propan og butan økt med 6,0 prosent. I mai 
var det økning på 39 prosent for oljeproduktene og 17 prosent for gassproduktene. 
  
Eksporten av elektrisk strøm falt med 13,6 prosent i 2013, og utgjorde 4,4 milliarder 
kroner. Hittil i 2014 er det eksportert strøm for 1,8 milliarder kroner, en økning på 17,3 
prosent sammenlignet med samme periode i 2013.  
 
Import og handelsbalanse 
Vareimporten falt med 1,5 prosent fra mai i fjor til mai i år, og for de fem første månedene 
samlet er økningen 3,8 prosent. I hele 2013 var det en økning på 4,3 prosent.  
Sammenlignet med samme periode i 2013 har importen fra europeiske land økt med 4,5 
prosent så langt i 2014. Fra Asia økte den med 0,4 prosent (opp 4,1 prosent utenom skip 
og plattformer), mens det fra Afrika var fall på 17,3 prosent. Importen fra Nord-Amerika 
økte med 12,1 prosent (18,1 prosent utenom skip), mens importen fra Sør-Amerika har 
falt med 2,0 prosent. Fra Oceania har importen økt med 17,7 prosent i så langt i år. 
Importen fra Kina har økt med 5,7 prosent i så langt i år (6,8 prosent utenom skip mv.). 
Økningen for Kina gjelder spesielt elektronikk mv.  
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Importen av kjøretøy har økt med 1,2 milliarder kroner eller 5,5 prosent så langt i 2014. 
I hele 2013 ble det importert kjøretøy for 54,9 milliarder kroner, en økning fra 2012 på 
3,5 milliarder kroner eller 6,9 prosent.  
Det er importert elektrisk strøm for 869 millioner kroner så langt i år. Dette er 60 
prosent lavere enn året før. Importverdien av elektrisk strøm, som var rekordhøy i 2011, 
falt til et lavt nivå i 2012, men tok seg noe opp igjen i 2013. I hele 2013 er det importert 
strøm for 3,1 milliarder kroner, en økning på 2,0 milliarder eller 180 prosent fra 2012.  
 
Samlet hadde Norge i de fem første månedene av 2014 et overskudd i varehandelen med 
utlandet på 171,6 milliarder kroner, opp 7,0 prosent, fra samme periode i 2013. I mai 
alene var overskuddet 6,1 prosent lavere enn i mai 2013. 
I Hele året 2013 var handelsoverskuddet 370,5 milliarder, som er 13,4 prosent lavere enn 
i 2012. 
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VAREEKSPORT 
FORDELT PÅ VARESLAG 
 

      Verdi/Verdiendring 
      

       
Varegruppe (SITC) 2012 2013 

            
Endring   

    NOK mill. NOK mill. NOK mill. % 
  

       EKSPORT I ALT 935 718 436,7 899 745 786,9 -35 972 649,9 -3,8 % 
  EKSPORT ekskl.Skip/Plattformer 929 989 841,7 893 366 077,9 -36 623 763,9 -3,9 % 
  EKSPORT ekskl.skip, plattformer, 

   
  

  råolje og naturgass 360 130 239,5 364 595 830,6 4 465 591,1 1,2 % 
  

       NÆRINGSMIDDLER(0,1,4) 56 504 331,2 66 655 686,6 10 151 355,4 18,0 % 
  Meierivarer og egg (02) 593 618,5 709 273,8 115 655,4 19,5 % 
  Fisk (03)                                  50 808 329,6 60 373 550,9 9 565 221,3 18,8 % 
    Laks,fersk og fryst  24 056 317,6 33 037 754,2 8 981 436,6 37,3 % 
      - fersk (0302.1201) 22 905 432,6 31 708 747,6 8 803 315,0 38,4 % 
      - fryst (0303.2201)  1 150 885,0 1 329 007,9 178 122,8 15,5 % 
    Annen fisk og fiskevarer  26 752 012,0 27 335 796,7 583 784,8 2,2 % 
      -fersk, fryst, kjølt (034) 19 825 586,0 21 098 701,1 1 273 115,1 6,4 % 
      -saltet, tørket, røkt (035) 5 659 329,6 5 101 683,5 -557 646,1 -9,9 % 
      -krepsdyr, bløtdyr (036) 332 578,0 434 160,8 101 582,8 30,5 % 
      -tilb. fiskeprod. etc. (037) 934 518,4 701 251,3 -233 267,1 -25,0 % 
  Dyrefor (u/korn) (08) 1 217 452,4 1 295 861,1 78 408,8 6,4 % 
  

       DYRE- OG PLANTEFETT (4) 1 738 420,7 1 626 415,7 -112 005,0 -6,4 % 
  

       RÅVARER (2) 15 100 473,8 14 662 691,8 -437 782,0 -2,9 % 
    Huder og skinn, rå (21) 530 069,8 736 640,5 206 570,7 39,0 % 
    Tømmer, trelast, kork (24) 1 683 312,8 2 177 328,9 494 016,2 29,3 % 
    Papirmasse, -avfall (25) 3 160 386,6 2 944 291,8 -216 094,8 -6,8 % 
    Mineraler, malmer (27+28) 2 588 947,0 2 756 794,1 167 847,1 6,5 % 
  

       BRENSELSSTOFFER (3) 653 749 417,0 605 662 615,5 -48 086 801,4 -7,4 % 
    Mineralolje, -prod. (33) 369 900 509,4 336 752 789,6 -33 147 719,7 -9,0 % 
    - Råolje                                 306 825 241,0 278 870 992,1 -27 954 248,8 -9,1 % 
    - Mineraloljeprodukter (334) 52 001 203,7 49 239 559,4 -2 761 644,3 -5,3 % 
    Gass (34)                                277 997 685,2 263 459 097,4 -14 538 587,7 -5,2 % 
    - Naturgass                              252 254 919,8 241 650 218,2 -10 604 701,6 -4,2 % 
    Elektrisk strøm (35) 5 074 567,1 4 381 965,8 -692 601,4 -13,6 % 
  

       KJEMISKE PRODUKTER (5) 40 705 473,0 41 504 517,3 799 044,3 2,0 % 
    Kjemiske gr. stoff (51-52) 15 204 784,4 17 306 667,4 2 101 883,0 13,8 % 
    Farge-, garvestoffer (53) 1 270 238,8 1 325 106,7 54 867,9 4,3 % 
    Medisinske prod. (54) 4 377 140,1 4 567 948,8 190 808,7 4,4 % 
    Kunstgjødsel (56)                        4 798 199,7 4 475 671,8 -322 527,9 -6,7 % 
    Plastråstoffer (57)                      1 061 865,7 1 181 535,7 119 670,0 11,3 % 
    Plast, halvfabr. (58)                    12 907 815,8 11 489 032,2 -1 418 783,6 -11,0 % 
  

       

       HALVFABRIKATA (6 ekskl. 69) 61 651 780,6 56 172 383,0 -5 479 397,7 -8,9 % 
    Lær,-varer, bearb. skinn(61) 105 904,2 77 749,0 -28 155,2 -26,6 % 
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  Gummivarer (62) 602 353,2 721 317,3 118 964,1 19,7 % 
    Varer, tre, kork u/møbl. (63) 1 176 736,9 1 093 771,2 -82 965,7 -7,1 % 
    Papir, papp (64)                         4 905 622,8 4 414 433,3 -491 189,6 -10,0 % 
    Garn og stoffer mv. (65) 1 207 356,4 1 199 691,7 -7 664,7 -0,6 % 
    Varer av ikke-met.min. (66) 1 350 643,8 1 305 767,6 -44 876,1 -3,3 % 
    Jern og stål (67)                        12 435 925,8 11 557 461,8 -878 464,0 -7,1 % 
    Metaller u/jern, stål (68) 39 867 237,6 35 802 191,0 -4 065 046,6 -10,2 % 
  

       VERKSTEDPRODUKTER (69 og 7)                81 778 365,5 90 306 635,0 8 528 269,6 10,4 % 
  Verkstedprod. u/skip,plattf. 76 049 770,5 83 926 926,0 7 877 155,6 10,4 % 
    Varer av metaller (69) 7 450 197,2 11 096 301,6 3 646 104,4 48,9 % 
    Ind.-/kraftmask. (71-74) 40 300 789,8 42 888 881,2 2 588 091,4 6,4 % 
    Data- og kontormask. (75) 1 962 229,3 2 214 888,7 252 659,4 12,9 % 
    Tele-, TV-, lydopptakapp.(76) 5 030 197,2 4 788 073,5 -242 123,7 -4,8 % 
    Elektriske apparater (77) 12 503 824,4 14 293 047,4 1 789 223,0 14,3 % 
    Kjøretøy og deler (78) 4 815 648,8 5 102 610,7 286 961,9 6,0 % 
    Andre transp.midl.inkl.lystbåter 3 986 883,8 3 543 123,0 -443 760,8 -11,1 % 
    Nye skip                                 2 192 814,0 3 573 210,0 1 380 396,0 63,0 % 
    Eldre skip                               3 535 781,0 2 806 499,0 -729 282,0 -20,6 % 
    Oljeplattformer                          0,0 0,0 0,0 0,0 % 
  

       ANDRE FERDIGVARER (8,9) 26 228 595,6 24 781 257,6 -1 447 338,1 -5,5 % 
    Prefabr. bygn.;VVS-mater.(81) 1 047 706,4 1 008 468,8 -39 237,6 -3,7 % 
    Møbler og deler (82) 2 756 587,7 2 618 635,3 -137 952,4 -5,0 % 
    Klær (84)                                724 610,4 751 589,9 26 979,5 3,7 % 
   Tekniske instrumenter (87) 11 192 548,1 12 083 215,5 890 667,4 8,0 % 
    Forskj. ferdigvarer (89) 7 309 072,1 6 553 405,9 -755 666,2 -10,3 % 
  Datakilde: SSB 

      
        

 
 
 
Fylkesfordelt vareeksport  
Den fylkesfordelte eksportstatistikken viser at 13 fylker hadde eksportøkning mai 
sammenlignet med mai 2013. Størst økning hadde Rogaland (32 prosent økning), Sør-
Trøndelag (24%) og Akershus (19%). Deretter fulgte Vestfold (15%), Hedmark (15%), 
Hordaland(14%), Telemark (11%), Finnmark (10%) Oppland (8%), Troms (7%), Vest-
Agder (6), Oslo (5%) og Nordland (0,9%). 
Det var seks fylker som hadde lavere eksportverdi i mai i år. Disse var Aust-Agder (-
0,6%), Møre og Romsdal (-2,6%), Buskerud(-5,4%), Sogn og Fjordane (-6%), Østfold (-
11%) og Nord-Trøndelag (-12%). 
 
I de fem første månedene under ett er det 14 fylker som har økning. Det er Rogaland 
(45%), Finnmark (33%), Nord-Trøndelag (29%), Oslo (18%), Nordland (14%), Sør-
Trøndelag (14%),  Sogn og Fjordane (14%), Aust-Agder (12,5%), Møre og Romsdal 
(8,8%), Oppland (8,0%), Akershus (5,4%), Troms (4,6%), Telemark (4,4%) og   
Vest-Agder (1,9. 
Hedmark (-4,4%),  Vestfold (-4,8%), Buskerud (-11,1), Hordaland (-13,9) og Østfold (-
15,3%) har nedgang så langt i 2014.  
Den sterke økningen i Rogaland skyldes at eksporten av raffinerte petroleumsprodukter er 
økt med 79 prosent fra i fjor (økt med 6,1 milliarder kroner). For posten bearbeidede varer 
har fylket så langt i år en økning på 6,3 prosent. For Hordaland er det raffineriene som 
trekker ned med 5,3 milliarder lavere eksportverdi så langt i 2014 (ned 31%), mens 
eksporten av bearbeidede varer har økt med 15 prosent. 
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Fylkesvis eksport for varegrupper 

Den fylkesfordelte statistikken for vareeksport som Statistisk sentralbyrå publiserer, 
begrenser inndelingen til fire varegrupper; 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 eksportverdi i årets fem første måneder og endring fra samme periode i 
2013, er vist i tabellen under. På landsbasis var det en nedgang på 5,7 prosent for 
gruppen bearbeidede varer.  
 
Fastlandseksport etter fylke og varegruppe, januar-april 2014 Mill. kroner 

  
2013M05 2014M05 Endring 

0 Hele landet Varer i alt 148579 159568 7,4 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 24076 29419 22,2 % 

 
¬ Fisk 22343 27229 21,9 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 6591 7068 7,2 % 

 
Brenselsstoffer 33287 33619 1,0 % 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 84624 89463 5,7 % 

01 Østfold Varer i alt 6049 5123 -15,3 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 348 334 -4,0 % 

 
¬ Fisk 31 30 -3,2 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 854 844 -1,2 % 

 
Brenselsstoffer 2 1 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 4844 3945 -18,6 % 

02 Akershus Varer i alt 2786 2937 5,4 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 81 215 165,4 % 

 
¬ Fisk 0 0 

 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 97 98 1,0 % 

 
Brenselsstoffer 3 4 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 2606 2620 0,5 % 

03 Oslo Varer i alt 2767 3277 18,4 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 169 209 23,7 % 

 
¬ Fisk 26 7 -73,1 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 257 371 44,4 % 

 
Brenselsstoffer 2 2 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 2339 2695 15,2 % 

04 Hedmark Varer i alt 1592 1522 -4,4 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 32 43 34,4 % 

 
¬ Fisk 2 2 

 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 469 568 21,1 % 
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Brenselsstoffer 0 0 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 1090 911 -16,4 % 

05 Oppland Varer i alt 2324 2511 8,0 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 8 10 25,0 % 

 
¬ Fisk 0 0 

 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 158 187 18,4 % 

 
Brenselsstoffer 2 5 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 2155 2309 7,1 % 

06 Buskerud Varer i alt 5385 4786 -11,1 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 10 15 50,0 % 

 
¬ Fisk 0 1 

 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 781 339 -56,6 % 

 
Brenselsstoffer 0 0 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 4594 4431 -3,5 % 

07 Vestfold Varer i alt 10288 9798 -4,8 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 50 147 194,0 % 

 
¬ Fisk 1 2 

 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 264 289 9,5 % 

 
Brenselsstoffer 6131 5481 -10,6 % 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 3843 3881 1,0 % 

08 Telemark Varer i alt 7552 7883 4,4 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 47 31 -34,0 % 

 
¬ Fisk 31 11 -64,5 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 108 271 150,9 % 

 
Brenselsstoffer 239 209 -12,6 % 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 7157 7372 3,0 % 

09 Aust-Agder Varer i alt 1694 1905 12,5 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 74 82 10,8 % 

 
¬ Fisk 3 1 

 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 55 69 25,5 % 

 
Brenselsstoffer 0 0 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 1565 1754 12,1 % 

10 Vest-Agder Varer i alt 10959 11168 1,9 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 41 70 70,7 % 

 
¬ Fisk 38 66 73,7 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 76 70 -7,9 % 

 
Brenselsstoffer 63 0 

 

 
Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 10778 11028 2,3 % 
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tobakk 

11 Rogaland Varer i alt 15003 21705 44,7 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 1072 1259 17,4 % 

 
¬ Fisk 911 1073 17,8 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 595 637 7,1 % 

 
Brenselsstoffer 7760 13883 78,9 % 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 5576 5926 6,3 % 

12 Hordaland Varer i alt 27469 23650 -13,9 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 3733 4413 18,2 % 

 
¬ Fisk 3653 4343 18,9 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 513 475 -7,4 % 

 
Brenselsstoffer 17404 12068 -30,7 % 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 5819 6695 15,1 % 

14 Sogn og Fjordane Varer i alt 4166 4754 14,1 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 1477 1839 24,5 % 

 
¬ Fisk 1472 1833 24,5 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 108 140 29,6 % 

 
Brenselsstoffer 1 0 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 2581 2774 7,5 % 

15 Møre og Romsdal Varer i alt 12308 13392 8,8 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 5434 6431 18,3 % 

 
¬ Fisk 5173 6086 17,6 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 403 438 8,7 % 

 
Brenselsstoffer 39 5 -87,2 % 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 6431 6519 1,4 % 

16 Sør-Trøndelag Varer i alt 5271 6027 14,3 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 2459 2839 15,5 % 

 
¬ Fisk 2399 2774 15,6 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 165 136 -17,6 % 

 
Brenselsstoffer 0 0 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 2647 3052 15,3 % 

17 Nord-Trøndelag Varer i alt 1972 2552 29,4 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 591 959 62,3 % 

 
¬ Fisk 580 949 63,6 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 20 199 895,0 % 

 
Brenselsstoffer 0 0 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 1361 1394 2,4 % 

18 Nordland Varer i alt 7585 8680 14,4 % 
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Matvarer, drikkevarer, tobakk 3058 4004 30,9 % 

 
¬ Fisk 3041 3956 30,1 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 342 392 14,6 % 

 
Brenselsstoffer 0 1 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 4184 4283 2,4 % 

19 Troms Romsa Varer i alt 2362 2470 4,6 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 2037 2119 4,0 % 

 
¬ Fisk 2021 2103 4,1 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 36 26 -27,8 % 

 
Brenselsstoffer 1 0 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 289 324 12,1 % 

20 Finnmark 
Finnmárku Varer i alt 2090 2770 32,5 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 1398 1877 34,3 % 

 
¬ Fisk 1366 1877 37,4 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 599 860 43,6 % 

 
Brenselsstoffer 63 0 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 29 33 13,8 % 
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Tjenesteeksport og tjenesteimport 
Statistisk sentralbyrå publiserer kvartalsvis statistikk for utenrikshandel med ikke 
finansielle tjenester, nå med utenriks sjøfart, men uten reiselivseksport. 
Denne viser en økning i eksporten for disse tjenestene på 5,1 prosent fra 2012 til 2013. 
Tilsvarende økning for importen var 5,5 prosent. Fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014 
økte tjenesteeksporten med 8,7 prosent.  
Kvartalstall for utviklingen for de ulike næringer er vist i tabellen bak tabellen som viser 
årstall for 2013 etter tjenestetype. I påfølgende tabeller er også vist tilsvarende utvikling 
for import av ikke finansielle tjenester. Tjenestebalansen for disse tjenestene viste et 
overskudd på 3,5 milliarder i 1. kvartal 2014, som er 2,1 milliarder mer enn i 1. kvartal 
året før. For hele 2013 var det et overskudd i denne balansen på 1,4 milliarder kroner. 
 
Eksport  i  milliarder NOK 2012 2013 Endring 
Alle tenester 188,6 198,2 5,1 % 
Leigearbeid og reparasjonar 12,0 11,1 -7,2 % 
Petroleumstenester 24,6 18,8 -23,5 % 
Byggje- og anleggstenester 1,5 1,2 -17,9 % 
Agenturhandel, provisjon og mellomhandel 2,8 4,0 41,4 % 
Jernbane- og landtansporttenester 4,1 3,8 -7,0 % 
Sjøtransporttenester 65,8 68,8 4,7 % 
Lufttransporttenester 3,3 3,3 1,7 % 
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd 9,3 11,8 28,0 % 
Post- og teletenester 5,5 7,3 32,1 % 
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr 6,3 9,6 54,0 % 
IT-tenester 8,9 9,1 3,2 % 
Forsking og utvikling (FoU) 2,6 2,7 3,0 % 
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester 38,5 41,7 8,4 % 
Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport 0,7 0,9 37,6 % 
Andre tenester 3,1 3,9 27,3 % 
 
 
Import i milliarder NOK 2012 2013 Endring 
Alle tenester 186,6 196,8 5,5 % 
Leigearbeid og reparasjonar 11,1 12,7 14,5 % 
Petroleumstenester 41,3 42,6 3,0 % 
Byggje- og anleggstenester 4,0 3,5 -11,9 % 
Agenturhandel, provisjon og mellomhandel 5,2 6,6 28,6 % 
Jernbane- og landtansporttenester 5,8 7,4 29,0 % 
Sjøtransporttenester 15,5 14,7 -5,6 % 
Lufttransporttenester 2,8 3,1 7,5 % 
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd 33,0 33,6 1,9 % 
Post- og teletenester 6,1 5,8 -4,1 % 
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr 7,6 8,8 16,4 % 
IT-tenester 9,8 10,6 7,7 % 
Forsking og utvikling (FoU) 2,7 2,6 -3,2 % 
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester 32,2 34,9 8,4 % 
Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport 3,2 3,2 -2,7 % 
Andre tenester 6,4 6,8 6,7 % 
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Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle tenester, etter næring

Kilde:SSB
19..juni  

 
 

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle tenester, etter land

Kilde:SSB
19.juni  
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Utenriksregnskapet 2013 
   Driftsregnskapet overfor utlandet (foreløpige tall for 2013) 

  
       2012 2013       Endring i prosent 
  NOK Mrd. NOK Mrd.        Verdi     Volum 

     TOTAL EKSPORT 1 189,7 1 153,1 -3,1 -3,9 
  

   
  

  
   

  
EKSPORT AV VARER  929,4  894,9 -3,7 -4,4 
Råolje og naturgass  610,8  564,4 -7,6 -7,3 
Eksport av skip og fly  8,6  8,3 -3,9 -6,0 
Tradisjonelle varer  310,0  322,3 4,0 0,8 
  

   
  

EKSPORT AV TJENESTER  260,2  258,2 -0,8 -2,0 
  

   
  

TOTAL IMPORT  802,1  844,4 5,3 2,5 
  

   
  

IMPORT AV VARER  527,1  554,8 5,3 2,9 
Råolje og naturgass  14,9  15,8 6,1 10,7 
Skip plattformer og fly  26,6  30,8 16,0 6,6 
Tradisjonelle varer  485,6  508,2 4,6 2,5 
  

   
  

IMPORT AV TJENESTER  275,0  289,6 5,3 1,8 
  

   
  

VARE-/TJENESTEBALANSE  387,6  308,7 
 

  
  

   
  

RENTE-/STØNADSBALANSE  29,6  10,8 
 

  
  

   
  

OVERSKUDD PÅ 
   

  
DRIFTSREGNSKAPET  417,2  319,5 

 
  

          
Kilde: SSB - Foreløpig nasjonalregnskap  for 2013 

    
 
 
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, før en markert svekkelse i 2. halvår av 2013. I 
perioder med nedgang i oljeprisen har kronen også svekket seg markert. De store 
gjeldsproblemene til flere land og banker i euroområdet ledet også i en periode 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 svekket i økende 
grad norsk næringslivs konkurranseevne mot utlandet, fram til kronesvekkelsen mot 
slutten av 2013. 
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Siste 12 måneder, fra mai 2013 til mai 2014 har dollar styrket seg med 1,9 prosent, mens 
euro er styrket med 7,8 prosent mot kroner. 
Ser vi tre år tilbake og sammenligner med mai 2011, da en dollar ble notert til 5,46 
kroner, har den styrket seg med 8,7 prosent, til 5,94 kroner. Euroen har med en 
gjennomsnittskurs på 8,15 i mai 2014, styrket seg med 4,1 prosent mot norske kroner, i 
løpet av de siste tre årene. Fra gjennomsnittet i mai og fram til 12. juni 2014 registrerer at 
dollarkursen har styrket seg litt til 5,99. Samtidig har eurokursen svekket seg til 8,11.  
Både forhold i utlandet, som lave renter, energi og råvaremarkeder og forhold i Norge har 
bidratt til svingning og fall i kronekursen i 2013.  
Valutakursendringene kan være store. For eksempel svekket kronen seg mye over en kort 
periode i 2008, da dollaren, fra et bunnivå i mai 2008 og frem til desember 2008, steg 
(månedsgjennomsnitt) fra 5,05 til 7,01 kroner (opp 39 %), og euro samtidig fra 7,87 til 
9,40 kroner (opp 19,6%). 
Etter vendepunkt, like før årsskiftet 2008-2009 styrket norske kroner seg markert, fram til 
det høye nivået ved årsskiftet 2012-2013. Gjennom 2013 var det igjen nedadgående trend 
for kronekursen. 
 
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 flere ganger. Senest på møtet 19. juni 2014 ble 
rentebanen fremover justert ned. Det mest sannsynlige er uendret styringsrente fremover, 
men det er mer sannsynlig med nedjustering enn oppjustering sa sentralbanksjef Øystein 
Olsen på da. Rentereduksjonen til ECB og den fallende og lave prisstigningen der, sammen 
med svekkede vekstutsikter for Norge var begrunnelsen for nedjustering av rentebanen i 
juni. Det antydes nå at en renteøkning trolig først vil komme etter 2015. Det vises til mer 
moderate vekstutsikter for norsk økonomi, noe som blant annet fremgår av Norges Banks 
siste regionale nettverk rapport (sammendrag lenger bak), og utsiktene til fall i olje og 
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gassinvesteringene i 2015. Samtidig har veksten i industrilandene tatt seg litt opp, men 
den er fortsatt sårbar og svak og styringsrentene holdes fortsatt på et svært lavt nivå i 
utlandet. Svakere kronekurs har hevet prisstigningen i Norge opp mot inflasjonsmålet.  
Det er tidligere kommet utsagn fra Norges Bank om at det de anser som normal rente er i 
ferd med å bli justert ned. Det er ikke gitt oppgitt ny «normalrente», men det er ventet at 
den kan ligge i underkant av 4 prosent. Tidligere var det antydet vel 5 prosent. 
I Europa og USA er veksten og prisutviklingen foreløpig for svak til å øke renten. 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. Den 7. 
november 2013 senket ECB igjen styringsrenten fra 0,50 prosent til 0,25 prosent og 5 mai 
2014 til 0,15 prosent. Renten for innskudd i ECB ble også senket med 0,10 prosentpoeng 
5 mai 2014 og honoreres etter dette med minus 0,1 prosent. Dette er den deposit renten 
bankene får når de plasserer penger hos sentralbanken (over natten), og er dermed en 
form for gulv i pengemarkedet. Marginal utlånsrente bl. senket til 0,4 prosent. 
5. mai 2014 kom også ECB-sjef Mario Draghi med ytterligere utspill for å stimulere 
økonomien og heve inflasjonen til nær 2,0 prosent, som er ECBs mål. Innen en ramme 
(foreløpig) på 400 milliarder euro vil han tilby næringslivet (ikke finansielle bedrifter) 
målrettede langsiktige banklån (TLTRO) til fast lav rente. Tidshorisonten er 2018. Det kom 
også andre justeringer av pengepolitikken som vil gjøre det lettere for bankene å gi lån til 
næringslivet, og arbeidet med rammeverk for kjøp av ABS-er (Asset backed securities) 
skal intensiveres. 
På pressekonferansen 5.mai ga også Draghi uttrykk for at det kan komme ytterligere 
stimulanser, som mer tradisjonelle QE (kjøp av statsobligasjoner eller andre aktiva), 
dersom ikke det som nå er iverksatt er nok til å heve inflasjonen. En ventet svekkelse av 
euroen i forhold til USD, når stimulansene nå trappes ned i USA, vil ventelig bidra til økt 
inflasjon i eurolandene, og kan ha gjort Draghi noe tilbakeholden i denne omgang. 
 
Bank of England har fortsatt å holde sin rente uendret på 0,5 prosent, selv om veksten 
der har overrasket på den positive siden, og renteøkning er blitt mer aktuelt. 
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. I desember falt inflasjonen i 
Storbritannia, for første gang siden november 2009, ned til 2,0 prosent, som er 
inflasjonsmålet. 
Den amerikanske sentralbanken (Fed) ga i 2013 signaler om at den vil holde 
styringsrenten nær null det neste to årene. 
Flere av de fremvoksende økonomiene økte sine styringsrenter i 2013 for å hindre 
kapitalflukt. Dette ble spesielt aktuelt etter at FED i USA signaliserte å starte nedtrapping 
av obligasjonskjøp (pengetrykking). Den nye FED sjefen Janet Yellen, sa på 
pressekonferansen etter rentemøtet i mars 2014 at den første rentehevingen kan komme 
seks måneder etter at obligasjonskjøpene er avviklet. Det åpner for en renteheving fra 
sommeren 2015, og er i så fall noe tidligere enn mange ventet. Kjøp av obligasjoner i 
følge QE3 programmet ble redusert med nye 10 milliarder USD, og er nå nede i 55 
milliarder i måneden. Opprinnelig 85 milliarder. USD styrket seg markert etter rentemøtet. 
 
Indias sentralbank (The Reserve Bank of India) økte sin styringsrente (key interest rate) 
fra 7,50 til 7,75 prosent 29. oktober, som et tiltak for å bekjempe inflasjonen. 
Næringslivet mener renteøkningen svekker et allerede svakt investeringsklima i India. 
17. oktober 2012 senket Thailands sentralbank styringsrenten fra 3,0 til 2,75 prosent, for 
å stimulere økonomien. I tillegg er det ble minstelønningene økt med opp til 40 prosent 
flere steder i landet, for å stimulere etterspørselen.  
I midten av september 2013, hevet Indonesias sentralbank styringsrenten til 7,25 
prosent. Den andre hevingen på to uker. Den indonesiske valutaen (rupiah) har falt nær 
18 prosent mot USD siden mai. Sentralbanken reduserte samtidig vekstanslaget for 2013 
til området 5,5-5,9 prosent. 
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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 intervall 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 var investorer som søkete “trygg” havn, som presset kronen. Danmark 
er attraktivt på grunn av lav statsgjeld og overskudd i statsbudsjettet. 24. januar 2013 
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. For å sikrer fast 
kursforhold mot euro økte, hevet den danske sentralbanken innskuddsrenten fra minus 
0,1 prosent til 0,01 prosent i slutten av april 2014. 
18. desember 2012 senket den svenske sentralbanken sin styringsrente (reproräntan) 
med 0,25 prosentpoeng til 1,00 prosent, og ett år etter 17. desember 2013 kuttet de igjen 
til 0,75 prosent. Sentralbanken senker også rentebanen, og på kort sikt er 
sannsynligheten for ytterligere reduksjon større enn for økt rente. Prisstigningen har falt til 
nær null i Sverige, og tilsier fortsatt lav styringsrente. 
 
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.  
 
I slutten av november 2013 kunngjorde sentralbanksjef Fritz Zurbrügg at grensen på 1,20 
franc står fast. Selv om grensen holdes har franc, som en attraktiv nødhavn, holdt seg 
sterk, og bidratt til at konsumprisstigningen i Sveits har gått mot null, og i perioder litt 
ned. På grunn av innvandring har BNP vokst, og er 5 prosent høyere enn før krisen. BNP 
per innbygger er imidlertid fortsatt under førkrisenivå. 
Sentralbanken anslår at BNP vil øke med 1,5-2,0 prosent i 2013, og at prisene vil falle 
med 0,2 prosent. Fram til november 2013 hadde sentralbanken kjøpt utenlandsk valuta for 
475 milliarder USD for å holde franckursen tilbake. 
I slutten av april 2014 ble det meldt at Russland hever sin styringsrente med 0,5 
prosentpoeng til 7,5 prosent. Inflasjonen har vært høyere enn sentralbankens mål de siste 
19 månedene. Uro rundt Ukraina konflikten, ekstrautgifter knyttet til denne og svekket 
rubel kan øke inflasjonen og øke sannsynligheten for økonomisk tilbakeslag. 
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Markedsutviklingen i utlandet 
Det internasjonale bakteppet for norske bedrifter er fortsatt preget av svak vekst og 
usikkerhet. Bildet har imidlertid endret seg betydelig siden begynnelsen av 2013. Nå er 
det det de nye vekstøkonomiene som skuffer, mens det er tegn til oppgang i Japan og 
USA, samtidig som eurolandene ser ut til å ha passert bunnen. 
De foreløpige nasjonalregnskapstallene for 1. kvartal 2014, viser gryende oppgang i 
euroområdet. Det har vært en positiv utvikling fra kvartalene før for EU og eurolandene. 
Opp 0,3 og 0,2 prosent fra 4. til 1 kvartal. I USA er veksten fra 4. til 1. kvartal justert 
ytterligere ned i følge de endelige tallene, til minus 2,9 prosent regnet i årlig rate 
(foreløpige tall viste først 0,1 prosent og deretter minus 1,0 prosent). Nedjusteringen er 
vesentlig større en ventet. Tilfeldige forbigående forhold (som uvanlig kald vinter) kan 
sammen med reduserte helseutgifter og lagerendringer ha svekket USAs 1. kvartal tall.  
 
OECDs siste prognose 
OECD kom med oppdaterte prognoser i sin halvårlige «OECD Economic Outlook 
No.95» 6. mai. Her regner de med en moderat styrking av global vekst og handel 
gjennom 2014 og 2015.  
På grunn av svakere vekst enn ventet i flere fremvoksende økonomier (BRIICS landene), 
er vekstanslagene til OECD for 2014 justert ned. 
Global vekst ble i 2013 2,8 prosent i følge foreløpige tall. For 2014 venter OECD 3,4 
prosent vekst og for 2015 3,9 prosent. Dette bygger på anslag om at verdenshandelen 
vokser med 4,4 prosent i 2014 og 6,1 prosent i 2015, etter 3,0 prosent vekst i 2013 
(OECD 6. mai 2014).  
 

 
 
OECD sier at det har vært svært krevende å komme tilbake på vekstsporet igjen etter 
«the Great Recession», og at det også underveis har vært fare for avsporing. De store 
industrilandene er imidlertid nå inne i en periode der veksten øker momentet og tilliten i 
privat sektor er på vei opp. Dette slår også positivt ut for investeringene.  
Arbeidsledigheten er fortsatt uakseptabelt høy i de fleste vestlige land, men det er her 
også en positiv utvikling, selv om det går langsomt. 
Mens de fremvoksende økonomienes sterke vekst tidligere i oppgangen hadde positive 
ringvirkninger for industrilandene, vil en lavere vekstrate hos disse gi negative virkninger 
på global handel og utfordringer for finansnæringen. En fortsatt god, men lavere vekst i 
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vekstøkonomiene kan imidlertid være uttrykk for at de er inne på et mer bærekraftig 
vekstspor.  
 
Aktiv bruk av pengepolitikk i OECD landene vil fortsatt stimulere utviklingen, mens 
budsjettpoliske stimulanser gradvis reduseres. Spesielt i eurolandene og Japan bør 
pengepolitikken fortsatt brukes aktivt, og om nødvendig styrkes. For USA, der veksten 
synes å ha kommet bedre i gang, ligger det an til å redusere («tapering») og avslutte de 
statlige obligasjonskjøpene i løpet av 2014. Økning av styringsrenten kan deretter gjøres 
gjennom 2015. 
Behovet for strukturelle reformer er sentralt for alle land, for å styrke vekstevnen. 
OECD påpeker at det fortsatt er stor nedsiderisiko knyttet til prognosene, selv om 
utsiktene er bedre enn før. En ny faktor er økt geopolitisk usikkerhet knyttet til utviklingen 
i Ukraina. Usikkerhet knyttet til banksystemet i Kina, og hvordan dette takler redusert 
vekst. Fare for deflasjon i eurolandene, og fortsatt utfordringer knyttet til helsetilstanden i 
banksektoren der. 
Som «oppside» nevner OECD en raskere bedring og økt tillit til europeisk finanssektor, og 
mulig sterkere forbruksvekst i USA. 
Tabellen under viser ferske beregninger og anslag for veksten i de store økonomiene fra år 
til år.  
 
 
 
 
De nye vekstanslagene anslagene for de største økonomiene er gitt i tabellen under. 

OECD området 1,3 2,2 2,8

USA 1,9 2,6 3,5

Japan 1,5 1,2 1,2

Euro området -0,4 1,2 1,7

Tyskland 0,5 1,9 2,1

Frankrike 0,3 0,9 1,5

Italia -1,8 0,5 1,1

Storbritannia 1,7 3,2 2,7

Canada 2,0 2,5 2,7

Kina 7,7 7,4 7,3

India 4,4 5,4 5,7

Russland 1,3 0,5 1,8

Brasil 2,3 1,8 2,2

2013 2014 2015

Kilde: OECD Economic
Outlook May 2014

BNP-vekst
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Det internasjonale pengefondet (IMF) publiserte siste utgave av World Economic 
Outlook 8. april 2014. Denne gang er undertittelen til rapporten, “Recovery Strengthens, 
Remains Uneven”.  
Rapporten viser at den globale aktiviteten styrker seg og IMF venter fortsatt bedring i 
2014 og 2015. Mye av drivkraften kommer nå fra industrilandene. Inflasonen er imidlertid 
lavere enn ventet, noe som skyldes fortsatt ledig produksjonskapasitet og svak utvikling i 
råvarepriser i det siste. 
Med redusert tilgang på oversjøisk kapital, har veksten i utviklingsøkonomiene skuffet. 
Disse står likevel for to tredjedeler av den globale veksten. Oppgang i industrilandene er 
ventet å gi økt stimulans for vekstøkonomienes eksport. IMF mener at «nedside» risiko på 
denne bakgrunn er redusert, selv om de framholder tre trusler; økt risiko knyttet til 
utviklingen i vekstøkonomiene, den uventet lave  inflasjonen og deflasjonsfaren  i 
industrilandene (spesielt i eurolandene) og ny og økt geopolitisk risiko. 
 
Verdensøkonomien sliter fortsatt med ettervirkningene av finanskrisen, selv om de gradvis 
blir mindre. De fleste land sliter imidlertid med høy statsgjeld, og mange land har fortsatt 
en svekket finanssektor.  
 
En økende tiltagende utfordring er også økte inntektsforskjeller i mange land. IMF mener 
forskjellene nå er i ferd med å få et omfang som gjør at dette også får uheldige 
makroøkonomiske konsekvenser.  
Sjeføkonom Oliver Blanchard i IMF er overbevist om at dette vil bli et sentralt tema.  Både 
hvordan ulikhet påvirker makroøkonomien og hvordan den påvirker utformingen av 
makroøkonomisk politikk vil ventelig få økt plass på agendaen, tror han.  
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Source: IMF - World Economic Outlook WEO 8. April 2014

Global GDP Growth 
percent: quarter over quarter , annualized

 
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 i år. Oljepris på 104,17 USD per fat i 2014 og 97,92 i 
2015, og ingen ytterligere endring på mellomlang sikt.  
Tabellen under viser de vekstanslagene for 2014 og 2015 som IMF ga i sin «World 
Economic Outlook» – 8. april i 2014, og justeringene i forhold til anslagene gitt i januar.  
 

World output 3,2 3,0 3,6 3,9 -0,1 -0,1

USA 2,8 1,9 2,8 3,0 0,0 0,0

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

Euro Area -0,7 -0,5 1,2 1,5 0,1 0,1

Russia 3,4 1,3 1,3 2,3 -0,6 -0,2

China 7,7 7,7 7,5 7,3 0,0 0,0

India 4,7 4,4 5,4 6,4 0,0 0,0

Brazil 1,0 2,3 1,8 2,7 -0,5 -0,2

Sub-Saharan Africa 4,9 4,9 5,4 5,5 -0,7 -0,3

2012 2013 2014 2014 2015

Difference from Jan.2014 
WEO update projections

Source: IMF – WEO – April 8. 2014

Economic growth – Percent change
2015
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Source: IMF - World Economic Outlook WEO 8. April 2014  
 

Kilde: IMF WEO - April 8. 2014  
 
Anslagene til IMF viser at utviklingen fortsatt kjennetegnes av en deling, der veksten 
fortsatt er sterkest i vekstøkonomiene. Veksten har imidlertid falt markert i disse landene. 
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Verdensbanken, som har fokus på de nye vekstlandene og utviklingsland, kom med sin 
siste halvårlige «Global Economic Prospects» 14. januar. 
De venter at veksten verdens samlede produksjon (GDP) vil øke fra 2,4 prosent i 2013 til 
3,2 prosent i år. Deretter venter de en stabilisering av veksten med 3,4 prosent i 2015 og 
3,5 prosent i 2016. Anslagene er gitt i vedlagte tabell. 
Fem år etter den globale finanskrisen, viser verdensøkonomien tegn til å falle på plass 
igjen, sier Verdensbanken. Det er nå høy-inntekts landene, med USA i spissen, som drar 
veksten opp. Veksten i utviklingslandene stabiliseres også som følge av oppgangen i høy-
inntekts landene og en mer moderat men fortsatt sterk vekst i Kina. 
Verdensbanken påpeker imidlertid at veksten er følsom for nedtrappingen av de 
pengepolitiske stimulansene i USA, som startet nå ved årsskiftet, og gjennomføringen av 
de signaliserte strukturendringene i Kina. 
 

Verdensbankens –
global outlook

Kilde: Global Economic 
Prospects januar 2014

Fortsetter i neste foil
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Verdensbankens 
– global outlook

Kilde: Global Economic
Prospects januar 2014

2011       2012      2013    2014    2015

 
 
 
Oppgang i EU, men utfordringene er fortsatt store 
Etter å ha blitt rammet av en dobbel-dip resesjon etter 2008, ser det endelig ut til at en 
godt fundert oppgang er i gang, sier EU kommisjonen i sin siste «European Economy»  
begynnelsen av mai.  
I 2013 avtok uroen som preget EU i 2012. De inngrepene som er gjort, spesielt av ECB, 
har roet finansmarkedene, og det er igjen mulig for flere kriseland å hente inn kapital i 
obligasjonsmarkedet til lav rente. Dette gjelder blant annet Irland, som i desember kunne 
gå ut av EU sitt kriseprogram. Portugal og Hellas har nå også tatt opp sine første statslån 
etter sine krisepakker.  
I de fleste medlemslandene snudde ble veksten igjen positiv i 2013, og utsiktene er også 
vesentlig bedret for de mest sårbare landene i sør.  
Det er også større optimisme og investeringsvilje, blant annet i Tyskland. 
 
De grunnleggende gjeldsproblemene i Europa er imidlertid ikke løst. Det vil ta lang tid, 
hemme veksten, og det stiller store krav til politikken. 
Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble, venter at en tredje støttepakke til Hellas ikke 
vil overstige 10 milliarder euro. «Troikaen» som har finansiert støttepakkene til Hellas, 
mener at landets gjeld kan nå et nivå som kan beskrives som bærekraftig i 2022. Gresk 
økonomi ventes å kunne vende tilbake til positiv vekst igjen i år, etter fire år med 
innstramming og gjeldsreduksjon, støttepakker på totalt 240 milliarder euro og 
tapsavskrivninger for private obligasjonseiere.  
 
EU valget (valget til ny EU-kommisjon) i mai 2014 ble en seier for EU-skeptikerne, og et 
nederlag for de etablerte politikerne og partiene. Et klart unntak var Italia der partiet til 
den nye statsministeren, Matteo Renzi, ble valgvinner med 41 prosent av stemmene. 
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I sin siste European Economic Forecast, Spring 2014 (European Economy 3/2014) 3. mai, 
kom EU kommisjonen med oppdaterte vekstanslag for hele EU og enkeltlandene. 
Etter tilbakeslaget som preget 2012 og begynnelsen av 2013, snudde veksten til pluss, og 
i bredde gjennom 2013. Veksten i EU ble 0,1 prosent for hele 2013, opp fra minus 0,4 
prosent i 2012. Kommisjonen venter nå en vekst på 1,6 prosent i 2014 økende til 2,0 
prosent i 2015.  
 
De foreløpige veksttallene for 1. kvartal 2014, viser at samlet produksjon (BNP) i 
euroområdet økte med 0,2 prosent fra 3. kvartal. For hele EU 0,3 prosent. Tyskland og 
Storbritannia dro opp veksten med 0,8 prosent, og det gjorde også Polen, Ungarn, Latvia, 
Litauen og Slovakia. Nederland, Portugal, Estland, Kypros, Finland og Italia hadde negativ 
vekst i 1. kvartal. Sammenlignet med 1. kvartal i 2013 var veksten i 1. kvartal i år 0,9 
prosent for eurolandene og 1,4 prosent for hele EU. 
For hele året 2013 var det en nedgang på 0,4 prosent for de 17 landene i euroområdet og 
opp 0,1 prosent opp for alle 28 EU landene. Fra 1. januar har Latvia tatt euroen i bruk, og 
dermed er euroområdet utvidet til 18 land. 
 
For Hellas og Portugal ble det negativ vekst i 2013. For Hellas på 3,7 prosent i 2013, men 
prognosen er pluss 0,6 prosent for 2014, etter -6,4 prosent i 2012. For Portugal var det 
3,2 prosent nedgang i 2012, minus 1,6 prosent i 2013, men ventet pluss 0,8 i 2014.  

Kilde: Eurostat 15.mai 2014  
Tysk vekst var 0,7 prosent i 2012 og 0,4 prosent i 2013. For 2014 er prognosen 1,8 og for 
2015 2,0 prosent.  For Frankrike ble veksten i 2012 null og 0,3 i 2013. Anslagene for 
2014 og 2015 er 1,0 og 1,7 prosent. For Spania var minus 1,6 prosent i 2012 og minus 
1,2 prosent i 2013, mens det for 2014 og 2015 er anslag på 1,0 og 1,5 prosent. For Italia 
var det minus 2,4 prosent vekst i 2012 og minus 1,9 prosent i 2013. For 2014 og 2015 er 
anslagene 0,6 og 1,2 prosent i følge kommisjonen.  
I Tyskland vant som ventet Angela Merkel og hennes CDU (med det sørtyske 
søsterpartiet CSU) valget, og fikk 41,5 prosent av stemmene. CDU ble etter langvarige 
forhandlinger enig med sosialdemokratene (SPD) om å danne en ny storkoalisjon. 
«Euroskeptikerne» (AFD–Alternative für Deutschland fikk 4,7 % - under sperregrensen på 
5 %) kom ikke inn i Bundestag, og kommentarer påpeker derfor at «eurosonen» er 
valgvinner siden SDP er en minst like stor forkjemper for EU og eurosamarbeidet som 
CDU/CSU. Dette er viktig for EU med de utfordringene som ligger der. 
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Storbritannia meldte om positiv utvikling i arbeidsmarkedet i 2013. Tallet på 
arbeidsledige har gått markert ne gjennom året, og ledigheten har falt fra 7,7 prosent i 
oktober 2012 til 7,2 prosent i oktober 2013, som er det laveste på over tre år.  I samme 
periode har ungdomsledigheten falt med 59 tusen til 906 tusen. Ned fra 21,1 til 20,1 
prosent. Bank of England har tidligere sagt at de ikke vil heve styringsrenten fra 
rekordlave 0,50 prosent før ledigheten er nede i 7,0 prosent.  
Etter 0,3 prosent vekst i 2012 og 1,7 prosent i 2013, venter EU kommisjonen  2,7 prosent 
i 2014 og 2,5 prosent i 2015.  
Industri PMI indeksen bekrefter en sterk industriutvikling. Indeksen har vært sterk det 
siste året og økte fra 56,6 i januar til 56,9 i februar. 
 
Danmark har lenge vært preget av svak vekst med minus 0,4 prosent i 2012 og 0,3 
prosent i 2013. Det er ventet at veksten tar seg opp til 1,5 prosent i 2014 og 1,9 prosent i 
2015. I Sverige, som har hatt god vekst, falt den til 0,9 prosent i 2012 og 2013. Det er 
ventet at den tar seg opp til 2,8 prosent i 2014 og 3,0 prosent i 2015. Den svenske 
sentralbanken lovet i september å holde styringsrenten nede på rekordlave en prosent, til 
etterspørselen fra utlandet bedrer seg. 
De foreløpige veksttallene for 1. kvartal 2014, viser at det svenske 
bruttonasjonalproduktet krympet med 0,1 prosent fra kvartalet før. På årsbasis var 
veksten 1,9 prosent, som er klart under sentralbankens forventning på 2,5 prosent. 
Svensk eksport økte med 3,0 prosent og importen med 5,2 prosent fra 1. kvartal i fjor. 
Finland hadde en nedgang i BNP på 1,0 prosent i 2012 og minus 1,5 i 2013. For 2014 og 
2015 er det ventet vekst på 0,2 og 1,0 prosent. Arbeidsledigheten har økt fra 7,9 prosent 
desember 2012 til 8,4 i desember 2013. Elektronikksektoren, der Nokia har problemer 
med å konkurrere med Apple og Samsung, er hardest rammet med en 
produksjonsnedgang på 13 prosent det siste året. I 2013 kjøpte samarbeidspartner 
Microsoft Nokias mobiltelefonvirksomhet. Den store skogsindustrien sliter også som følge 
av redusert etterspørsel av papir. Finland merker også at økt kostnadsnivå er en utfordring 
for konkurranseevnen. 
 
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 var euroland i 2013. Det er også de 
baltiske landene, Romania og Polen som hadde den høyeste veksten i 2013, med Latvia 
helt i toppen med 4,0 prosent, fulgt av Romania og Litauen med 3,5 og 3,2 prosent vekst. 
EU-kommisjonen venter pluss for alle medlemslandene med unntak av Kypros og Slovenia 
i 2014. 

Euroområdet
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Etter et smertefullt valgnederlag i lokalvalgene i slutten av mars 2014, har Frankrikes 
sosialistiske president Francois Hollande, satt i gang ommøblering av regjeringen. 
Statsminister Jean-Marc Ayrault ble syndebukk, sparket og erstattet av den spanskfødte 
«fighteren» og tidligere innenriksminister Manuel Valls. Valls tilhører høyrefløien i 
sosialistpartiet, og har tidligere foreslått at «sosialist» tas bort fra partinavnet. Han har 
også erkært seg som økonomisk reformist og har, som innenriksminister, markert en tøff 
linje i innvandringsspørsmål og mot kriminalitet.  
Sentrum-høgre partiet UMP blomstret opp og vant 150 byer/valgkretser fra sosialistene. 
Samtidig hadde Marine Le Pens ytterliggående høyreparti, «Nasjonal Front», stor 
framgang. Valgdeltagelsen var bare 62 prosent, noe som trolig rammet regjeringspartiet. 
Hollande, som etter to år i stolen, har den laveste popularitetsrate noen fransk president 
har hatt etter 2. verdenskrig, ser sin mest populære og markerte minister, som den best 
mulige redningsmann. Hollande gjentok samtidig sine signaler om en mer 
næringslivsvennlig politikk og lovet også skattelette og reduksjon i arbeidstakernes 
trygdeinnbetalinger, for å bedre økonomien for pressede husholdninger. 
 
Valgresultatet, etter valget i Italia 24. og 25. februar 2013, 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. Grillo leder 
femstjernersbevegelsen (Movimento 5 stelle). 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 (sosialdemokratisk 
parti stiftet i 2007) og Berlusconi for The People of Freedom movement – Popolo della 
Libertà - 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 2013 kuttet det amerikanske ratingbyrået Fitch Italias langsiktige kredittvurdering 
et hakk til trippel B pluss, med negative utsikter. 
Som reaksjon på en dom for skatteunndragelse, ble Silvio Berlusconi kastet ut av 
nasjonalforsamlingen. Han forsøkte å unngå dette ved å true med å trekke sitt parti fra 
regjeringssamarbeidet. Dette bidro til slutten for hans parti (PDL), som ble splittet. Et nytt 
parti (The New Center Left) er dannet med Angelino Alfano som leder, og det er nå dettet 
som samarbeider med Letta. Berlusconi har gjenopplivet sitt gamle «Forza Italia». Italia 
håpet endelig å se en handlekraftig regjering, som gradvis kunne få Italia ut av krisen.  
 
En ny overraskelse kom fra Lettas eget parti. Partiet valgte 8. desember 2013 den 39 år 
gamle tidligere borgermester i Firenze, Matteo Renzi, til ny leder. Han er utdannet jurist 
fra universitetet i Firenze. Han overtok ledervervet etter Guglielmo Epifani, som bare 
hadde sittet 7 måneder som partileder. Den 13. februar 2014 kunngjorde ledelsen i Det 
demokratiske partiet at Renzi overtar som statsminister i Italia etter Letta, noe han 
formelt gjorde 22. februar. Den nye regjeringen blir den 62. i Italia etter 2. verdenskrig.  
Utfordringen for Renzi er imidlertid store. Arbeidsledigheten øker fortsatt, og det er 3,3 
millioner italienere uten arbeid. En økning på 1,2 prosentpoeng siste året, og det høyeste 
nivået siden nåværende statistikk startet i 1977. For de yngste (15-24 år) er ledigheten 
hele 42,3 prosent. Et positivt element er at renten på italienske statsobligasjoner har falt 
til rekordlave 1,88 prosent (5 års obligasjoner 1. april).  
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OECD kom 9. april 2013 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 2013 en avtale om krisehjelp fra EU og IMF, som tilførte 
landet 10 milliarder euro. Landets skakkjørte økonomi og en overdimensjonert banksektor, 
som har tapt mye penger på greske statsobligasjoner var bakgrunnen for krisen. 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.  
Den løsningen Kypros, EU og IMF ble enige om innebærer at private bankinnskudd under 
100 tusen euro er skjermet, mens tapene for større innskudd blir langt større enn først 
foreslått.  
Landet har hatt kredittrating CCC+(søppelstatus) hos Standard & Poor’s, og banksektoren 
utgjør 7 ganger landets samlede bruttonasjonalprodukt. I løpet av første halvår er 
imidlertid Kypros sin situasjon i forhold til finansmarkedene bedret og kredittratingen er 
hevet til B hos Standard & Poor’s. Landet er i motsetning til de andre PIIGS landene 
fortsatt i resesjon, men fallet i BNP har vært mindre enn fryktet. I 2012 falt BNP med 2,4 
prosent, i 2013 var fallet hele 5,4 prosent og EU prognose er minus 4,8 og pluss 0,9 for 
2014 og 2015. 
Det er igjen lettet på restriksjonene som fulgte redningspakken, og det er åpnet for å 
etablere bankkonti. Samtidig er deler av verdiene som ble frosset i forkant av 
rekapitaliseringen av bankene frigitt. 
Den kypriotiske staten har engasjert fem banker for å tilrettelegge slik at det skal bli mulig 
å hente inn investorer til et nytt statsobligasjonslån, nå etter at markedet er bedret og det 
er rekordlave renter, samtidig som investorer synes å aksepterer større risiko. 
 
Økt bilsalg i Europa 
I den grad registrering av nye biler er en indikator på den generelle etterspørselsutvikling, 
viser denne nå også en lysning siden det nå har vært ni måneder på rad med høyere 
bilsalg enn året før. Registreringen av nye personbiler I EU landene økte med 5,4 prosent i 
september, 4,7 prosent i oktober, 1,2 prosent i november, 13,3 prosent i desember, 5,5 
prosent i januar, 8,0 prosent i februar, 10,6 prosent i mars, 4,6 prosent i april og 4,5 
prosent nå i mai, sammenlignet med de samme månedene ett år tidligere. Regnet i 
absolutte tall var likevel personbilregistreingen i mai i år den nest laveste for mai, siden 
ACEA startet med denne statistikken i 2003. 
I mai hadde Finland, Estland, Slovenia, Bulgaria, Belgia, Italia og Østerrike o nedgang, 
sammenlignet med mai i fjor. Størst økning finner vi i Romania, Hellas, Portugal, Kypros, 
Litauen og Spania. 
I årets fem første måneder var spesielt sterk økning for Portugal, Kroatia, Litauen, Irland, 
Polen, Latvia, Ungarn, Hellas, Romania, Bulgaria, Kypros, Spania, Sverige, Tsjekkia, UK, 
og Slovakia.  Alle disse har tosifret økning så langt i år. Bare tre land har nedgang. Det er 
Belgia (ned 0,8 prosent). Østerrike (ned 1,7 prosent) og Nederland (minus 5,3 prosent). 
For EU totalt er det en økning på 6,9 prosent så langt i 2014.  
Utenfor EU har bilsalget så langt i år økt med 32,3 prosent på Island, mens har gått ned 
med 4,2 prosent i Sveits. i Norge har det snudd til pluss, og har økt med 2,1 prosent så 
langt i 2014, etter 2,7 prosent økning i mai. El biler bidrar i vesentlig grad til den norske 
økningen. 
 
Fra 2012 til 2013 var det 1,7 prosent nedgang i personbilsalget for hele EU. 9 EU-land 
hadde økning. Det var Estland (13 % økning), Portugal(11%), UK(11%), Danmark(7%), 
Polen(6%), Ungarn(6%), Slovenia(5%), Spania(3%) og Hellas(0,4%). Hellas hadde en 
økning på hele 15,8 prosent i desember.  
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Nedgangen i 2013 var størst i Kypros(-35%), Nederland(-17%), Romania (-13%), 
Luxemburg(-7,5%), Italia(-8%), Finland(-7%), Irland(-7%), Frankrike(-6%), Tsjekkia(-
5%), Østerrike (-5%), Slovakia(-5), Tyskland (-4%) og Sverige(-4%). Utenfor EU var det 
8,3% nedgang for Island og 3,0% økning for Norge mens det var 6,2 prosent nedgang i 
nybilregistreringene i Sveits i 2013. 
Den siste statistikken ble publisert av ACEA (European Automobile Manufacturers’ 
Association) 17. april.  
Fra USA meldes det at personbilsalget (light-vehicle) i mai økte med 11,4 prosent, som 
var mer enn ventet og et tegn på at markedet har frisknet til. Så langt i år er økningen 5,0 
prosent. Fra Kina kom det melding om 13 prosent økning i salget av personbiler både i 
april og mai. Frykt for at flere byer kan begrense tilgangen til kjøpslisenser kan ha 
stimulert salget. 
 
I USA er nedtrapping av «pengetrykkingen» i god gang 
Samtidig som veksten i USA har vært bremset av at det strammes til i budsjettene, er 
pengepolitikken i USA fortsatt ekspansiv, for å stimulere veksten. 
I september 2012 kom endelig daværende sentralbanksjef Bernanke sitt tredje store 
utspill med pengepolitiske stimulanser eller kvantitative lettelser QE3. De tredje under 
finanskrisen. Han ga da uttrykk for at han ville trå skikkelig til og “trykke penger” til 
ledigheten faller. Sentralbanken stimulerte deretter USAs økonomi med 40 milliarder USD 
(230 milliarder kroner) i måneden. Det spesielle denne gang var at det ikke var satt noen 
sluttdato for stimulansen. Sentralbanken startet også kjøp av boliglån, for å prøve å få ned 
de mer langsiktige boliglånsrentene. Samtidig ble det signalisert at renten fortsatt skulle 
holdes lav til en økonomisk oppgang hadde festet seg, og at en derfor ventet at renten 
ville 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, varslet 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 har 
gått fra leder av den Canadiske sentralbanken til leder av Bank of England (BoE fra 1. mai 
2013), antyder en enda mer radikale omlegging i retning av et mer realøkonomisk mål. Å 
sette nivå for nominell BNP vekst som mål. Carney har lykkes i å stimulere britisk 
økonomi, og det snakkes nå om en «Carney effekt» i England. BoE hevet i midten av 
februar sitt vekstanslag for 2014 til 3,4 prosent, som er høyere enn på mange år. 
Noe av tenkingen bak Bernankes utspill var å stimulere låneopptak og forbruk gjennom 
det å signalisere at renten vil være lav lenge. Bernanke understreket imidlertid klart at 
inflasjonsmålet på 2 prosent stod ved lag. I desember 2012 økte 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 2013, i tillegg kjøpe amerikanske statsobligasjoner for 40 
milliarder. Utspillet fra Bernanke tydet på at han ventet et kompromiss om “Fiscal Cliffs”, 
men begrensede bidrag fra finanspolitikken. En annen faktor som kan stimulere veksten i 
USA er økte investeringer i industrien, stimulert av de lave energiprisene på grunn av 
skifergassgjennombruddet. 
Etter de første signaler 22. mai 2013, sa daværende Fed sjef Bernanke 19. juni, at de 
månedlige obligasjonskjøpene kan bli reduserte i løpet av året, og at de muligens kan 
avsluttes helt rundt midten av 2014. Han antydet også at oppkjøp av obligasjoner vil 
kunne avsluttes når arbeidsledigheten faller under 7,0 prosent, men understreket samtidig 
at dette var avhengig av utsiktene. Politikken er ikke forhåndsbestemt, og vil alltid kunne 
justeres når det foreligger nye data presiserte han. 
 
9. oktober 2013 ble det offentliggjort at «favoritten» Janet Yellen (67 år) er, som første 
kvinne, utnevnt av Obama til å ta over etter Ben Bernanke som ny sjef for FED. Mens 
Bernanke har vært ansett for å improvisere, men også være trofast tilhenger av Milton 
Friedmans pengepolitiske linje, er Yellen regnet som keynesianer og har studert under 
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James Tobin.  Hun blir regnet som en svært kompetent kandidat til jobben, og har vært en 
klar tilhenger av Bernankes politikk, med lav rente og omfattende obligasjonskjøp 
(pengetrykking). Det sies at hennes fokus er mer på full sysselsetting enn prisstabilitet. 
Allerede i 2005 var hun en som advarte mot en boligboble. Hun har lang erfaring fra 
arbeid i sentralbankens komiteer, blant annet som nestleder. 
 
Siden ledigheten var nede i 7,0 prosent, kom kunngjøringen om start på nedtrappingen 
(«tapering») 18. desember 2013. FED har siden gjort flere nedtrappinger i den 
månedlige kapitaltilførselen, som er redusert fra opprinnelig 85 milliarder USD, 
til 55 milliarder etter FED sitt rentemøte i mars.  
 
Veksten i USA har tatt seg opp gjennom 2013. Regnet i årlig rate økte veksten fra 1,1 
prosent i 1. kvartal til 2,5 prosent i 2. kvartal, 4,1 prosent i 3 kvartal og 2,6 prosent i 4. 
kvartal. For hele året gir dette en vekst på 2,1 prosent, som er lavere enn i 2012, da 
veksten var 2,8 prosent. De reviderte(endelige) tallene for BNP vekst i 1. kvartal 2014 var 
skuffende svake med 2,9 prosent negativ vekst (justert ned fra minus 1,0 prosent 25. 
juni). Styrken på nedgangen overrasket, og den sees i sammenheng med spesielt kald 
vinter, noe sysselsettingstallene synes å bekrefte. 
 
De foreløpige arbeidsmarkedstallene for mai viste en vekst i sysselsettingen på 217 
tusen (nonfarm payrolls). I april var økningen 282 tusen og i mars 203 000. Februar 
tallene er tidligere justert opp til 222 000. Det har vært antatt at den månedlige økningen 
bør ligge rundt 200 000 for at sentralbanken (FED) skal fortsette nedtrappingen av 
obligasjonskjøpene som planlagt. Utviklingen de siste månedene er vesentlig bedre enn i 
desember og januar, da økningen var nede i 84 000 og 144 000. Det styrker oppfatningen 
om at de svake tallene var påvirket av spesielt hardt vintervær.  
Til tross for måneder med svak sysselsettingsvekst har ledigheten likevel falt. Fra 7,0 
prosent i november til 6,6 prosent i januar, men litt opp igjen til 6,7 prosent igjen i februar 
og til 6,3 prosent i april og mai. Det er fallende og rekordlavt arbeidstilbud 
(deltagelsesraten er den laveste på 35 år) som i stor grad har bidratt til å senke 
ledigheten.  Bare i desember falt arbeidsstyrken i USA med 347 000 personer. I februar 
var det imidlertid motsatt, med en økning i arbeidsstyrken på 264 000 og antall 
sysselsatte økte med 42 000 i februar. 
 
 
 
 

Sysselsetting og arbeidsledighet
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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 
president for den asiatiske utviklingsbanken i 8 år. Han har også vær kritisk til BoJ sin 
passivitet i kampen mot deflasjon.   
 
4. april 2013 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 2013, 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. 
Omleggingen til mer ekspansiv politikk og den markerte svekkelsen av yen-kursen har 
styrket konkurranseevnen. Dette har økt optimismen og aksjekursene har steget stekt. 
Stimulert av 20 prosent fall i yenkursen mot USD siste året har eksporten til USA fått et 
oppsving, samtidig som den har «normalisert» seg til Kina, etter at uenighet om øyer kom 
i fokus i fjor. 
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Internt i Japan uttrykkes det skepsis til Abenomics. Det er 50- og 60- årenes løsning på 
fremtidens utfordringer og nostalgi knyttet til tidligere sterke eksportdrevne vekst. Det er 
ikke mulig å vende tilbake dit. Det pekes på store inntektsforskjeller, lav lønn og lav 
produktivitet og i primærnæringer innenlands. Prisstigningen øker (blant annet på grunn 
av økte energipriser), men ikke lønningene. Reallønn går dermed ned, noe som ikke 
stimulerer den innenlandske økonomien. Svak vekst holder også næringslivets 
investeringer tilbake, og tilførsel av billige penger er ikke det rette middelet til å få 
næringslivsinvesteringene opp nå påpeker skeptikerne. Mens industri er flagget ut, 
arbeider stadig flere japanere nå i tjenesteytende næringer og innen disse gjør også svak 
etterspørsel at lønninger stagnerer og går ned. 
I januar 2014 hadde Japan rekordunderskudd på handelsbalansen med 2,79 billioner yen 
(ca. 167 milliarder NOK). På forhånd var det ventet at det ville ligge rundt 2,5 billioner 
yen. Virkningen av svak yen-kurs var større for importen enn eksporten. Økningen var 25 
og 9,5 prosent i januar.  
I mai falt eksporten med 2,7 prosent og importen med 3,6 prosent. Dette bedret 
handelsbalanseunderskuddet fra mai 2013 med 8,3 prosent til 909 milliarder yen. Det er 
19 måneder siden Japan sist hadde importnedgang, og handelsbalansen har vært negativ i 
23 måneder. 
Veksttallene for 4. kvartal var skuffende og viste bare 0,7 prosent vekst (regnet i årlig 
rate), mens enkelte økonomer ventet 2,8 prosent!. Dette følger en tilsvarende svak vekst i 
3. kvartal på 1,1 prosent. Veksten fra kvartalet før har i de fire kvartalene av 2013 vært; 
0,5 prosent, 0,3 prosent, 0,3 prosent og 0,2 prosent. Det var spesielt eksporten som 
skuffet mot slutten av 2013, mens det innenlandske forbruket bidro til vekst. Utflagging av 
industri til produksjonsland med lavere kostnader rammer nå Japan for fullt og svekker 
eksportveksten. Japansk industri har lenge vært lojal mot hjemlandet og begrenset 
utflagget tidligere, da den var omfattende i USA og Europa.  
 
Abe har lykkes i å få inflasjonen opp i 1,3 prosent (desember). Fra april 2014 ble momsen 
i Japan økt fra 5 til 8 prosent. Dette løftet prisstigningen til det høyeste nivået på 23 år. 
Konsumprisene steg med 3,2 prosent fra april i fjor. Forbruket økte før momsøkningen og 
det er uro for at det kan bremse i etterkant, og bremse veksten i en sårbar oppgang.  
Japan er også sårbart for tilbakeslag i de nye vekstøkonomiene, siden mer enn halvparten 
av landets eksport går dit. På den positive siden pekes det på at investeringene er økende. 
Det antydes også at sammensetningen av forbruket kan vris fra biler og annet forbruk, 
mot transport og investeringsvarer. 
I slutten av mars kom også melding om at en av landets største banker har økt 
lønningene, for første gang på 19 år. Flere store banker vil øke grunnlønnen med 0,5 
prosent fra 1. april.  Det meldes også at selskap som Toyota og Hitachi har allerede fulgt 
Abes oppfordringene om å bidra til økt etterspørsel ved å øke lønningene til de ansatte. 
Den foreløpige industri PMI økte til 51,8 i juni, opp fra 49,9 i mai. 
 
For Brasil, India, China og Sør-Afrika anslår Verdensbanken (januar 2014) veksten i 
2013 (2014 i parentes) til henholdsvis, 2,2(2,4), 4,8(6,2), 7,7(7,7), og 1,9(2,7) prosent.  
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. OECD (november 2013) anslår Russlands vekst (BNP) til 
1,5 prosent i 2+13 og 2,3 prosent i 2014. 
24. juni 2013 overtok Elvira Nabiullina som sentralbanksjef i Russland etter Sergei 
Ignatiev. Hun er den første kvinnelige sentralbanksjef i et G8 land. Ignatiev har ledet 
sentralbanken i 11 år, og fått inflasjonen ned fra 16 til 7,4 prosent. Ignatiev har lagt vekt 
på uavhengighet og kjent for å føre en stram pengepolitikk. Nabiullina har vært 
økonomiminister og rådgiver for Putin. Hun understreker at hun ikke ser pengepolitikk som 
et redskap for å oppnå økt aktivitet i økonomien. Hun mener ikke at lav rente skal brukes 
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for å stimulere vekst. Langsiktige problemer bør ikke adresseres med kortsiktige tiltak 
understreker hun. 
Veksten i Russland har avtatt og i første kvartal var den 1,6 prosent og i 2. kvartal 1,2 
prosent, sammenlignet med samme måned året før. Regnet fra kvartalet før var den 0,2 
prosent i 1. kvartal, minus 0,1 i andre og 0,2 i 3. kvartal. 
PMI indeksen for russisk industri falt fem påfølgende månedene fram til mars, da den var 
48,3. I april var den 48,5 og i mai 48,9. Mai var den sjuende måned med indeks under 50. 
 
I India har landets nye sentralbanksjef, Raghuram Rajan, satt ned en ekspert komite som 
har foreslått nye rammer for pengepolitikken. De anbefaler at sentralbanken (RBI -
Reserve Bank of India) innfører inflasjonsmål. Det langsiktige målet foreslås å være 4,0 
prosent detaljprisøkning, med et bånd på 2,0 prosent på hver side. Starten foreslås å 
være en reduksjon fra dagens 9,9 prosent til 8 prosent innen 12 måneder og 6 prosent 
innen to år. 
Forslaget er positivt mottatt. Det vil skape mer forutsigbarhet og transparens. Hittil har 
det vært vanskelig å forstå RBIs handlinger. Den har vært opptatt siden planøkonomiens 
tid fokusert på utviklingen i engrosprisene, der ikke tjenester, som står for to tredjedeler 
av økonomien er med. Det foreslås også at det opprettes en fast styringskomite, som 
ledes av sentralbanksjefen, kommer sammen annenhver måned og har ansvaret for å ta 
de nødvendige pengepolitiske beslutninger. 
 
Valget i India varte i fem uker og ble avsluttet med utrop av vinner 16. mai 2014. Det ga 
som ventet et politisk skifte og en ny statsminister. Valgets vinner Narendra Modi ble 
tatt i ed under en seremoni i New Delhi 26. mai. Modis fulle fornavn er Narendrabhai 
Damodardas, men til daglig brukes bare Narendra. Han har vært førsteminister i sin 
hjemlige delstat Gujarat er født i 1950 og tilhører det hindunasjonalistiske partiet 
Bharatiya Janata (BJP). Både BJP og det andre store partiet, kongresspartiet, er avhengige 
av samarbeid med mindre partier for å danne regjering. 
Modi har nå lykkes i å danne en flertallsregjering, noe India ikke har hatt siden 1984. 
Dette bidrar til å øke troen på at regjeringen kan evne å gjennomføre reformer, og øker  
optimismen i næringslivet. 
Edsavleggelsen ble historisk ved at Pakistans statsminister Nawaz Sharif og Afghanistans 
Hamid Karzai var blant gjestene. Det er første gang siden 2005 at en pakistansk statsleder 
besøker India. Sharif uttalte: « Vi må bruke denne edsavleggelsen til å starte et nytt 
kapittel i forholdet mellom våre to land». Siden landene ble uavhengige fra Storbritannia i 
1947, har de utkjempet fire kriger. Sharif sa også etter bilaterale samtaler med Modi at 
India og Pakistan bør bruke sin felles arv til å bygge bru over ulikhetene. –«Ingen andre 
land har noensinne hatt så mange kulturelle og tradisjonelle likheter som India og 
Pakistan. Hvorfor ikke gjøre likheten til vår styrke?» sa Sharif. 
 
Det har vært fryktet at India 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 og fallende investeringer fra utlandet har svekket veksten. 
Befolkningsøkningen gjør alene at India må skape 10 millioner nye arbeidsplasser i året for 
å hindre økt ledighet. 
Vekstutsiktene er blitt svekket for India (og de fremvoksende økonomiene), og i mars 
2014 senket Citigroup sine vekstanslag for Indias årsvekst med 0,5-0,6 prosentpoeng årlig 
fram til 2018. 
I 4. kvartal 2013 var veksten 4,7 prosent, regnet i årlig rate og 1,0 prosent opp fra 3. 
kvartal.  
Den nye statsministeren som legger fram sitt budsjett 11. juli, har tatt på seg en stor 
utfordring når han nå lover reformer som skal få India tilbake på skinner. Han har allerede 
godkjent 7 store infrastrukturprosjekter, som omfatter både jernbane og motorveier. Disse 

41 
 



 
 

prosjektene som har en ramme på 210 milliarder rupi (21 milliarder kroner), er i hovedsak 
prosjekter som skulle vært igangsatt for mange år siden! Dette illustrerer Indias store 
problem, dårlig infrastruktur som korrupsjon, tregt byråkrati og overbelastet rettssystem. 
I følge Verdensbanken er den kjøpekraftjusterte årlige verdiskapningen per innbygger 
beskjedne 5200 USD i India, som er det halve av Kinas. Oppsiden er med andre ord stor 
dersom Modi lykkes med reformene og i å trekke nye investeringer til landet. 
 
PMI indeksen for industri har imidlertid vært stigende, og økte fra 51,4 i januar til 52,5 i 
februar, men falt til 51,3 både i i mars og april for å gå marginalt opp til 51,4 i mai. PMI 
for tjenestesektoren (Services PMI) har ligget under 50, men økte fra 49,9 i april til 50,7 i 
mai. 
 
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.  
Han var i ti år partisjef i Zhejiang-provinsen, rett sør for Shanghai. En region preget av 
høy økonomisk vekst og reformer. Xi tar nå denne modellen i bruk for å øke veksten i 
andre regioner. Han bruker også folk han har etablert tillitsforhold til i Zhejiang for å få 
dette til, samtidig med at han har tillit til at disse ikke bare vil innføre reformer men også 
bekjempe korrupsjon. Xi flytter rundt 200 mellomledere og funksjonærer fra Zhejiang til 
andre deler av Kina. 
Xi har utnevnt Zhong Shaojun (45 år), som han arbeidet tett med i Zhejiang, til oberst i 
forsvaret, der han får en sentral rolle i å tilrettelegge samarbeidet mellom forsvaret og 
presidenten. Zhong får også en sentral rolle i utformingen av kinesisk utenrikspolitikk. 
Det sier at reformene mange steder er blitt møtt med overraskende stor motstand. Det er 
statskontrollerte selskap og tidligere kommunistledere som fortsatt har posisjoner som 
bremser. Samtidig frykter barn av tidligere toppledere (prinselinger) at reformer vil 
redusere deres makt og innflytelse. 
Korrupsjonen 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. Kommunistpartiets tidligere sikkerhetssjef er arrestert for 
korrupsjon og myndighetene skal ha beslaglagt nesten 100 milliarder kroner fra familie og 
venner i nettverket rundt han. Hans sønn med familie kontrollerte i følge New York Times, 
eiendommer, bilforhandlere, bensinstasjoner, gruver og energiprosjekter, samtidig som 
Zhou var ansvarlig for kinesisk energipolitikk. 
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-
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). 
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Institusjoner må reformeres og utvikles og åpen innovasjon stimuleres, samtidig som 
utfordringer knyttet til aldrende befolkning, miljø og fordeling må møtes. Rapporten 
omhandler også behovet for privatisering og utvikling av finanssektor og tilhørende 
institusjoner, tilpasset behovene og slik at finanskriser kan takles eller helst unngås. 
  
I midten av november 2013 ble den 3. plenumssesjonen under den 18. sentralkomiteen. 
Her la president Xi Jinping fram en omfattende plan om liberalisering. Blant annet gjelder 
dette oppmykning av ettbarns-politikken og mer lik behandling av «innvandrere» til byene, 
mer marked og mindre særbehandling av statsbedrifter. Den politiske styringen synes 
imidlertid fortsatt å bli forankret i partiet. Dette er signaler som viser de politiske 
prioriteringene til den nye ledelsen det neste tiåret. 
 
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. 
 
Kinesisk økonomi vekst avtok mot slutten av 2013, og BNP økte med 1,8 prosent fra 3. til 
4. kvartal. Kvartalet før var veksten 2,2 prosent. Sammenlignet med 4. kvartal 2012, var 
veksten i 4. kvartal 7,7 prosent, mot 7,8 i 3. kvartal. Årsveksten for hele 2013 ble 
også 7,7 prosent. Prognoser antyder ytterligere nedgang til rundt 7,4 prosent i 2014. 
Statsminister Li Keqiang har tidligere gitt uttrykk for at «bottom line» for vekst er 7 
prosent i 2014 og senere at dette er et fremtidig normalnivå. 
Industriproduksjonen var i desember 9,7 prosent høyere enn i desember 2012. I januar og 
februar var økningen 0,59 og 0,61 prosent opp fra måneden før. Engroshandelen var i 
desember 13,6 prosent høyere en ved slutten av 2012. Investeringer i fast kapital 
(utenom distriktshusholdninger) økte med 19,6 prosent fra 2012 til 2013. året før var 
økningen 20,6 prosent. 
Økningen i bilsalget i Kina er på vei ned. China Association of Automobile Manufacturers 
venter et salg på 8-10 prosent i 2014, ned fra 14 prosent i 2013. 
Kinesisk innkjøpssjefsindeks (Industri PMI fra HSBC og Markit) har falt fem måneder på 
rad fram til mars, da indeksen var svake 48,0. I april økte den marginalt til 48,1, og mer 
markert opp i mai med 49,4. Nye ordrer og spesielt nye eksportordrer bidro til å heve mai 
indeksen. I februar var industri PMI 48,5 og i januar 49,5. I desember var den 50,5 og i 
november 50,8.  
Privat sektor PMI for Hong Kong har vært stigende og var i februar 53,3, det høyeste på 
35 måneder. Deretter har den falt tilbake til 49,9 i mars og 49,8 i april. Redusert 
produksjon og færre oppdrag fra fastlandet dro ned indeksen for april. 
 
Det har vært stor vekst i skyggebanksektoren i Kina (lite regulert finansaktivitet utenom 
den formelle banksektoren). En er redd at det i en kritisk situasjon kan spre seg 
panikkartet run mot disse produktene og institusjonene bak, slik at både kinesisk og global 
økonomien påvirkes negativt. 
Lokal gjeld i kinesiske kommuner er stadig blitt påpekt som en risikofaktor. Ingen vet 
sikkert hvor stor denne gjelden er og antydninger ligger mellom 5000 og 20 000 milliarder 
kroner. En ledende revisor (Zhang Ke) er urolig og frykter det kan utløse finanskrise. 
Det blir også advart om at Kina kan ha en boligboble av dimensjoner.  
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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-.  
Prisene på nye boliger i Kina falt i halvparten (35 av 70 byer) av byene i fra april til mai 
2014. Det er det bredeste fallet på to år 
 
Sør Korea har det siste året hatt nær nullvekst i handelen, selv om det nå er litt opp. 
November tallene viser at eksporten var 0,2 prosent høyere enn i samme måned året før. 
For et par år siden var vekstratene mellom 20 og 30 prosent. 
PMI indeksen for industrien var 50,9 i januar, 49,8 i februar, 50,4 i mars, 50,2 i april, og 
igjen under 50 med 49,5 i mai. Det var spesielt fall for nye ordrer som dro ned i mai. 
Et stort asiatisk land som Indonesia påvirkes også av redusert etterspørsel fra Kina. 
Handelsunderskuddet på 2,3 milliarder dollar i juli, var seks ganger større enn ventet. 
Inflasjonen har steget til 8,8 prosent og sentralbanken har økt renten med 1,25 
prosentpoeng siden juni (hensynet til å bremse kapitalflukt ligger bak). Den økonomiske 
veksten ble litt lavere enn ventet med 5,21 prosent i 1. kvartal 2014. Den tilstrammede 
pengepolitikken og lavere etterspørsel etter råvarer har dempet veksten, som har ligget 
rundt 6 prosent. Regjeringen senket i april sin vekstprognose for 2014 vekst fra 6,0 til 5,8 
prosent. 
Indonesias innkjøpssjefsindeks for industrien(PMI fra Market/HSBC), viser markert svakere 
forventninger og falt fra 50,7 i juli til 48,5 i august, men har deretter økt til over 50 
grensen, og var 51,0 i januar, men falt litt tilbake til 50,5 i februar og 50,1 i mars, men 
økte til 51,1 i april og 52,4 i mai. 
I Vietnam har industri PMI økt og vært over 50 i flere måneder, men falt litt tilbake fra 
52,1 i januar til 50,0 i februar. Den økte til 51,3 i mars og videre opp til 53,1 i april og 
52,5 i mai. 
 
President Benigni Aquino i Filippinene har startet en omfattende reformprosess som 
synes å gi resultater. I 2013 var veksten 7,2 prosent. Fra første kvartal i fjor til første 
kvartal i år var veksten 5,7 prosent, som er blant de høyeste i Asia. Landet er også på vei 
nedover i listen over Asias mest korrupte land, skatteinntektene øker og japanske og 
amerikanske selskaper investerer i økende grad i landet. Landet som i mange år ble kalt 
«Asias syke bror», og investorer foretrakk mer stabile naboland som Thailand og Malaysia. 
Nå er rollene byttet om. Thailand er på vei mot resesjon etter politisk kaos og 
militærkupp, mens Filippinene framstår som et lyspunkt i Asia. 
 
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, knapt 0,9 prosent i 2012 og 2,3 prosent i 2013. 
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 bidro til å 
øke veksten i 2013, men inflasjonen stiger og budsjettet svekkes. I august var 
konsumprisene 6,1 prosent høyere enn i august 2012. BNP veksten var 3,3 prosent i 2. 
kvartal (fra året før). 
24 mars nedgraderte Standard & Poor’s landets kredittrating til BBB-, som bare er et hakk 
over «søppel nivå»(Junk status). Dette er lite populært i regjeringen til president Dilma 
Rousseff, som har fått et ekstra press på seg om å stramme inn budsjettpolitikken. Noe 
som er ekstra ubeleilig med tanke på at det er valg i oktober. 
Brasils industri PMI har falt jevnt tilbake de siste månedene, fra 50,8 i januar til 48,8 i 
mai.  
 
I Sør–Afrika steg private sektor PMI fra 50,3 i januar til 51,5 i februar, men falt tilbake til 
50,2 i mars, 49,4 i april. 
 
6. september satte sentralbanken i Mexico noe overraskende ned renten med 0,25 
prosentpoeng til 3,75 prosent. Forrige reduksjon var 8. mars, da renten ble senket med 
0,5 prosentpoeng. Bak beslutningen ligger en negativ vekst på 0,7 prosent i Mexicos 
økonomi i 2. kvartal. På denne bakgrunn virker det nylig nedjusterte årsanslaget på 1,8 
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prosent vekst optimistisk, og mange venter nedjustering til rundt 1,0 prosent. 
Innkjøpssjefenes indeks for utsiktene for meksikansk industri (industri-PMI) signaliserte 
stagnasjon med 50,0 i både september og oktober, men har deretter økt, til 51,9 i 
november, 52,6 i desember, og 54,0 i januar før den falt tilbake til 52,0 i februar, 51,7 i 
mars, 51,8 i april og 51,9 i mai.  
Den australske sentralbanken (Reserve Bank of Australia) senket styringsrenten til 2,75 
prosent i mai 2013 og senere til 2,5 prosent. Bakgrunnen for senkningen var blant annet 
at australske dollar lenge lå på et historisk høyt nivå. Gjennom 2013 har imidlertid kursen 
på australske dollar falt mye. Den er i begynnelsen av 2014 ca. 20 prosent under 
toppnivået i 2011, sammenlignet med USD. Inflasjonen som var nær null i slutten av 
2011, nærmer seg nå 3 prosent. Den økte prisstigningen begrenser sentralbankens 
manøverrom, og uttalt mål om svakere valutaen virker å ha fått en pause. 
Prisen på råvarer som Australia eksporterer har da også falt markert i 2013. Australsk 
økonomi vokste med 2,4 prosent i 2013, etter lang periode med årlig vekst rundt 4 
prosent. Australia og den viktige gruveindustrien har i flere år dratt fordel av sterk 
etterspørsel fra Kina. Landet unngikk både asiakrisen i 1998/99 og finanskrisen i 2009. 
Financial Times påpeker at lykken som har preget de siste to tiårene kan være i ferd med 
å renne ut, når veksten i Kina nå avtar. Svakere global vekst og fall i råvarepriser, har 
også lagt press på sentralbanksjef Glenn Stevens for stimulanser.  
Ved valget 8. september 2013, fikk Tony Abbot sin sentrum-høgre (liberal-nasjonal) 
koalisjon tre fjerdedeler av stemmene, og overtar regjeringskontorene etter 6 år med 
Labor (arbeiderpartiet). Den nye koalisjonen har lovet å oppheve ny skatt på karbon og 
gruveindustrien.  
 
Styrken i Australias økonomi er først og fremst gruveindustrien, der investeringene også 
har øket sterkt. Kull, jernmalm og flytende LNG har vært viktige eksportvarer. Den 
australske dollaren var lenge 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. 
I Australia har forbruksvanene endret seg. Ordinær detaljhandel har tapt, mens bolig, 
utdanning, helse og reiser øker. 
 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 ned. De høye råvareprisene har falt i løpet av 2013, og Australias 
bytteforhold har også falt fra vendepunktet tidlig i 2012. Både jernmalm og kull har hatt 
en stor prisnedgang. 
I Australia har også øvrig industri slitt under råvareboomen, som følge av sterk valuta 
svakere eksportmarkeder.  
Stek valuta og høye kostnader har bidratt sterkt til at de store bilprodusentene legger ned 
bilproduksjonen som landet har hatt i 100 år. Både Ford og GM (under bilmerket Holden), 
har besluttet å legge ned produksjonen i landet innen utgangen av 2017. Statsminister 
Tony Abbot prøver nå å overtale Toyota til å fortsette i landet, men nedgangen i valutaen 
kan ha kommet for sent. 
Alcoa har bestemt å legge ned aluminiumsverket i Point Henry og mer enn 1000 
arbeidsplasser blir da borte. 
 
I april kom nyheten om at Australia og Japan, etter 7 år med forhandlinger, nå har en 
handelsavtale klar. Den vil ventelig bli undertegnet i løpet av 2014. Japan vil senke 
tollen på australsk storfekjøtt og utvide tollfri kvote for ost. Australia vil redusere toll på 
elektronikkprodukter, bile og hvitevarer fra Japan. 
I mai 2014 opplevde Australias åtte største byer det største boligprisfallet siden 2008, 
med 1,9 prosent prisnedgang fra måneden før. Melbourne hadde størst nedgang med hele 
3,6 prosent. 
BNP veksten i 1. kvartal 2014 overrasket positivt med, 1 prosent vekst fra kvartalet før og 
3,5 prosent fra 1. kvartal i 2013. Det var gruvesektoren som løftet eksporten og sto for 
det meste av veksten. 
Australias PSI (Performance of Services Index) falt fra 48,9 i mars til 48,6 i april.  
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Australias PMI (Performance of Manufacturing Index) styrket seg med 4.4 poeng til 49,2 i 
mai. Dette er den 7. måned på rad med indeksverdi under 50. 
 
Svak vekst har påvirket de globale råvareprisene negativt, selv om olje- og gassprisene, 
som figuren viser, har holdt seg på et relativt høyt nivå. 
 

Kilde: Norges Bank  
Siste sjanse for ny WTO avtale 
Det er nå 12 år siden forhandlingene om ny WTO (The World Trade Organization) avtale 
startet i byen Doha (Doha-runden) Målet var videre reduksjon av toll og andre 
handelshindringer mellom de 159 medlemslandene.  Interessekonflikter mellom gruppe av 
land har fått forhandlingene om ny avtale til å stoppe opp. Gjeldende WTO avtale bygger 
på Uruguay runden, som ble signert 15. april 1994 i Marrakesh i Marokko. 
 
I 2013 tok de store landene initiativ for igjen å prøve å løse opp i flokene og få til en 
avtale, slik at runden ikke renner ut i sanden. WTO ministermøte på Bali, i begynnelsen av 
desember 2013, ble derfor betegnet som en siste sjanse til å få til en ny avtale. Den nye 
WTO sjefen (Director-General), brasilianske Robert Azevedo har utarbeidet en plan, som 
han håpet å få tilslutning til, slik at en avtale som skal stimulere handel og vekst blir 
realisert. Det var anslått at en avtale vil gi økt aktivitet i verden tilsvarende 1000 
milliarder USD årlig. Et anslag som naturlig nok er basert på flere forutsetninger og derfor 
må tas med forbehold.  
 
På overtid om morgenen lørdag 7. desember kom det til en ny avtale. Denne er begrenset 
til å omfatte «Trade facilitation» (mer liberale regler for toll mv). Områder som regelverk 
for «intellectual property» og handel med tjenester, er foreløpig tatt ut for at det skulle 
være lettere å oppnå enighet.  
Det var imidlertid flere skjær i sjøen. India ønsker å få aksept for et omfattende 
matvareprogram, med bruk av subsidier, uten å bli rammet av sanksjoner. USA og Brasil 
har stikk motsatte interesser og stilte spørsmål om hvorfor subsidiering av matvarer i 
vestlige land nå ikke var på dagsordenen. Cuba ville ikke tiltre avtale, som forutsetter 
consensus fra alle 159 medlemsland, dersom ikke USA opphever den 53 år gamle handels-
boikotten av landet. Cuba fikk støtte fra Venezuela, Bolivia og Nicaragua. 
 
Etter at landbruk foreløpig er trukket ut og Cuba trakk sitt veto, ble det til manges lettelse 
inngått en ny avtale. Fremtiden til WTO og det multilaterale handelssystemet var avhengig 
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av et resultat på Bali. «It looks as if tonight we have saved The WTO. That would be a 
historic event.», sa EUs handelskommisær, Karel De Gucht ved avslutningen av møtet. 
Den historiske avtalen omfatter imidlertid bare en del av hele Doha-agendaen. Arbeidet vil 
fortsette ved WTO hovedkontoret Geneve, og flere tema bør på plass.  
 
 Alternative til en slik global eller multilateral avtale er utvidet bilateralt og regionalt 
samarbeid mellom land og grupper av land. Vi ser allerede flere viktige initiativ til dette, 
og de er mer ambisiøse enn tidligere. Dette gjelder blant annet en omfattende 
Stillehavsavtale, med USA som sentral aktør. Det vil spesielt være små land med 
omfattende handel (eller muligheter for økt handel), som vil tape på en slik utvikling. 
Dette gjelder også Norge. For oss vil det være krevende å få til egne handelsavtaler, eller 
avtaler i EFTA regi, som gir oss like god markedsadgang som de «store» og EU. 
 
Ny handelsavtale EU - USA 
USA og EUs forhandlinger om frihandelsavtale (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership – TTIP) tas opp igjen og går inn i andre runde. Forhandlingene fikk en pause 
på grunn av budsjettstrid og permittering av statsansatte i USA og deretter av avsløring av 
USAs avlytting av statsledere (som Angela Merkel) i Europa. Utenriksminister John Kerry 
oppfordret europeiske ledere til ikke å la avlyttingsskandalen ødelegge for 
frihandelsforhandlingene. 
President Obama satte sin tyngde bak utspillet om avtalen. Det ble også varmt støttet av 
Cameron, som tok det opp på G8 møtet i Nord Irland, der han var vert. 
 
Andre runde omfatter tjenesteytende næringer, investeringer, energi og råvarer. Tredje 
runde vil etter planen foregå i Washington 16.-20. desember.  Forhandlingene vil etter 
planen bli sluttført mot slutten av 2014. 
Frihandelsavtalen, som blir verdens største, skal gi et etterlengtet økonomisk løft for 
begge parter. EU har beregnet årlig gevinst på 119 milliarder euro for de 28 
medlemslandene. Det er blant annet ventet at bilindustrien kan dra nytte av felles 
standarder. 
Det er naturlig nok mange utfordringer. Sentrale har vært datalagring, og genmanipulert 
mat, der EU ønsker en mer restriktiv linje enn USA. 
Frankrike er bekymret for å bli overkjørt av «Hollywood kultur», og truer med boikott 
dersom de ikke får unntak for kultur. De ønsker å beskytte egen film-, musikk- og 
fjernsynsindustri gjennom adgang til å kunne bruke subsidier, avgifter og kvoter. På begge 
sider av Atlanteren er det bekymring for at avtalen kan svekke forbrukernes rettigheter. 
 
EU og Mercosur (Argntina, Brasil, Paraguay, Uruguay og Venezuela) har også tatt opp 
igjen forhandlingene om en bilateral handelsavtale. På grunn av krise i økonomien deltar 
ikke Venezuela. Forhandlingene som startet i 2000, stoppet opp fordi EU hadde problemer 
med å åpne opp for jordbruksprodukter, som er Sør Amerikas styrke, og Sør-Amerika 
ønsket å beskytte oppbygging av egen industri. Nå har sterkt økende import fra Kina fått 
de sør amerikanske landene til å innse at de ikke kan beskytte seg mot denne importen 
uansett, og det har motivert til å ta opp igjen forhandlingene. 
 
El Niño i 2014? 
Australske meteorologer varsler El Niño (spansk for barnet) i juli 2014. Alle værmodellene 
de bruker varsler at dette vil inntreffe i år. Dette værfenomenet som kommer med 
sykluser på mellom fem og ti år, snur havstrømmen i Stillehavet og gir vesentlig endringer 
i været globalt. Blant annet er det vanlige at det gir høyere temperatur i Asia og økt 
nedbør i Sør Amerika. Ofte har det hatt negativ effekt på avlingene av kaffe, kakao, 
sukker og palmeolje. 
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 Ledende indikator for neste halvår 

Den ledende indikatoren som OECD publiserte 10. juni 2014, peker mot fortsatt stabil 
vekst rundt trend for OECD under ett og for USA og Canada. I Storbritannia har 
veksten stabilisert seg over trend, mens den i Japan har vært på vei tilbake til trend, og 
ligger an til trendvekst, selv om momsøkningen i april, forstyrrer profilen fra kvartal til 
kvartal. For euroområdet under ett og for Italia er det positiv endring i indikatoren. For 
Tyskland og Frankrike peker det i retning av stabil vekst. 
 
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.  
Indikatoren peker derimot mot fortsatt svakere utvikling for de store fremvoksende 
økonomiene. Vekst under trend for Brasil, Kina og og Russland. Etter lang periode med 
nedgang, synes det å være tegn til utflating og positivt vendepunkt for India. De to 
følgende plansjer viser indikatoren for en del viktige land.  
 
 

OECD composite leading indicators Kilde: OECD 10. juni 2014
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PMI indekser (innkjøpssjefsindeks) 
Markit og J.P.Morgan sin sammenveide globale innkjøpssjef-indeks (PMI) for industrien og 
tjenester (global output) økte til 54,3 mai, etter å ha falt tilbake fra 53,5 i mars til 52,8 i 
april.  I januar var indeksen 54,0 og i februar 53,0. Januar var den 16. måneden på rad 
med økning, og det er industrien som har ledet utviklingen. Det var spesielt USA og UK 
som trakk indeksen opp i mai.  
Global industri PMI steg fra 53,0 i januar til 53,2 i februar, men falt til 52,4 i mars og 51,9 
i april før den økte til 52,2 i mai. Produksjonsindeksen (output) for industrien var 54,6 
både i januar og februar, men falt til 53,4 i mars og 52,9 i april og 53,5 i mai, mens 
delindeksen for global tjenesteproduksjon (output) falt tilbake fra 53,8 i januar til 52,5 i 
februar, 53,5 i mars, 52,7 i april og 54,6 i mai.  
PMI indeks over 50 er signal om økt aktivitet. 
 
For eurolandene falt industri PMI tilbake til 52,5 i mai og 51,9 i juni (flash/foreløpig), 
etter å ha steget til det høyeste nivået på tre måneder i april, med indeks på 53,4. I mars 
var indeksen 53,0 og i februar 53,2. I januar var industri indeksen oppe i 54,0 i, opp fra 
52,7 i desember og 51,6 i november. 
Eurosonens composite output PMI, som også omfatter tjenester økte fra 52,1 i desember 
til 52,9 i januar, 53,3 i februar, 53,1 i mars, 54,0 i april ogm53,5 i mai. Tjenester dro opp i 
februar med økning fra 51,6 i januar til 52,6 i februar men falt litt til 52,2 i mars før den 
økte til 53,1 i april og 53,2 i mai. Endringene fra måned til måned har vært små. Dette 
tyder på at oppgangen fortsatt er svak og nølende. April tallene økte optimismen for 2. 
kvartal mens mai og juni dempet den igjen. 
  
For Tyskland var optimismen større innen industri enn innen tjenestesektor mot slutten 
av 2013. I februar var det imidlertid markert økning for tjeneste PMI, og den steg igjen i 
april etter at den var noe ned i mars (fra 53,1 i januar til 55,9 i februar, 53,0 i mars, 55,0 i 
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april, 56,0 i mai og 54,8 i juni(flash)). Industri PMI økte litt til 52,4 i juni (flash) etter å ha 
falt tilbake til 52,3 i mai, fra 54,2 i april. I mars var industriindeksen 53,7, ned fra sterke 
56,5 i januar og 54,8 i februar. Dette ga en markert heving av tysk composite output 
indeks fram til april. Indeksen falt fra 56,4 i februar til 54,3 i mars men økte igjen til 56,3 i 
april. I januar var composite-output-indeksen 55,5.  
For Frankrike fortsatte både industri og tjeneste PMI ned i juni (flash). Begge er nå under 
50, med 47,8 for industri og 48,2 for tjenester, ned fra 49,6 og 49,1 i mai. Composite 
output indeksen falt fra 49,1 i mai til 48,0 i juni (flash). I april falt den til 50,6, fra 51,8 i 
mars.  
De foreløpige juni indeksene viser at veksten i eurosonen slakket litt av igjen de to siste 
månedene. Det synes å være robust vekst i Tyskland selv om det der også er litt svakere. 
I Frankrike synes nedturen å bli mer markert. Ellers i eurosonen peker PMI fortsatt mot 
variabel og i sum klar vekst. Den sterkeste veksten siden august 2007. Eurosonens PMI 
har ligget over 50 i de siste 12 månedene fram til juni. Foreløpige juni PMI-indeks viser at 
industri PMI var 51,9 (industri output indeks 52,8) og tjenesteindeksen (PMI aktivitet) 
52,8, mens composite output indeksen også var 52,8. 
 
Industri PMI for USA nådde sitt høyeste nivå på nesten fire år i februar, med indeks på 
57,1. I januar var den 53,7. Dette signalet om sterk vekst har holdt seg, selv om det er 
blitt litt moderert da PMI viste nedgang til 55,5 i mars, 55,4 i april, 56,4 i mai og 57,5 i 
juni. Tjeneste PMI økte sterkt i mai, da den var 58,1. Denne falt fra 56,7 i januar til 53,3 i 
februar, men økte til 55,3 i mars, 55,0 i april og 58,1 i mai. Underindeksene for 
sysselsetting gikk i mai opp for tjenester og var uendret for industri. Begge ligger 
nivåmessig mellom 53,1 (tjenester) og 53,7 (industri). 
 
Emerging markets Index (EMI), som er en månedlig indikator laget med basis i PMI 
undersøkelsene, økte litt til 50,6 i mai og 50,4 i april, etter å ha falt for fjerde måned på 
rad til 50,3 i mars, fra 51,1 i februar og fra 51,4 i januar. 
Kina og India trakk EMI-indeksen opp i mai, da disse bikket over 50 grensen, mens Brasil 
og i enda større grad Russland trakk indeksen ned, og begge har nå indeks under 50. 
Kinesisk innkjøpssjefsindeks (Industri PMI fra HSBC og Markit) har i det siste utviklet 
styrket seg, og økte i juni til 50,8 (flash), fra 49,4 i mai, 48,1 i april, og 48,0 i mars. Det 
var et bunnpunkt for indeksen i juli 2013 på 47,7. deretter steg den til 50,1 i august, 50,2 
i september og 50,9 i oktober, for så å falle igjen til 50,8 i november, 50,5 i desember, 
49,5 i januar, 48,5 i februar, 48,0 i mars og 48,1 i april. Delindeksen for produksjon i 
industrien (output) viste også økning i mai og juni med 49,8 og 51,8 (flash). Den markerte 
bedringen de siste månedene kan tyde på at stimulanser fra en mer ekspansiv politikk er i 
ferd med å slå igjennom. De fleste underindeksene viste også oppgang.  
 
Norsk PMI (utarbeidet av danske Bank Norge og NIMA) falt fra 52,4 i mars til 51,2 i april 
og videre til 49,8 i mai. Det var spesielt lavere vekst i faktisk produksjon som dro ned i 
mai.  
 
 
 
 
Det tyske Ifo Institute sin «Business Survey» for mai viser at økt optimisme i tysk 
næringsliv er noe dempet igjen. Utsiktene for vekst i tysk næringsliv har blitt mindre 
positive de to siste månedene. Det ventes fortsatt vekst, men avtakende igjen. Etter en 
tysk BNP vekst på 0,8 prosent 1. kvartal, er prognoser justert ned til en årsvekst rundt to 
prosent. 
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Ifo Business Climate - Germany

 
 
 
Ordretilgang og ordrereserver 
Statistisk sentralbyrås ordrestatistikk for industrien viste en positiv utvikling mot slutten 
av 2013, med en ordreinngang i 4. kvartal, som var 21,3 prosent høyere enn i 3. kvartal. 
Det var i sum tilnærmet samme ordreinngang i 1. kvartal 2014, men forskjellene mellom 
næringene var store. Ordrereserven falt med 1,2 prosent fra 4. kvartal i fjor, men den er 
6,2 prosent høyere enn i 1. kvartal 2013. Sammenlignet med situasjonen for ett år siden 
er det eksportmarkedsbedriftene som har økt ordrereserven med 17 prosent , mens den er 
redusert med 4,7 prosent for hjemmemarkedsbedriftene.  
Ordreinngangen har falt siste kvartal for metallindustrien, maskinindustrien (mye 
leverandørindustri) og for bygging av skip og oljeplattformer. For disse tre gruppene var 
ordreinngangen henholdsvis 33,6 12,8 og 10,5 prosent lavere enn i 4. kvartal 2013. 
De tre næringsgruppene data og elektronisk utstyr, metallvareindustri og 
maskinreparasjon- og installasjon melder om økt ordreinngang siste kvartal. Økningen er 
54, 18 og 26 prosent for disse. Sistnevnte gruppe hadde likevel 18 prosent nedgang i 
ordrereserven fra 4. kvartal i fjor. Gruppen metallvareindustri økte ordrereserven med 
18,8 prosent og kjemisk og farmasøytisk industri med 34,5 prosent siste kvartal. 
 
Statistisk sentralbyrå har påpekt at maskinindustrien har fått en stadig mer dominerende 
rolle for utviklingen i industrien. Maskinindustriens ordrereserve som har nærmet seg 
toppnivået fra 2008, falt med 5,1 prosent siste kvartal. (opp 13 prosent for 
hjemmemarkedet og ned 8 prosent for eksportmarkedet). Maskinindustriens ordrer utgjør 
en stor andel av ordrebasert industris samlede ordrereserve. Maskinindustrien domineres 
av et fåtall store leverandører til olje og gassnæringen, med deler av sin produksjon i 
utlandet. 
 
Metallindustri hadde siste kvartal 7,3 prosent nedgang i ordrebeholdningene, som likevel 
er 35,5 prosent over nivået ett år tidligere. Det var eksportmarkedet som falt siste kvartal. 
Ikke jernholdige metaller (aluminium mv.) utgjør en stor del av metallindustrien.  
 
Produsenter av skip og plattformer hadde 6,0 prosent nedgang i ordrereserven, 
sammenlignet med 1. kvartal 2013, etter 1,9 prosent nedgang siste kvartal. Her økte 
eksportmarkedet mens det viktige hjemmemarkedet falt med 4 prosent og reservene her 
er 12,9 prosent lavere enn for ett år siden. 
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Metallvareindustri hadde 16,9 prosent høyere ordrereserver og kjemisk farmasøytisk 
industri 40 prosent høyere ordrereserve enn et år tidligere, mens data- og elektrisk 
utstyrsindustri har 4,6 prosent lavere ordrereserve. 
For maskinreparasjon og installasjon var det 17,9 prosent nedgang i ordrereservene siste 
kvartal, og den var 20,2 prosent under nivået i 1. kvartal 2013.  
Etter økning på 75,2 prosent siste kvartal, har kjemiske råvarer 76,8 prosent høyere 
ordrereserve enn i 1. kvartal 2013. Her økte reservene i eksportmarkedet med 91 prosent, 
mens det var liten endring for hjemmemarkedet.  
Papir- og papirvareindustri har 6,4 prosent lavere ordrebeholdning enn i 1. kvartal 2013, 
etter 36,7 prosent økning siste kvartal.  

Ordretilgang og ordrereserver – ujustert 2005=100

Kilde: Statistisk 
sentralbyrås 
ordrestatistikk for 
industri 
1. kvartal 2014
Publisert 9. mai

 
 
 

Ordrereserve – Endringsrate fra 1.kv. 2013 til 1. kv. 2014

Kilde: Statistisk 
sentralbyrås 
ordrestatistikk for 
industri 
1. kvartal 2014
Publisert 9. mai
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Eksportprisene 
Pris- og volumindekser for utenrikshandelen utarbeides kvartalsvis av Statistisk 
sentralbyrå. Indeksen for 1. kvartal 2014 er nå publisert.  
For vareeksport utenom råolje, naturgass og skip (fastlandseksporten) økte 
eksportprisene med 1,6 prosent fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014, etter å ha økt med 
2,3 prosent fra 3. til 4. kvartal 2013, 2,4 prosent fra 2. til 3. kvartal og 0,2 prosent 
kvartalet før. Fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014 var det en prisoppgang på 6,9 prosent 
for samlet fastlandseksport.  
 
I gjennomsnitt fra 2012 til 2013 økte prisen for fastlandseksporten med 1,8 prosent, mens 
volumindeksen falt med 0,6 prosent. Volumindeksen økte med 0,5 prosent fra 1. kvartal 
2013 til 1. kvartal 2014, etter 2,1 prosent nedgang fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013, 
og 0,3 prosent økning fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. 
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 14 årene (Indeksen med basisår 2000 ligger fortsatt under 100). 
Fastlandseksporten har økt med 35 prosent, mens importvolumet har økt med 60 prosent 
siden 2000.  
 

Volumutvikling

Kilde: SSB  - 15.mai 2014  
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Prisutvikling

Kilde: SSB  - 15. mai 2014  
Prisbildet har i motsetning til volumutviklingen vært gunstig for Norge fram til 
vendepunktet i første kvartal 2012, og det var en ny økning høsten 2013 (da kronekursen 
falt). 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 rundt 19 prosent de siste 14 årene, og for 
gruppen bearbeidede importvarer med bare 13,3 prosent (fram til 1.kvartal 2014).  
 
Prisutviklingen for de enkelte varegrupper 
Fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014 økte prisindeksen for fiskeeksporten med 23,1 
prosent, etter en økning på 7,7 prosent siste kvartal. Strømprisen (for eksport) var 18,6 
prosent lavere enn i 1. kvartal 2013, etter 13,9 prosent nedgang fra 4. kvartal 2013. 
Kjemiske produkter har hatt en prisøkning på 9,0 prosent siste året, etter en økning på 
5,4 prosent siste kvartal. Ikke jernholdige metaller (aluminium og nikkel) har hatt en 
prisnedgang på 1,8 prosent siste år etter 1,6 prosent økning siste kvartal. 
Teknologi-/verkstedindustri (maskiner og transportmidler mv) har hatt en nesten flat 
prisutvikling gjennom 2010 og 2011, Fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014 økte prisene 
med 3,8 prosent. Det var en prisnedgang på 1,1 prosent siste kvartal. 
Mens volumet har økt med hele 69 prosent, har prisene bare økt med 6,2 prosent siden 
2000, for denne gruppen. Volumindeksen falt med 0,5 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. 
kvartal i år, etter en tilsvarende nedgang kvartalet før. Volumindeksen var 3,7 prosent 
høyere enn i 1. kvartal 2013, men fortsatt hele 20 prosent under toppnoteringen fra 2. 
kvartal 2008. 
  
For møbeleksportørene har prisene økt med 8,1 prosent siste året (fra 1. kvartal 2013), 
etter å ha økt med 1,4 prosent siste kvartal.  For klær viser tilsvarende prisindeks en 
økning på 6,7 prosent siste år, etter en nedgang på 6,2 prosent siste kvartal. Gruppen 
tekniske instrumenter hadde 7,8 prosent prisøkning det siste året, etter en økning på 
5,9 prosent siste kvartal. I volum falt møbeleksporten med 0,4 prosent fra 1. kvartal 
2013, etter hele 8,8 prosent økning siste kvartal.  Eksporten av klær falt i volum med 1,8 
prosent fra 1. kvartal i fjor, etter hele 28 prosent nedgang siste kvartal. For tekniske 
instrumenter var det en volumnedgang på 0,3 prosent siden 1. kvartal 2013, etter en 
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nedgang på hele 17 prosent siste kvartal. Siden 2000 er volumet mer enn tredoblet for 
sistnevnte gruppe. For klær er volumøkningen ca. 75 prosent, mens møbeleksporten har 
falt med nesten 30 prosent i volum siden 2000. 
Importprisene (alle varer utenom skip) var i 1. kvartal 2014 6,5 prosent høyere enn for 
ett år siden, og 1,4 prosent høyere enn i 4. kvartal 2013. Importprisene har økt lite siden 
2011, men det er en markert økning de siste kvartalene. Siden 2000 har 
importprisindeksen for alle varer økt med 19,2 prosent (fram til 1. kvartal 2014 og med 
11,8 prosent fram til gjennomsnittet for 2013). En sterk krone har lenge bidratt til å holde 
importprisene regnet i kroner nede. En svekkelse av kronen bidrar ventelig til å øke 
importprisene.  
 

Produsentprisindeks (PPI) – 2000=100 
utvalgte industrinæringer

SSB – 10. junl 2014  
 

Produsentprisindeks (PPI) – 2000=100 
utvalgte næringer

SSB – 10. juni 2014  
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Industriproduksjonen (fastlandet) økte(sesongkorrigert) med 0,0 prosent fra mars til 
april. Sammenlignes tremånedersperioden februar-april med tremånedersperiode før, var 
det en økning i produksjonen på 1,2 prosent. Fra april i fjor til april i år er det en økning på 
1,8 prosent. Tas bergverk (med oljeproduksjon) og kraftproduksjon med var det en 
nedgang på 0,1 prosent fra mars til april, og nivået er 3,3 prosent over april i fjor. Økt 
volum på kraftproduksjon og på oljeproduksjonen i begynnelsen av 2014 har bidratt til 
økningen. 
 
Fra 2012 til 2013 økte industriproduksjonen med 3,6 prosent, etter en økning på 2,7 
prosent året før. Som figuren under viser, tok veksten i produksjonsvolumet seg litt opp i 
begynnelsen av 2013 etter å ha ligget relativt flatt siden sommeren 2012. Økning i 
produksjonen hos verftene, maskinindustrien og innen maskinreparasjon og installasjon ga 
en produksjonstopp i 3. kvartal. Fjerde kvartal falt produksjonen tilbake, men de siste tre 
månedene har det igjen vært økning for de nevnte gruppene.  
Maskinindustri, bygging av skip og maskinreparasjon og -installasjon økte produksjonen 
med henholdsvis; 14,5, 14,1 og 7,9 prosent i 2013. Som året før knyttes veksten til de 
rekordhøye investeringene i olje- og gassvirksomhet. Gruppen data-, elektrisk 
utstyrsindustri og metallvareindustri, hadde 6,7 og 3,2 prosent økning i produksjonen i 
2013. 
For den utvidede industrigruppen (PII) som også omfatter bergverk (med 
petroleumsutvinning) og kraftproduksjon, var det en nedgang på 4,9 prosent i 2013. 
Undergruppen naturgass falt med 5,3 prosent og råoljeutvinning falt med 4,2 prosent. 

Industri- og oljeproduksjon – 2004 - 2014

Kilde: SSB - Produksjonsindekser Industri – 6. juni 2014  
 
 
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 2013 steg omsetningen i industrien med 
3,5 prosent. I 2012 var økningen 5,2 prosent.  
 
Industriens omsetning økte med 3,1 prosent (sesongkorrigert) fra mars til april. I 
tremånedersperioden februar april økte omsetningen med 2,8 prosent sammenlignet med 
tremånedersperioden før. Fra april 2013 til april 2014 var det 2,2 prosent nedgang i 

56 
 



 
 

industriomsetningen. (opp 5,4 prosent fra april til april korrigert for helligdager). I januar 
var det eksportmarkedet som dro opp med en omsetningsøkning på 11,3 prosent fra 
januar 2013. Hjemmemarkedet hadde en nedgang på 8,7 prosent. I februar var det 
økning for begge. Opp 9,0 prosent for eksportmarkedet og 7,3 prosent for 
hjemmemarkedet. I mars var omsetningen i eksportmarkedet 0,7 prosent lavere enn i 
mars året før, mens det var 15 prosent økning for hjemmemarkedet og i april var det opp 
0,7 prosent for eksport- og ned 3,7 prosent for hjemmemarkedet. 
I hele 2013 var det økt omsetning på hjemmemarkedet som ga vekst, og særlig 
leverandørindustrien til olje- og gassektoren hadde stek omsetningsvekst. 
Maskinindustrien hadde en årsvekst på 22,4 prosent, maskinreparasjon og –installasjon 
økte med 13,7 prosent. Næringsmiddelindustrien økte omsetningen med 6,3 prosent, og 
det var her også omsetningen på hjemmemarkedet som økte. For bygging av skip og 
plattformer samt for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var omsetningen om 
lag uendret fra 2012 til 2013. Metallindustri og papir- og papirvareindustri hadde 
henholdsvis 9,8 og 6,5 prosent lavere omsetning i 2013. Det var eksportmarkedet som ga 
nedgang i både pris og volum for disse næringene i 2013. 
  
Ser vi utenfor Norges grenser, var det både i eurolandene og i hele EU en nedgang i 
industriproduksjonen (sesongkorrigert og bredere definisjon av industri (PII)) fra mars til 
april på 0,8 prosent i eurolandene, og 0,7 prosent for hele EU. Etter en markert vekst i 
november har det vært noe svakere utvikling igjen de siste månedene. 
For hele året 2013 var det 0,8 prosent nedgang for eurolandene og 0,5 prosent for hele 
EU. I 2012 var der en nedgang på 2,4 prosent i eurolandene og 2,1 prosent i alle EU 
landene.  
 

Industriproduksjon (utenom bergverk) 

Kilde: SSB – 6. juni 2014  
 
Industriproduksjonen (Pll virkedagskorrigert) i eurolandene økte med 1,4 prosent siste 
året (fra april 2013 til april 2014). For alle 28 EU-landene var økningen 2,1 prosent. ( EU 
er nå utvidet til 28 land etter at Kroatia kom med i 2013, og euroområdet til 18 land, etter 
at Latvia kom med fra 2014). I Norge var produksjonen i april 2014 3,2 prosent høyere 
enn i april 2013 (samme brede næringsgruppering som for EU statistikken – all industri 
utenom bygg- og anlegg-Pll). De siste månedene, og spesielt i november, har 
industriproduksjonen i Europa vist økning igjen. Det kan se ut til at den passerte et 
bunnpunkt ved årsskiftet 2012-2013. 
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Sammenlignes april 2014 med april 2013 for enkeltland i EU, er det det 6 land som har 
nedgang, mens 18 land har økning. Landene med nedgang er Malta(-11,4%), Nederland(-
3,4%), Hellas(-2,4%), Finland(-2,2%), Frankrike(-1,8%) og Litauen(-0,1%). De 18 
landene med økt produksjon er Irland(15,0%), Ungarn(10,1%), Tsjekkia(9,2%), 
Portugal(5,8%), Polen(5,5%), Slovakia(5,1%), Bulgaria(5,0%), Spania(4,7%), U-
K(3,9%), Estland(3,9%),  Romania(3,2%), Slovenia(3,0%), Tyskland(1,7%), Italia(1,6%), 
Latvia(1,3%), Danmark(1,2%), Kroatia (0,7%) og Sverige(0,4%). 4 EU land har foreløpig 
ikke publisert produksjonstall for april.  

Industriomsetning 

Kilde: SSB – 6. juni 2014  
 

Industriomsetning etter næring – ujustere tall

Kilde: SSB – 6. juni 2014  
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Industriproduksjon - Januar 2005-april 2014

Kilde: SSB - Produksjonsindekser Industri - 6. juni 2014  
 

Industriomsetning – 2009 - 2014

Kilde: SSB – 6. juni 2014  
 
Prisutviklingen i utlandet 
Til tross for markert økning siste måned, viser det internasjonale bildet fortsatt svak 
prisvekst. For OECD landene var konsumprisveksten 2,0 prosent i årsvekst fra april i fjor 
til april i år, etter at den hadde vært nede i 1,4 prosent i februar (fra februar til februar). 
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Både utviklingen i samlet konsumprisindeks og utviklingen i indeksen uten matvarer og 
energi er vist i figuren under. 
 
Økningen i energi- og matprisene har i perioder bidratt til å øke den samlede 
prisstigningen, og etter en utflating og nedgang dro disse igjen den samlede prisstigningen 
opp sommeren 2013, før spesielt energiprisene falt igjen høsten 2013. For alle OECD 
landene økte matprisene med 2,0 prosent og energiprisene med 2,7 prosent fra april 2013 
til april 2014.  I EU økte matprisene med 0,1 prosent mens energiprisene falt med 1,2 
prosent. Andre priser i EU økte med 1,0 prosent, slik at samlet prisøkning for alle varer var 
0,8 prosent i EU.  
For hele året 2013, sammenlignet med 2012, økte prisene i OECD landene med 1,6 
prosent, i eurolandene med 1,4 prosent, i USA med 1,5 prosent og i Japan med 0,4 
prosent. I Kina økte prisene i 2013 med 2,6 prosent, i India med 10,9 prosent, I Russland 
med 6,8 prosent, i Brasil med 6,2 prosent, i Sør-Afrika med 5,8 prosent og i Indonesia 
med 7,0 prosent. 

Kilde: OECD 4. juni 2014  
 
Fallende prisvekst i eurolandene 
16. juni publiserte Eurostat mai tall, som viser at prisstigningen i eurolandene fortsatt er 
lav. På årsbasis var prisstigningen 0,9 prosent i november, 0,8 prosent i desember og 
januar, 0,7 prosent i februar, 0,5 prosent i mars, 0,7 prosent i april og 1,4 prosent i mai. I 
hele EU var prisstigningen 1,0 prosent i november og desember, 0,9 prosent i januar og 
0,8 prosent i februar, 0,6 prosent i mars, 0,8 prosent i april og 1,6 prosent i mai. Alt er da 
gitt som årlig rate der en sammenligner med samme måned året før. Den gjennomsnittlige 
økningen (i HCIP -harmonisert konsumprisindeks) for året 2013, ble 1,4 prosent for 
eurolandene og 1,5 prosent for hele EU. Årsveksten i HICP for Norge i 2013 var 2,0 
prosent, mens konsumprisene i Sverige økte med 0,4 prosent, i Danmark med 0,5 prosent 
og i Finland med 2,2 prosent. 
Den lave og fallende prisveksten gjør at faren for deflasjon har økt, og det er ikke uten 
grunn at IMF har advart mot en slik utvikling. 
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Konsumprisindeksen i Norge (KPI) økte med 0,1 fra april til mai. Indeksen uten avgifter 
og energiprodukter (KPI-JAE) økte med 0,2 prosent. Prisene for matvarer, som gikk ned i 
pris i april, og alkoholfrie drikkevarer bidro mest til økningen i mai(opp henholdsvis 0,9 og 
2,8 prosent). Prisene på drivstoff og smøremidler gikk opp 2,0 prosent i mai, mens prisene 
for flyreiser falt med 9,3 prosent i mai. Prisene for elektrisk strøm inkludert nettleie falt 
med 2,9 prosent i mai. 
Tolvmånedersveksten fra mai 2013 til mai 2014 var 1,8 prosent. KPI-JAE steg med 2,3 
prosent. Matvarer hadde en prisstigning på 3,4 prosent siste året. Prisene på elektrisitet 
(inkludert nettleie) falt med 13,2 prosent siste året, og bidro til å dempe prisstigningen. 
Prisene for finansielle tjenester økte med 4,0 prosent, møbler, innrednings og 
dekorasjonsartikler økte med 11,2 prosent, flyreiser falt med 14,5 prosent, mens 
restauranttjenester steg med 3,0 prosent fra mai i fjor. 
 
Årsveksten (gjennomsnittsvekst fra 2012) i KPI ble 2,1 prosent i 2013.  I 2010 var den 
2,5 prosent, i 2011 1,2 prosent og i 2012 0,8 prosent.  
Dette er en vesentlig økning fra 2012 til 2013, noe som i stor grad skyldes økte 
elektrisitetspriser. Indeksen uten avgifter og energi, KPI-JAE, økte med 1,6 prosent i 
2013. Årsveksten i 2010 var 0,7 prosent, i 2011, 0,9 prosent og i 2012 1,2 prosent.  
Selv om har sett en sterkere prisvekst noen måneder, er prisutviklingen i Norge fortsatt 
moderat. Lavere elektrisitetspriser bidro i begynnelsen av 2012 til lav KPI økning og økt 
kjøpekraft. Mot slutten av 2012 og sommeren 2013 har det vært motsatt, med 
elektrisitetspris som en viktig faktor bak prisøkningen, til den falt igjen mot slutten av 
2013.  
 

Konsumprisindeksen (KPI) - endring i prosent 
fra samme måned året før

SSB –10. juni 2014  
Moderat prisvekst i utlandet og sterk krone, ga lenge svake prisimpulsene fra utlandet. 
Etter 0,2 prosent økning i 3. kvartal 2013, 4,6 prosent i 4. kvartal og 0,5 prosent i 1. 
kvartal 2014, var importprisindeksen for gruppen bearbeidede varer 5,4 prosent 
over nivået ett år tidligere, men fortsatt 1,3 prosent under toppnivået ved årsskiftet 
2008/2009. Svakere kronekurs, slik vi har hatt i det siste vil ventelig øke prisstigningen.  
Etter en økning på 0,1 prosent fra april til mai, har prisene for importerte konsumvarer 
økt med 1,2 prosent fra mai fjor til mai i år.  
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Norsk økonomi 
For Norge sier Statistisk sentralbyrå (SSB) i Økonomiske analyser nr.1/2014 - 
«Økonomisk utsyn over året 2013». (Publisert 13. mars, redaksjon avsluttet 11. 
mars) at veksten i Fastlands-Norge var noe lavere enn trendvekst i 2013. 
Arbeidsledigheten økte fra 3,2 til 3,5 prosent. Den moderate konjunkturoppgangen som 
preget 2011 og 2012 begynte å halte mot slutten av 2012 og ga klart lavere vekst i 2013. 
Samtidig har det vært tendenser til at veksten tar seg opp i mange andre land. Blant de 
viktigste handelspartnerne er bedringen tydeligst i USA, Storbritannia og Sverige, mens 
det i Danmark knapt har vært vekst på tre år. SSB påpeker også at det har snudd i 
euroområdet, selv om veksten foreløpig er svak etter en lang periode med nedgang. 
 
Den sterkeste innenlandske etterspørselsstimulansen i 2013, kom fra 
petroleumsinvesteringene som økte med 18 prosent. Dette var unntaket, da det ellers var 
lav eller moderat vekst i resten av norsk økonomi.  
 
I tiden fremover venter SSB ingen vekst av betydning i petroleumsinvesteringene. I 
anslagene for 2014 venter de at bortfallet av denne stimulansen vil bli delvis erstattet av 
økt eksportvekst og mer ekspansiv finanspolitikk. SSB venter at veksten i 2014 og 2015 
vil bli om lag som i 2013. Dette er ikke nok til å hindre at arbeidsledigheten går ytterligere 
opp. 
De foreløpige nasjonalregnskapstallene viser at veksten i Fastlands-Norge ble 2,0 prosent i 
2013, ned fra 3,4 i 2012. Tas petroleumssektoren og skipsfart med, økte samlet BNP med 
0,6 prosent i 2013 og 2,9 prosent i 2012. I 2013 økte det private konsumet med 2,1 
prosent, det offentlige med 1,6 prosent og fastlandsinvesteringene med 4,7 prosent. 
Fastlandseksporten økte med 0,8 prosent, mens importen økte med 2,5 prosent. 
 
Samlet realinntekt økte med 3,1 prosent i 2013. Av dette bidro økte lønninger med 2,0 
prosentpoeng og veksten i sysselsettingen var 1,2 prosent. Økning i utbetaling av 
sykepenger og pensjoner bidro også til økningen i realinntekten, mens netto 
renteinntekter dempet inntektsveksten. Renteinntekter på innskudd økte mindre enn 
renteutgifter på lån. Nasjonalregnskapets prisdeflator for konsumet var så høy som 2,7 
prosent i 2013. 
Boliginvesteringene økte med 6,5 prosent i 2013. De var på et rekordhøyt nivå i 4. kvartal, 
men utviklingen gjennom året veksten flatet ut, etter en sammenhengende stigning siden 
midten av 2009. 
Etter at fallet i næringsinvesteringene i fastlandsøkonomien stoppet opp i første halvår 
2010, har det vært en moderat underliggende vekst. SSB venter at den beskjedne veksten 
både i tjeneste og industriinvesteringene vil fortsette i årene som kommer. Veksten de 
samlede næringsinvesteringene anslås å øke fra 1,0 prosent i 2013 til 4 prosent i 2016 og 
2017.  Mens industriinvesteringene antas å vokse mest med rundt 5 prosent i 2014, 
ventes bidraget fra tjenesteinvesteringene å ta seg gradvis opp utover i prognoseperioden. 
 
Bruttoinvesteringene innen oljeutvinning og rørtransport økte med 18 prosent i 2013. SSB 
legger til grunn at det ikke blir noen vekst i petroleumsinvesteringene. Feltutbygging vil 
trolig fortsette i det samme høye tempoet, og vil sammen med produksjons- og leteboring 
bidra til å holde investeringene høye også i årene framover. Investeringer i rør antas å 
øke, men utgjør en liten andel. De betydelige investeringene i felt antas imidlertid å avta 
noe, og dermed trekke investeringene ned. 
 
Nordmenns konsum i utlandet økte med 7,8 prosent i 2013, mens utlendingers konsum i 
Norge økte med 3,2 prosent. 
Samlet sysselsettingen økte med 32 000 personer eller 1,2 prosent i 2013.  Økningen i 4. 
kvartal var 0,3 prosent. Dette er om lag som i de tre foregående kvartaler. 
Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2012 til 2013 var 3,9 prosent. 
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Konjunkturbarometeret 
Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer for 1. kvartal 2014 (datainnsamling 10. mars-
25 april), viser at industrilederne melder om tiltagende vekst i industriproduksjonen i 1. 
kvartal. Bedre markeder i utlandet og svakere krone stimulerer eksporten. Spesielt 
investeringsvarer og innsatsvarer som kjemiske råvarer og papir- og papirvarer viser 
oppgang.  
Bare noen få industrinæringer meldte om redusert aktivitet. Her finner vi bygging av skip, 
møbelindustri.  
Industrisysselsettingen ser ut til å stige, men veksten er svært moderat. Økning hos 
investeringsvareprodusenter veide opp for færre ansatte hos produsenter av konsumvarer. 
Industriens samlede ordrebeholdning fortsatte å stige i 1. kvartal. Eksportprisene viste 
også økning. 
Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 2. kvartal 2014 er positiv, men optimismen 
var dalende blant produsenter av investeringsvarer. Optimismen var fortsatt ganske stor 
blant produsenter av innsatsvarer (spesielt for kjemiske råvarer). 
 
I Økonomiske analyser nr.3/2014 – «Konjunkturtendensene» oppdaterer Statistisk 
sentralbyrå sine prognoser for den økonomiske utviklingen. Redaksjonen for denne ble 
avsluttet 3.juni.  
Her sier Statistisk sentralbyrå at norsk økonomi har nå vært inne i en moderat 
konjunkturnedgang i halvannet år, og den relativt beskjedne BNP- veksten forventes å 
fortsette til langt ut i 2015. Arbeidsledigheten som har vært ganske stabil hittil i 2014, 
regner SSB med vil øke noe i tiden fremover. 
Etterspørselen fra fastlandet vil flate ut og gå noe ned. Dette kan kompenseres med økt 
etterspørsel fra utlandet og litt høyere etterspørsel fra fastlandet. 
Når veksten internasjonalt tar seg opp, venter SSB at det sammen med forsinkede 
effekter av en bedret konkurranseevne som følge av kronesvekkelsen gjennom 2013, 
trekke opp eksporten. SSB anslår at eksportvolumet vil øke med 4-5 prosent i året i 2016 
og 2017.  SSB venter at veksten i norsk fastlandsøkonomi blir 2,0 prosent i 2014, som i 
2013, og øker til 2,2 prosent i 2015. Anslagene for 2016 og 2017 er 3,1 prosent årlig 
vekst. 
 
Industriinvesteringene 
Et hovedbilde er at industriens investeringer (utenom petroleumssektoren) ligger på et 
lavt nivå og det er også få bedrifter planlegger økning i 2015. Hverken eksportbedriftene 
eller petroleumsrelaterte bedrifter melder om større investeringsvilje. Statistisk 
sentralbyrås første investeringsundersøkelse for industriinvesteringer i 2015, antyder en 
nedgang på rundt 15 prosent, fra et nivå som i forhold til industriens omsetning allerede er 
det laveste på over 40 år.  
Investeringer i olje- og gassvirksomhet (leting, feltutbygging, drift, landvirksomhet, 
nedstenging og rørtransport) er justert opp til 231 milliarder i 2014. Første anslag for 
2015 182 milliarder. Ned 12-15 prosent.  
 
Norsk Industri 
Norsk industri kom med sin årlige konjunkturrapport 3. februar 2014. Som tidligere har 
Norsk Industri foretatt en egen undersøkelse blant medlemsbedriftene.  
I følge denne undersøkelsen venter lederne i industribedriftene en vekst på fire prosent i 
2014. Dette er basert på at de venter relativt god utvikling i eksportmarkedene. Det 
påpekes at flere bedrifter er lagt ned både i 2012 og 2013, som følge av høye kostnader 
og sviktende etterspørsel. Disse er naturlig nok ikke med i undersøkelsen. Økt 
kostnadsfokus hos oljeselskapene kan forsterke en svakt negativ trend for 
leverandørindustrien, både på eksportmarkedet og i hjemmemarkedet. 
Stor etterspørsel fra olje- og gassindustrien og økt kostnadsnivå har ledet til betydelige 
endringer i industristrukturen de senere årene. 
 
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 
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hele 78 prosent (85 prosent i fjor) av sin omsetning til petroleumsrettet virksomhet. 
Bedriftene utenfor oljeklyngen leverer kun 3 prosent av sin produksjon til petroleumsrettet 
virksomhet (2 prosent i fjor). 
Forventet omsetningsvekst er 4 prosent for begge grupper. For et år siden var det en 
klarere todeling, med forventning om hele 13 prosent vekst for bedriftene i oljeklyngen, og 
3 prosent for resten. Basert på dette tiltar ikke todelingen i 2014. 
 
Prognosen for eksportvekst er 5 prosent for hele utvalget av bedrifter. Bedriftene satser på 
mange markeder, og flere av bedriftene i undersøkelsen eksporterer til over 50 land. Det 
ventes økt eksport til Europa, Asia og Nord Amerika. Leverandørindustrien venter også at 
det skal «løsne» i Brasil etter noen år med stagnerende eksport. Eksporten til Amerika har 
falt kraftig de siste årene, mens det har gått opp i Asia og Afrika de siste årene. Europa 
som helhet har utviklet seg stabilt, med pluss i nord og minus i sør. 
Hovedmarkedet for norsk skipsutstyr og utstyr til plattformer, samt borepakker til boreskip 
og –rigger er verftene i Korea og Kina. Flere store kontrakter har i 2013 gått til verft i 
Asia. Hyundai bygger for feltene Aasta Hansteen og Goliat. Samsung for Valemon og 
Martin Linge. Saipem/SMOE for Ivar Aasen og Daewoo/DSME for Gina Krog. Utstyr til disse 
utgjør interessante markeder for norske leverandører fram mot 2017. Det kan gi økt 
eksport til S. Korea og Singapore i de kommende årene. 
Kina, Korea og Japan forventes dessuten å bygge minst 90 prosent av den ordinære 
verdensflåten, som trenger fornyelse i de kommende år. Her vil det også være behov for 
norsk utstyr. 
Industribedriftene i undersøkelsen venter uendret sysselsetting målt i fast ansatte i 2014. 
Det ventes 2 prosent færre innleide, mens det fortsatt er ønske om flere ingeniører. 
Bedriftene melder at det er klart enklere å få tak i både ingeniører og fagarbeidere enn det 
var i 2013. I 2013 utviklet sysselsettingen seg svakere enn bedriftene ventet for et år 
siden. 
Bedriftene rapporterer i sum om uendret lønnsomhet, og driftsmarginene i industrien er 
totalt sett uendret siden finanskrisen. Leverandørindustrien skiller seg ut med forbedret 
lønnsomhet, særlig innen industriservice. Kraftintensiv industri (metaller, kjemiske råvarer 
og treforedling) har hatt sterkt redusert lønnsomhet etter 2007. 
Kronesvekkelsen i andre halvår av 2013, har bidratt til å bedre lønnsomheten og 
konkurranseevnen.  
 
NHOs kvartalsrapport 
NHO publiserte 11. juni “Økonomisk overblikk” 2/2014. Her inngår ny runde av 
økonomibarometeret. I 2. kvartal rapporteres det om en noe svakere markedssituasjonen 
hos NHO-bedriftene enn i 1. kvartal 2014. Sammenlignet med forrige kvartal er det 
eksportbedriftene, IKT- og reiselivsbedriftene som nå vurderer situasjonen mindre positivt. 
Byggenæringen og industrien er derimot blitt noe mer positive.  
NHO-bedriftene samlet vurderer utsiktene for 2014 noe bedre enn i kvartalet før, og det er 
en klar bedring sammenlignet med bunnivået i 4. kvartal 2013. Byggesektoren, som de to 
siste kvartaler har vurderer utsiktene mest negativt, har nå mer nøytrale framtidsutsikter. 
Det er industri, forretningsmessig tjenesteyting samt fiskeri og havbruk som bidrar til 
bedring i utsiktene. Det er fortsatt moderat optimisme i tjenestesektoren, mens de 
petroleumsrelaterte bedriftene ikke på langt nær er så optimistiske som de var for et år 
siden.  
Økonomibarometeret (utført i av TNS Gallup for NHO) omfatter 2401 svar fra 
medlemsbedrifter i NHO, og svarprosenten var i underkant av 25 prosent. Undersøkelsen 
er gjennomført i perioden 29. april til 12. mai. 
Et hovedbilde er at industriens investeringer (utenom petroleumssektoren) ligger på et 
lavt nivå og det er også få bedrifter planlegger økning i 2015. Hverken eksportbedriftene 
eller petroleumsrelaterte bedrifter melder om større investeringsvilje. Statistisk 
sentralbyrås første investeringsundersøkelse for industriinvesteringer i 2015, antyder en 
nedgang på rundt 15 prosent, fra et nivå som i forhold til industriens omsetning allerede er 
det laveste på over 40 år.  
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På spørsmålet om viktigste hinder for økte investeringer, er det for NHO-bedriftene samlet 
markedsmessige forhold somt «synkende ordretilgang/omsetning» og «reduserte 
salgspriser», som er det største hinder.  
 
Undersøkelsen bekrefter et skifte i det regionale arbeidsmarkedet. Det har tidligere vært 
vestlandsregionene som har skilt seg positivt ut når det gjelder sysselsettingsvekst. I både 
1. og 2. kvartal i år har imidlertid vestlandsbedriftene blitt mer negative. 
Innlandet og Oslo/Akershus ser nå mer positivt på framtidsutsiktene. Oslo og Akershus har 
betydelig mer sysselsettingsintensive tjenestenæringer, noe som forklarer den sterke 
økningen i bemanningsbehovet for NHO-bedriftene totalt.  NHO-bedriftene planlegger å 
øke bemanningen med 1,4 prosent i 2014. Tjenestesektoren melder om betydelig økt 
bemanningsbehov, mens industribedriftene reduserer sitt behov for arbeidskraft i 2014 
med 0,3 prosent. Byggenæringen øker sitt anslag for bemanningsvekst i 2014 fra 0,8 til 
1,3 prosent, i tråd med markedsutsiktene. IKT-sektoren og eksportbedriftene melder også 
om økt bemanningsbehov i 2014. For 2015 anslår NHO-bedriftene samlet ytterligere vekst 
i sysselsettingen.  
 
Norges Bank sin siste utgave av ”Regionalt nettverk” undersøkelsen, gjennomført i 
perioden 22. april til 16. mai (Nr. 2/2014, publisert 6. juni), viser at den samlede veksten 
har tiltatt litt de siste 3 månedene, i tråd med det de ventet forrige runde i februar. Det er 
utsikter til fortsatt moderat vekst fremover. 313 kontaktbedrifter deltok i denne runden. 
 
Produksjonsveksten har tiltatt i de tradisjonelle industrinæringene og i de 
husholdningsrettede næringene. Vekst i eksportmarkedene og økte offentlige investeringer 
var sammen med en tidlig vår årsaker til den økte aktiviteten. Færre igangsatte 
boligprosjekter har dempet aktiviteten og holdt veksten i bygg og anlegg nede. 
Lavere vekst i etterspørselen fra den norske og petroleumsindustri og tiltakende 
konkurranse fra utenlandske aktører har dempet veksten i oljeleverandør næringen. 
Samlet sett er det utsikter til ganske stabil vekst det neste halvåret. 
Hjemmemarkedsindustrien og varehandelen venter at veksten kan tilta noe, mens 
kontaktene i bygg og anlegg så for seg at økte offentlige investeringer og vekst i 
boligbyggingen ville bidra til noe høyere vekst fremover. Kontaktene ventet at 
vekstimpulsene fra den norske petroleumsindustrien vil fortsette å avta. 
 
Kapasitetsutnyttelsen i bedriftene har avtatt noe, særlig innen bygg og anlegg og i 
industrien. Andelen som meldte om problemer med tilgang på arbeidskraft var uendret fra 
februar. Veksten i sysselsettingen har avtatt noe siden forrige runde, og ble svakere enn 
ventet. Kontaktene venter at sysselsettingen vil ta seg litt opp fremover. 
 
Kontaktene planla svak vekst i investeringene de neste 12 månedene.  For tjenesteyting 
har investeringsplanene blitt nedjustert siden februar, mens de øvrige næringene har 
justert investeringsplanene opp. Samlet venter tjenesteyterne lavere investeringer 
fremover, mens det er økning for de andre næringene.  
 
Sysselsettingen vokste marginalt og svakere enn vente de siste 3 månedene. 
Sysselsettingen har økt i tjenesteyting og kommune- og sykehussektoren, mens de andre 
næringene melder om redusert sysselsetting. Bygg og anlegg, tjenesteyting og kommune- 
og sykehussektoren regner med økt sysselsetting, mens industri og varehandel venter om 
lag uendret sysselsetting. 
 
Tjenesteyting, bygg og anlegg og kommune og sykehussektoren venter sterkest 
lønnsvekst i 2014 med om lag 3,5 prosent, mens industrien og varehandel har anslag på 
om lag 3,25 prosent. I sum ventet alle grupper en lønnsvekst i underkant av 3,5 prosent i 
2014. 
 
Kontaktene meldte samlet sett om svak vekst i marginene, om lag som i forrige runde. 
Denne gang var det bygg og anlegg som meldte om marginfall. Oljeleverandørindustrien 
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og varehandel meldte om nokså stabile marginer, mens de øvrige næringene rapporterte 
om marginvekst.  
 

Produksjonsvekst i industrigrupper og bygg og anlegg

 
 
 
Regionfordelt  
Samlet kapasitetsutnytting var lite endret, med unntak av at det er blitt mindre stramt i 
region Nord (Nord Norge). 
Kontaktene rapporterte om tilgang på arbeidskraft som begrensende faktor var uendret fra 
forrige runde. Andelen var noe ned innen industri og bygg og anlegg og marginalt opp 
innen tjenesteyting og kommune- og sykehussektoren. Her er det også regionale 
forskjeller. Det er uendret stramhet i arbeidsmarkedet i region Sørvest (Rogaland og 
Hordaland), region Øst (Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold) og region Innland (Oppland 
og Hedmark), mens det er blitt mer stramt i region Nord og i region Sør (Agderfylkene, 
Telemark og Vestfold ). I region Midt (Trøndelagsfylkene) og region Nordvest (M&R og 
S&Fj) er arbeidsmarkedet blitt mindre stramt siden februar.  
Kontaktene venter at sysselsettingen vil ta seg litt opp. 
 
Når det gjelder kapasitetsproblemer generelt er det omtrent som i februar for alle 
landsdeler med unntak av region Nord der det er blitt klart mindre stramt. 
Kapasitetsutfordringene er fortsatt størst i de to vestlandsregionene. Det er fortsatt minst 
stramt i region Sør (Agderfylkene, Telemark og Vestfold) og deretter region Innland 
(Hedmark og Oppland), som nå også har fått selskap av region Nord (Nord Norge). 
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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 1. kvartal, som ble gjennomført i februar 2014, har økonomene 
beholdt sine forventninger om prisstigningen de kommende 12 månedene på 2,1 prosent. 
Det gjelder både økonomene i finansnæringen og økonomer tilknyttet 
universitet/høyskoler. 
Partene i arbeidslivet justerte sine prisforventninger opp med 0,2 prosentpoeng, og venter 
nå 2,2 prosent prisstigning om 12 måneder. Arbeidsgiverne justerte en tiendedel opp og 
venter nå 2,2 prosent. Arbeidstakerorganisasjonene justerte også en tiendedel opp, og 
ventet nå 2,1 prosent prisstigning de neste 12 måneder. Næringslivslederne oppjusterer 
med 0,1 prosentpoeng, og venter 2,3 prosent prisvekst om 12 måneder mens 
husholdningene nå venter hele 2,6 prosent prisstigning. 
 
Næringslivslederne venter en årslønnsvekst (i egen bedrift) på 3,0 prosent i 2014. Partene 
i arbeidslivet venter lønnsvekst på 3,3 prosent i 2014 og 3,2 prosent i 2015. Det er liten 
eller ingen forskjell mellom de to partene i disse lønnsforventningene! 
 
56,6 prosent av økonomene sier i 1. kvartal 2014 at de ventet sterkere kronekurs om 12 
måneder.   Dette er en økning fra 46,2 prosent i 4. kvartal.  
I 1. kvartal 2014 venter 33,3 prosent av næringslivslederne bedre lønnsomhet i egen 
bedrift om 12 måneder. Dette er ned fra 38,5 prosent i 4. kvartal. Andelen som venter 
svakere lønnsomhet økte også noe fra 19,9 prosent i 4. kvartal til 20,6 prosent i 1 kvartal. 
Det betyr en økning fra 40,4 til 44,2 prosent for de som tror på uendret lønnsomhet.  
 
26,3 prosent av lederne tror at de vil øke sysselsettingen det kommende året. For et 
kvartal siden var tilsvarende anslag 33,5 og for tre kvartaler siden 37,7 prosent. 50,0 
prosent venter å ha like mange ansatte i bedriften om et år, mens 22,9 prosent av lederne 
venter å ha færre ansatte. I 4. kvartal var denne andelen 19,1 prosent.  
 
Norges Banks utlånsundersøkelse for 1. kvartal 2014, viser at bankene sine 
utlånsmarginer til foretakene falt. Bankene melder en svak økning i etterspørsel fra 
foretakene. Etterspørselen etter lån fra husholdningene var litt opp, mens det på forhånd 
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var ventet litt nedgang i denne etterspørselen. Det var små endringer i kredittpraksis 
overfor både husholdningene og foretakene i 1. kvartal.  Bankene venter lavere marginer 
på lån både til foretak og husholdninger i 2. kvartal. 
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 27. mars - 8. april og publisert 24. april 2014. 
 
 
Lønnsdannelse og utfordringer for norsk økonomi - NOU 2013:13 (Holden lll ) 
 
Det tredje Holden utvalget, leverte 3. desember sin rapport til Finansdepartementet. 
Mandatet var å vurdere erfaringer med lønnsdannelsen gjennom de tolv årene som 
har gått siden handlingsregel og inflasjonsmål for pengepolitikken ble innført.  
Utvalget ble også bedt om å drøfte makroøkonomiske utfordringstrekk som kan 
skape utfordringer for norsk økonomi. Utvalget, som hadde med representanter fra alle de 
store organisasjonene i arbeidslivet, la fram en enstemmig innstilling. 
Utvalgets konklusjoner: 

• I hovedsak har det inntektspolitiske samarbeidet fungert godt  
• Utvalget gir sin tilslutning til frontfagsmodellen 
• Arbeidsinnvandring gir nye utfordringer for arbeidsmarked og lønnsdannelse 
• Det har vært sammenheng mellom kostnadsnivå og produktivitet, selv om 

bytteforholdsgevinster har bidratt til produktivitetsveksten. 
• Lønnsdannelsen må utformes slik at den bidrar til å øke produktiviteten i hele 

økonomien 
• Det høye kostnadsnivået er en utfordring for konkurranseutsatt virksomhet, og kan 

gi for lave investeringer  
• Redusert petroleumsaktivitet er en utfordring til stabiliteten- og den økonomiske 

bærekraften. 

Lønnsdannelsen                                                                                                                                                    
Utvalget vil at dagens praksis med frontfag beholdes. Det anbefales ikke å splitte 
frontfaget og holde den lønnsomme leverandørindustrien utenfor når rammene for 
lønnsoppgjøret settes. Grunnen er at utvalget mener dette ville undergrave 
frontfagsmodellen, fordi rammene for oppgjøret ville bli for begrensede. 
Konkurranseutsatt industri bør fortsatt sette rammene for øvrige gruppers lønnsoppgjør, 
men andre tariffområder bør kunne stå fritt i å velge en annen profil enn frontfaget.  
Utvalget utfordrer og oppfordrer NHO og LO om å anslå en troverdig ramme for den 
samlede årslønnsveksten i industrien etter frontfagoppgjøret. Dette som svar på kritikk fra 
organisasjoner i offentlig sektor, som går på at en stor del av lønnsveksten bestemmes 
gjennom lokale forhandlinger senere, og slik øker rammene for oppgjøret.  
Utfordringer for konkurranseutsatt sektor – uro over høyt kostnadsnivå                                                                                                 
Utvalget tar utgangspunkt i at Norge er en liten åpen økonomi, som har store gevinster av 
handel med utlandet. Utvalget understreker at dette krever at konkurranseutsatt sektor 
utenom petroleumsvirksomheten er tilstrekkelig stor. For å få til dette må lønnsdannelsen 
bidra til et kostnadsnivå som ikke avviker for mye fra våre handelspartnere. Dette er 
nødvendig for å sikre høy sysselsetting og lav arbeidsledighet også i et langsiktig 
perspektiv. 
Det påpekes også at konkurranseutsatt sektor bør være variert, for å unngå stor sårbarhet 
mot enkeltmarkeder.  
Disse forholdene er belyst i et eget kapittel i utvalgets rapport. Hele rapporten ligger her:  
http://www.regjeringen.no/pages/38553339/nou2013_13.pdf  
 
Utvalget har fått Statistisk sentralbyrå til å gjøre en egen utredning for utvalget (SSB 
Rapport 58/2013 Konkurranseutsatte næringer i Norge av Eika m.fl.), der de klassifiserer 
norsk næringsliv etter hvor utsatt de ulike næringer er for internasjonal konkurranse. 
Inndelingen er basert på eksportandel eller konkurranse med import. Her deles de 
konkurranseutsatte næringene i fastlandsøkonomien i tre. Leverandørvirksomhet til 
petroleumsvirksomheten, Næringer basert på andre former for naturressurser 
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(som f.eks. metallindustri) og den tredje ikke-stedbundne næringer.                      
Denne rapporten ligger her:   
http://www.ssb.no/forskning/makrookonomi/makrookonomiske-
analyser/konkurranseutsatte-naeringer-i-norge  
 
Utdrag fra Holden-utvalgets kapittel 2.3:                                                                                                
«Stadig flere deler av næringslivet møter internasjonal konkurranse. Det er dels et resultat 
av at teknologisk utvikling gjør det mulig, for eksempel innen regnskap og IKT, men også 
at virksomheter i økende grad konkurrerer i andre land, som innen transport, bygg og 
anlegg, og matindustrien. I flere tjenesteytende næringer ser vi økende konkurranse fra 
utlandet og en klar økning i importen. Denne økningen kan i noen grad henge sammen 
med høyere kostnader i Norge enn hos nære handelspartnere. Selv om importandelen i 
disse næringene samlet sett er relativt liten, er andelen betydelig høyere i deler av 
næringene. Samtidig er dette næringer som vokser mer enn BNP samlet sett, slik at økte 
importandeler her vil gi stadig større utslag i samlet import. Økende import på nye 
områder innebærer isolert sett at vi trenger en ytterligere økning i aktiviteten i ikke-
stedbundne næringer for å sikre langsiktig balanse i utenrikshandelen, eller at eksporten 
fra andre næringer øker.» 
…………….og avslutningsvis i kapittel 2.3 sier utvalget:                                                                                      
«Til nå har lønnskostnadsandelen i industrien samlet holdt seg rimelig stabil, til tross for 
den sterke veksten i kostnadene. Utviklingen de siste 10 årene må imidlertid sees i 
sammenheng med en svært gunstig prisutvikling på norske eksportprodukter. Det er 
vanskelig å vurdere hva som vil være et opprettholdbart kostnadsnivå framover, men det 
er en risiko for at kostnadsnivået er for høyt til å opprettholde en tilstrekkelig stor 
konkurranseutsatt sektor utenom petroleumsnæringen. En avskalling av bedrifter og 
næringer kan skje gradvis ved at tilfanget av ny aktivitet er for lite til å erstatte det som 
blir borte, men det kan i perioder også gå mye raskere, slik vi så i 2002-2003. Kostnadene 
ved en nødvendig kursendring blir større jo lenger en venter med nødvendige justeringer. 
Et høyt kostnadsnivå kan gjøre det mer krevende å starte opp og drive virksomheter som 
skal konkurrere i et internasjonalt marked. Utvalget vil også peke på at en slik avskalling 
vil gjøre norsk næringsliv mindre variert og økonomien mer sårbar for nedgang i utlandet 
eller en svekkelse i bytteforholdet. Ettersom stadig nye deler av næringslivet møter 
internasjonal konkurranse, vil betydelig høyere kostnader i Norge enn ute innebære en 
utfordring for stadig flere.  
Gjennom 2013 har svakere kronekurs bidratt til en forbedring av konkurranseevnen, men 
kostnadene er fortsatt langt over nivået hos våre handelspartnere. For å redusere risikoen 
for en sterk nedbygging av konkurranseutsatt sektor, mener utvalget at den 
kostnadsmessige konkurranseevnen ikke bør svekkes. På lengre sikt er det trolig 
nødvendig med en forbedring. En moderat lønnsvekst vil bidra til dette, både direkte og 
indirekte gjennom lavere renter og svakere kronekurs. Dersom oljeprisen og andre 
råvarepriser skulle falle betydelig, kan det bli nødvendig med en markert forbedring av 
konkurranseevnen.» sitat slutt. 
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