
 

  

Mars 2014 

John L Rogne 

Innovation Norway 

27-4-2015 

Eksport- og konjunkturutviklingen 



 

 
 
 
Innhold   
   
Eksportutviklingen 

• Eksporten av varer     side  2 
• Import og handelsbalanse   side 10 
• Vareeksport fordelt på vareslag  side 10 
• Landfordelt import og eksport   side 12 
• Fylkesfordelt vareeksport   side 14 
• Tjenesteeksport og –import   side.20 
• Utenriksregnskapet for 2014   side 24 

Valutakursutviklingen     side 24 
 
Markedsutviklingen i utlandet        side 29 
OECDs prognose      side 32 
IMFs prognose       side 35 
Verdensbankens prognose    side 39 
EUs prognose       side 40 
Bilmarkedet i Europa     side 44 
Utviklingen i USA og resten av verden  side 45 
Ledende indikatorer      side 57 
PMI indekser (innkjøpssjefsindekser)  side 59 
IFO Institute «Business survey» Tyskland  side 61 
Ordreinngang og –reserver i norsk industri side 61 
Eksportpriser (kvartalsindekser)   side 63 
Industriproduksjon og –omsetning   side 66 
Prisutviklingen i utlandet     side 71 
Konsumprisutviklingen     side 73 
Utviklingen i norsk økonomi   side 74 
 
 
 
 
 
 
 

1 



EKSPORTEN I MARS 2015 
 
 
Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. 
 
Verditall 
 Mars 2015 Verdiendring fra mars 2014 
 Mill NOK Prosent 
 I alt - alle varer 76 522 -5,6 
 - Råolje 16 477 -31,1 
 - Naturgass    24 108 -0,8 
 - Kondensater   644 -5,6 
 - Skip og plattformer  124 -53,7 
 - Fastlandseksport (trad. varer) 35 170 10,3 
 
 
 Januar - mars 2015 Verdiendring fra jan.- mars 2014 
 Mill NOK Prosent 
 I alt – alle varer 217 142 -12,8 
 - Råolje 44 529 -40,9 
 - Naturgass    68 555 -2,4 
 - Kondensater   1 325 -48,2 
 - Skip og plattformer  1 374 -63,6 
 - Fastlandseksport (trad. varer) 101 358 4,4 
 
 
Verkstedindustri, aluminium og fisk dro opp fastlandseksporten i mars 
 
Sammenlignet med mars i 2014, falt samlet vareeksport med 5,6 prosent i mars og i de 
tre første månedene er nedgangen 12,8 prosent. Vareimporten økte med hele 19,4 
prosent i mars og så langt i år er importøkningen 10,5 prosent. 
Holder vi skip, råolje og naturgass utenom, og bare ser på fastlandseksporten var det, 
sammenlignet med mars 2014, en god måned med oppgang på 10,3 prosent. For de tre 
første månedene samlet er oppgangen 4,4 prosent. Mars hadde en virkedag mer enn i 
2014, men da er da er to dager i påskeuka etter palmesøndag inkludert.  
Kronekursen har svekket seg gjennom 2013 og 2014, og spesielt sterkt mot slutten av 
2014, i takt med prisfallet på olje. Dette har også bidratt til å heve eksportverdien regnet i 
kroner, spesielt for råvarer og «commodities» (som metaller), der prisene i stor grad 
noteres i USD. 
 
Fra januar-mars 2014 til januar-mars 2015 økte verdien av fiskeeksporten med 2,0 
prosent, etter nedgang i januar og februar men 13 prosent økning i mars. For laks er det 
så langt i år en økning på 1,9 prosent i verdi og 7,5 prosent i kilo. Skreifisket var svært 
godt i 2014, og det har kommet senere i gang i år, slik at det også var nedgang i 
eksporten av torsk i januar. Prisene har imidlertid vært vesentlig høyere enn i fjor. 
Den store og viktige gruppen maskiner og transportmidler (verksted-
/teknologiindustri) har økt eksportverdien med 14,6 prosent i årets tre første måneder, 
sammenlignet med fjoråret. Det er undergruppene andre industrimaskiner og elektriske 
maskiner som har økt mest.  
Eksport av raffinerte petroleumsprodukter (bensin, diesel propan mv., som inngår i 
fastlandseksporten) falt med 7,0 milliarder kroner eller 36 prosent fra første kvartal i fjor.  
I hele 2014 var det en nedgang i eksportverdien på 1,5 prosent for disse 
energiproduktene.  
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Fastlandseksport – viktige varegrupper

Kilde: SSB  - 15. januar 2015  
 
Energi dominerer  
Eksport av råolje og naturgass utgjorde 53,9 prosent av samlet vareeksport i årets tre 
første måneder. Tar vi også med de raffinerte energiproduktene og elektrisk strøm, øker 
denne andelen til 60,2 prosent. For hele 2014 var andelene 56,0 og 64,4 prosent. I 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 nedgang i 2013 og 2014, utgjør en dominerende andel av 
norsk eksport.  
Regnet uten varegruppen energiprodukter, som omfatter raffinerte petroleumsprodukter 
og elektrisk strøm, var det i januar-mars en økning i den øvrige fastlandseksporten på 
11,5 milliarder kroner eller 15,2 prosent sammenlignet med januar-mars i fjor. I hele 2014 
var det en økning på 21,2 milliarder kroner eller 7,4 prosent i fastlandseksport utenom 
energiprodukter.  
Lenger bak i denne rapporten er det tabeller som viser fordelingen av vareeksporten i 
2014 på varegrupper og land, og en tabell som viser det foreløpige utenriksregnskapet for 
2014. 
 
Norsk fastlandseksport  
Markedene 
Sammenlignet med samme periode i 2014, var det i de tre første månedene i år en økning 
i norsk fastlandseksport til Afrika, Asia og Sør-Amerika. For Europa var det 3,3 prosent 
nedgang, mens det var 5,6 prosent nedgang for Nord-Amerika og 37,9 prosent nedgang 
for Oceania. Fastlandseksporten til Asia økte med 27 prosent, til Afrika med 114 prosent 
og til Sør-Amerika 6,6 prosent. 
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 starten av 2014 
tok Korea igjen førsteplassen, men allerede i februar gjenerobret Kina den, da eksporten 
til Kina fortsatte å øke, mens det har vært markert nedgang for Sør-Korea. I januar 2015 
gjentok mønsteret seg og Sør Korea passerte igjen Kina. I februar snudde det igjen og 
rekkefølger for største eksportmarkeder i Asia er så langt i 2015 Kina, S-Korea, 
Singapore og Japan. Endringen for disse fire landene er henholdsvis opp 39 prosent, opp 
43 prosent, ned 31 prosent for Singapore og ned 5 prosent for Japan.  
Eksporten til Brasil som falt med 11,5 prosent i 2013, men økte med 10,2 prosent i 2014, 
startet 2015 med nedgang har tatt seg opp og så langt i år økt med 1,6 prosent. 
Eksporten til USA har falt med 8,2 prosent så langt i år, etter økning på 10,4 prosent i 
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2014 og nedgang på 16,6 prosent i 2013. Eksporten til Canada har økt med 30 prosent 
så langt i år, etter nedgang på 13,2 prosent i 2014 og økning på 48 prosent i 2013. 
I Europa registreres 0,6 prosent nedgang for EU og 0,2 prosent nedgang for de nordiske 
landene alene hittil i 2015. Eksport til de kriserammede eurolandene, som falt i 2013, 
viste med unntak av Irland stor økning i 2014. Så langt i 2015 har eksporten økt til Italia, 
Irland, Spania og Portugal med henholdsvis 33, 36, 8 og 7 prosent, mens det for 
Hellas er ned 14 prosent. 
 
Varegruppene 
Samlet fastlandseksport økte med 4,3 milliarder kroner eller 4,4 prosent i de tre første 
månedene av 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Fiskeeksporten økte med 
0,34 milliarder kroner eller 2,0 prosent.  For laks var det en økning på 5,1 prosent i verdi 
og 11,7 prosent i volum. Torskevolumet er i de tre første månedene ned 34 prosent, men 
eksportprisene har vært 50 prosent høyere enn året før, slik at verdien i kroner er som 
året før. Nedgangen i volumet må sees i sammenheng med at skreifisket i år kom senere i 
gang. 
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. Så falt den tilbake til nytt bunnpunkt med 23,99 i uke 39 
2012, for så å gå med en underliggende stigende trend fram til ny rekordnotering på 
43,81 uke 20 i 2013. Pris- og volumutviklingen i 2013 og senere er vist i de to figurene 
under. 
 I 2015 har prisutviklingen startet med en nedgang til 39,35 i uke 16, som er ned 6,8 
prosent fra uka før og 17,0 prosent lavere enn i samme uke i 2014. 
Eksportert volum i uke 16 2015 var 14,1 prosent høyere enn i uka før og 49,2 prosent 
høyere enn samme uke i 2014. Det ble eksportert 17 988 tonn fersk laks denne uka. I 
tillegg kommer 824 tonn fryst laks (opp 289 prosent fra samme uke året før). 
 
Eksporten av laks økte (i følge Sjømatrådets statistikk) med 4,2 milliarder kroner eller 
10,5 prosent fra 2013 til 2014. Volumet i tonn økte med 4,8 prosent og resten var 
prisøkning. Året før var økningen 10,2 milliarder kroner eller 34,6 prosent, selv om 
volumet falt med 3,4 prosent.  Fra 2011 til 2012 økte verdien av lakseeksporten med 449 
millioner kroner eller 1,5 prosent. Da økte volumet med 18,9 prosent, mens 14,6 prosent 
lavere gjennomsnittspriser dro eksportverdien ned. 
 

Eksportpris fersk og kjølt laks

SSB  - 22. april 2015  
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Eksportkvantum fersk og kjølt laks

SSB  - 22. april 2015  
 
Kjemiske produkter økte eksportverdien med 10,2 prosent i 2014. Så langt i 2015 er det 
en økning på 4,3 prosent.  
 
Den større gruppen metallvarer, metaller, papir og andre ”commodities” hadde en 
eksportøkning på 4,0 milliarder eller 6,0 prosent i 2014, og 20,3 prosent økning de tre 
første månedene i år. Den store undergruppen metaller unntatt jern og stål (aluminium og 
nikkel) hadde en økning i eksportverdien på 13,3 prosent eller 4,8 milliarder kroner i 
2014, og startet 2015 med en økning på 2,0 milliarder eller 20,1 prosent. 
Det har enkelte måneder vært spesielt store svingninger for undergruppen, varer av 
metaller. I juni 2014 var det en nedgang på hele 2,7 milliarder kroner for denne 
undergruppen. Dette skyldes at det i juni året før ble eksportert en konstruksjon til 
oljeplattformer fra Værdal i Nord-Trøndelag. Dette bidro til en tilsvarende stor nedgang i 
eksporten fra Nord-Trøndelag i juni 2014 (og påvirket hele 2014). Det har også vært 
større leveranser senere som har gitt betydelige svingninger i den månedlige eksporten for 
fylket i enkeltmåneder. For denne undergruppen (varer av metaller) økte eksporten med 
1,2 milliarder kroner eller 62 prosent i årets tre første måneder. 
 
Gruppen forskjellige ferdige varer, bl. a tekniske instrumenter, møbler og klær hadde 
økning i eksportverdien på 6,9 prosent i 2014. Så langt i 2015 er det en økning på 11,8 
prosent. Den største undergruppen, tekniske og vitenskapelige instrumenter (maritim 
elektronikk mv.), økte eksporten med 30 prosent. Det var 3 prosent nedgang for møbler, 
men 24 prosent økning for klær. 
Den store gruppen verksted-/teknologiprodukter har økt eksporten med 3,3 milliarder 
kroner eller 14,6 prosent så langt i 2015.  For denne gruppen har større enkeltleveranser 
gitt store svingninger i eksporten fra måned til måned.  Eksporten av nye og brukte skip er 
også med i disse tallene. I første kvartal utgjorde eksportverdien for nye skip 0,9 
milliarder kroner og brukte 0,5 milliarder. Det er ned 0,4 og 2,0 milliarder fra samme 
periode i fjor. 
Utviklingen innen undergruppene i januar-mars 2015 sammenlignet samme periode i 2014 
er vist i figuren under. 
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Eksportverdien for raffinerte olje- og gassprodukter var i januar-mars 7,0 milliarder 
kroner eller 36 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Det har vært store svingninger 
fra måned til måned.  I hele 2014 er det en nedgang på 1,5 prosent. Oljeproduktene 
bensin og diesel mv. falt i 2014 med 3,1 prosent, mens gassproduktene propan og butan 
økt med 2,8 prosent. I januar-mars 2015 var det 29 prosent nedgang for oljeproduktene 
og 53 prosent nedgang for gassproduktene. 
  
I 2014 ble det eksportert elektrisk strøm for 5,4 milliarder kroner, en økning på 22,0 
prosent fra 2013. I januar-mars 2015 ble det eksportert strøm for 1,31 milliarder kroner, 
opp 29 prosent fra samme periode i fjor. 
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Petroleumseksporten 
I mars ble det eksportert naturgass for 24,1 milliarder kroner, ned 0,2 milliarder eller 0,8 
prosent fra mars i fjor. Så langt i år er det en nedgang på 2,4 prosent.  
Fra rekorden på 10,5 milliarder standard kubikkmeter gass i desember 2012 har volumet 
av gasseksporten flatet ut og falt. Den månedlige produksjonen har deretter ligget mellom 
7 og 10 milliarder kubikkmeter, til den i desember 2014 igjen nådde 10,5 milliarder. I 
januar 2015 ble det eksportert 9,7, i februar 9,5 og i mars 10,2 milliarder standard 
kubikkmeter, som er 4,4, 10,5 og 5,2 prosent mer enn i januar, februar og mars 2014. 
I hele 2014 ble det eksportert naturgass for 225,0 milliarder kroner og råolje for 269,6 
milliarder kroner. Naturgassen ned 9,5 prosent og råoljen ned 3,0 prosent fra 2013. 
 
Råoljeeksporten er nå lavere enn gasseksporten, og utgjorde i mars 16,5 milliarder 
kroner, ned 7,4 milliarder eller 31 prosent fra mars i fjor. I januar og februar utgjorde 
råoljeeksporten 13,2 og 14,9 milliarder kroner. Vi må tilbake til november 2001 for å finne 
en måned med lavere eksportverdi for råolje enn januar i år. Så langt i år er det en 
nedgang på 40,9 prosent. 
Gjennomsnittsprisen per fat var 370 kroner i januar, 447 kroner i februar og 454 i mars. 
Sammenlignet med pris på 671 kroner i januar, 673 kroner i februar og 654 mars 2014, er 
det nedgangen på 44,7, 33,6 og 30,6 prosent. I mars ble det eksportert omtrent like 
mange fat som i mars i fjor. 
  

Oljepris og antall eksporterte fat

Kilde: SSB  - 15. april 2015  
 
Utviklingen i pris og antall fat er vist i grafene 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, og var i 1. halvår 2014 mellom 105 og 110 USD og økte til 
vel 115 USD i juni før den begynte å falle, til 105 USD i juli, ytterligere til rundt 100 kroner 
i august og under 100 i september. 
Svakere krone har imidlertid bidratt til at prisen i kroner ble hevet mot slutten av 2013 og 
senere.  
Foruten den økte egenforsyning i USA, knyttes den siste prisnedgangen til forhold i 
Midtøsten og økte tilførsler fra Libya, som var ute av markedet i første halvår 2014. I 
tillegg har det vist seg å være markert lavere forbruksvekst. Libyas fravær i markedet økte 
prisen i første del av 2014. Libya tilbake med leveranser og prisen har i vinter vært under 
50 dollar fatet, før den i det siste har steget og nå ligget i overkant av 60 dollar. 
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Dagens lave oljepris illustrerer hvor uforutsigbart dette markedet kan være. Så sent som 
sommeren 2014, mente sentrale analytikere og aktører i markedet at prisen nå ville 
stabilisere seg rundt 100 USD. Slik gikk det ikke!  
Endret strategi fra Saudi Arabia, som er den største produsenten og har de laveste 
produksjonskostnadene, peker i retning av en lengre periode med lavere priser. Saudi 
Arabia har tapt markedsandeler som følge av at de har holdt prisen oppe ved å redusere 
produksjonen. Det har gjort at mye ny og mer kostbar produksjon er kommet til. Nå vil 
landet forsvare sin markedsandel ved å holde prisen nede, slik at mindre lønnsomme 
prosjekter og den minst lønnsomme produksjonen må vike.  
Det er for øyeblikket stor usikkerhet om balansen i markedet. Faktiske tall om produksjon 
ligger et par måneder bak i tid. Etterspørselen er vanligvis størst når det er vinter på den 
nordlige halvkule. Det kan bety økt produksjonsoverskudd utover i 2015, og press nedover 
på prisen. 
Rørledning kan påvirke fremtidig olje- og gasspris 
President Obama har lenge hatt en rørledning (Keystone XL) på sitt bord. Ledningen skal 
transportere petroleum fra feltene ved grensa i Canada og ned til raffineriene i Texas. 
Miljøforkjemperne er mot mens oljeindustrien kjemper for ledningen. Dersom den blir 
realisert vil den også 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. 
I midten av november 2014 stemte begge hus i Kongressen for rørledningen, men i 
senatet var flertallet en stemme for lite, med 59 for og 41 mot. Det måtte være 60 ja-
stemmer for å sikre vedtaket. Det holdt derfor ikke at alle (45) republikanerne og 14 
demokrater stemte for rørledningen. Samtidig opplyste det Hvite hus at Obama ikke 
støtter forslaget. Han presiserte at rørledningen bare kan bygges dersom det kan bevises 
at den ikke øker utslippet av klimagasser. Siden ledningen krysser grensen til Canada 
trenger den presidentens godkjenning. Også 24. februar 2015 brukte Obama vetoretten og 
stoppet et vedtak i kongressen som ville gitt klarsignal for rørledningen. Siste ord er 
imidlertid neppe sagt siden republikanerne fra januar styrker seg og overtar flertallet også 
i senatet, og signaliserer at de setter den enda høyere opp på dagsordenen. Presidenten 
har imidlertid mulighet til å legge ned veto, og demokrater kan fortsatt hindre nødvendig 
flertall i senatet. Dersom ledningen blir bygget vil den kunne transportere 830 000 fat 
daglig de 140 milene fra Atlanta i Canada til Texas. Den antas å koste minst 30 milliarder 
kroner. 
 
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 tradisjonelle 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).  
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(International Energy Agency) 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 
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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 2014 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.  
Saudi-Arabia har i det siste endret holdning og økte allerede 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. 
Det ble i følge lederen for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, gjort et stort fremskritt på 
APEC-møtet i Beijing i november 2014, da Kina og USA ble enige om mål for reduserte 
utslipp. Kina vil stanse veksten i sine klimautslipp rundt 2030 og USA vil kutte sine utslipp 
med 26-28 prosent fra 2005 nivå innen 2025. Barack Obama kaller avtalen en historisk 
milepel i forholdet mellom Kina og USA. De har tidligere vært svært uenige om klima- 
forpliktelser. Avtalen mellom de to øker også forventningene til resultater på 
klimatoppmøtet i Paris i 2015. På det etterfølgende G-20 møtet i Brisbane i Australia var 
energi et av hovedtemaene, og det ble lagt fram en egen «G20 Enegy Efficiency Plan» 
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med mål om reduksjon av karbonutslipp. G-20 landene står for 80 prosent av verdens 
energiforbruk. De fokuserte på at økt samarbeid om energieffektivisering både vil gi økt 
aktivitet og økt produktivitet, sikrere energiforsyning og miljøgevinst gjennom reduserte 
utslipp.  Samtidig vil husholdninger spare kostnader. 
 
Import og handelsbalanse 
Vareimporten økte med 19,4 prosent i mars sammenlignet med mars 2014, og så langt i 
år er økningen 10,5 prosent. I hele 2014 var økning på 6,2 prosent.  
Sammenlignet med de tre første månedene av 2014 har importen fra europeiske land 
økt med 1,9 prosent. Fra Asia økte den med 38,6 prosent (opp 27,9 prosent utenom 
skip), mens det fra Afrika var økning på 30,0 prosent. Importen fra Nord-Amerika økte 
med 18,2 prosent, mens importen fra Sør-Amerika økte med 28 prosent. Fra Oceania 
har importen økt med 17 prosent så langt i 2015. Importen fra Kina økte med 28 prosent 
(25 prosent utenom skip).  
Importen av kjøretøy har økt med 0,6 milliarder kroner eller 4,5 prosent til 14,6 
milliarder kroner hittil i 2015.  
Det er importert elektrisk strøm for 0,6 milliarder kroner så langt i 2015. Dette er 15,9 
prosent lavere enn året før.  
 
Samlet har Norge hittil i 2015 et overskudd i varehandelen med utlandet på 70,6 milliarder 
kroner, ned 39,3 prosent, fra samme periode i 2014. 
I hele 2014 hadde Norge et overskudd i varehandelen med utlandet på 337,1 milliarder 
kroner, ned 11,0 prosent, fra 2013. 
 
 
EKSPORT FORDELT PÅ VARESLAG 

  Verdi/Verdiendring 
    

     
Varegruppe (SITC) 2013 2014 

            
Endring   

  NOK mill. NOK mill. NOK mill. % 

     EKSPORT I ALT    906 398,5    897 810,0 -   8 588,5 -0,95% 

EKSPORT ekskl. skip/plattformer    899 405,4    890 711,4 -   8 693,9 -0,97% 

EKSPORT ekskl. skip, plattformer,         

råolje og naturgass    364 569,5    388 115,4    23 545,8 6,46% 

 
        

NÆRINGSMIDDLER(0,1,4)    66 460,7    74 431,6    7 970,8 11,99% 

Meierivarer og egg (02)     709,6     698,2 -    11,4 -1,6% 

Fisk (03)                                     60 193,5    67 174,8    6 981,3 11,6% 

  Laks, fersk og fryst     32 956,4    35 265,2    2 308,8 7,01% 

    - fersk (0302.1201)    31 634,1    33 866,0    2 231,9 7,06% 

    - fryst (0303.2201)     1 322,3    1 399,2     76,9 5,82% 

  Annen fisk og fiskevarer     27 237,1    31 909,6    4 672,5 17,15% 

    -fersk, fryst, kjølt (034)    21 006,1    24 519,5    3 513,4 16,73% 

    -saltet, tørket, røkt (035)    5 096,1    6 047,7     951,6 18,67% 

    -krepsdyr, bløtdyr (036)     434,9     576,7     141,8 32,6% 

    -tilb. fiskeprod. etc. (037)     700,1     765,7     65,7 9,38% 

Dyrefor (u/korn) (08)    1 289,2    1 785,7     496,5 38,51% 

 
        

DYRE- OG PLANTEFETT (4)    1 619,4    1 677,1     57,7 3,56% 
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RÅVARER (2)    14 665,1    15 442,1     777,0 5,3% 

  Huder og skinn, rå (21)     742,3     810,1     67,8 9,14% 

  Tømmer, trelast, kork (24)    2 176,4    2 723,0     546,6 25,12% 

  Papirmasse, -avfall (25)    2 944,1    2 265,6 -    678,5 -23,05% 

  Mineraler, malmer (27+28)    2 755,3    3 437,6     682,3 24,76% 

 
        

BRENSELSSTOFFER (3)    611 882,6    579 267,3 -   32 615,4 -5,33% 

  Mineralolje, -prod. (33)    335 853,5    325 850,0 -   10 003,5 -2,98% 

  - Råolje                                    277 925,0    269 601,1 -   8 323,9 -3,0% 

  - Mineraloljeprodukter (334)    49 267,5    47 720,2 -   1 547,3 -3,14% 

  Gass (34)                                   270 451,9    247 194,0 -   23 257,9 -8,6% 

  - Naturgass                                 248 643,0    224 987,6 -   23 655,4 -9,51% 

  Elektrisk strøm (35)    4 398,2    5 365,1     966,9 21,98% 

 
        

KJEMISKE PRODUKTER (5)    41 506,4    45 720,7    4 214,3 10,15% 

  Kjemiske grunnstoff (51-52)    17 310,4    19 083,5    1 773,1 10,24% 

  Farge-, garvestoffer (53)    1 323,8    1 368,3     44,5 3,36% 

  Medisinske produkter (54)    4 568,6    5 886,0    1 317,4 28,84% 

  Plastråstoffer (57)                         4 475,1    4 868,4     393,4 8,79% 

  Plast, halvfabrikata (58)                       1 180,7    1 107,5 -    73,3 -6,21% 

  Andre kjemiske produkter (59)                       11 489,2    12 173,2     684,0 5,95% 

 
        

 
        

HALVFABRIKATA (6 ekskl. 69)    56 163,2    62 614,4    6 451,3 11,49% 

  Lær,-varer, bearb. skinn(61)     77,7     53,3 -    24,4 -31,4% 

  Gummivarer (62)     723,9     772,5     48,6 6,71% 

  Varer, tre, kork u/møbler (63)    1 093,7    1 232,2     138,5 12,67% 

  Papir, papp (64)                            4 414,3    4 479,9     65,7 1,49% 

  Garn og stoffer mv. (65)    1 187,4    1 304,7     117,3 9,88% 

  Varer av ikke-met.min. (66)    1 305,2    1 446,5     141,3 10,83% 

  Jern og stål (67)                           11 569,6    12 756,0    1 186,4 10,25% 

  Metaller u/jern, stål (68)    35 791,3    40 569,2    4 777,9 13,35% 

 
        

VERKSTEDPRODUKTER (69 og 7)                   90 995,2    94 367,6    3 372,4 3,71% 

Verkstedprodukter u/skip,plattf.    84 002,1    87 269,0    3 267,0 3,89% 

  Varer av metaller (69)    10 868,1    8 448,7 -   2 419,4 -22,26% 

  Ind.-/kraftmask. (71-74)    42 837,9    46 793,2    3 955,3 9,23% 

  Data- og kontormask. (75)    2 213,9    2 339,8     125,9 5,69% 

  Tele-, TV-, lydopptakapp.(76)    4 798,1    5 247,1     448,9 9,36% 

  Elektriske apparater (77)    14 460,4    14 372,9 -    87,5 -0,61% 

  Kjøretøy og deler (78)    5 102,9    5 505,9     403,0 7,9% 

  Andre transportmidler inkl.lystbåter    3 720,7    4 561,5     840,8 22,6% 

  Nye skip                                    3 605,4    2 877,7 -    727,7 -20,18% 

  Eldre skip                                  3 387,7    4 220,8     833,1 24,59% 

  Oljeplattformer                          0,0 0,0 0,0 0,0 % 
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ANDRE FERDIGVARER (8,9) 24 725,3 25 966,3 1 241,0 5,0 % 
  Prefabrikerte bygn,VVS-mater.(81) 1 001,8 1 275,3 273,5 27,3 % 
  Møbler og deler (82) 2 616,1 2 644,5 28,4 1,1 % 
  Klær (84)                                745,7 734,0 -11,7 -1,6 % 
 Tekniske instrumenter (87) 12 055,0 13 427,0 1 372,0 11,4 % 
  Forskj. ferdigvarer (89) 6 540,6 6 488,5 -52,1 -0,8 % 
Datakilde: SSB 
 
 
 
 
 
 

    Import og eksport av varer (import utenom skip og oljeplattformer 
og fastlandseksport), etter handelsområder, verdensdeler og land. 
Milliarder kroner (sortert etter eksportverdi i 2014 innen sin verdensdel) 

 

Import utenom skip og 
oljeplattf. Fastlandseksport 

 
 

2013 2014 Endring 2013 2014 Endring 
I alt 516,87 549,97 6,4 % 364,57 388,12 6,5 % 

       Handelsområder 
      Norden 116,92 118,01 0,9 % 66,33 70,10 5,7 % 

EFTA 8,33 9,14 9,6 % 6,81 7,22 5,9 % 
EU 339,68 355,33 4,6 % 227,13 241,02 6,1 % 
OECD 398,95 422,60 5,9 % 284,82 304,03 6,7 % 
Utviklingsland 94,05 99,22 5,5 % 50,01 57,50 15,0 % 
MUL - minst utviklede land 5,20 2,37 -54,4 % 3,19 5,97 87,2 % 

       Verdensdeler og land 
      Europa 364,40 381,33 4,6 % 251,96 261,94 4,0 % 

Nederland 20,46 20,85 1,9 % 33,81 40,95 21,1 % 
Sverige 70,27 68,96 -1,9 % 34,24 36,42 6,4 % 
Storbritannia 33,27 36,20 8,8 % 31,79 30,86 -2,9 % 
Tyskland 65,40 66,45 1,6 % 29,27 29,02 -0,9 % 
Danmark 31,60 34,09 7,9 % 20,37 21,73 6,7 % 
Frankrike 17,65 19,33 9,5 % 15,16 15,78 4,1 % 
Polen 16,69 17,83 6,8 % 12,38 13,79 11,4 % 
Belgia 9,95 9,99 0,4 % 13,41 12,85 -4,2 % 
Spania 8,13 9,18 12,9 % 6,08 7,52 23,7 % 
Finland 13,38 13,07 -2,3 % 6,88 6,78 -1,6 % 
Italia 15,65 17,18 9,8 % 4,61 5,65 22,7 % 
Russland 9,09 9,81 7,9 % 8,34 5,24 -37,2 % 
Tyrkia 4,50 5,09 13,1 % 5,29 4,90 -7,2 % 
Island 1,34 1,43 6,2 % 3,69 3,81 3,2 % 
Sveits 6,93 7,65 10,4 % 3,12 3,41 9,1 % 
Portugal 1,79 2,04 13,7 % 2,74 3,21 17,0 % 
Irland 3,90 4,55 16,6 % 3,87 2,90 -25,1 % 
Litauen 4,94 5,51 11,7 % 2,47 2,66 8,1 % 
Østerrike 4,46 4,36 -2,2 % 1,59 2,28 43,1 % 
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Estland 4,10 4,30 4,9 % 1,07 1,46 36,4 % 
Hellas 0,38 0,45 18,4 % 1,08 1,44 33,2 % 
Tsjekkia 5,70 5,59 -1,8 % 1,21 1,42 17,8 % 
Romania 2,97 4,12 38,6 % 1,47 1,01 -31,8 % 
Ungarn 2,17 2,53 16,7 % 0,53 0,55 3,8 % 
Slovakia 2,58 3,01 16,8 % 0,21 0,18 -15,5 % 
Andre land i Europa 7,09 7,76 9,4 % 7,27 6,13 -15,7 % 

       Asia 84,55 94,77 12,1 % 64,40 72,53 12,6 % 
Kina 47,28 52,85 11,8 % 16,25 20,17 24,1 % 
Sør-Korea 4,34 4,49 3,3 % 14,79 14,24 -3,8 % 
Singapore 3,12 3,68 18,1 % 9,28 10,53 13,5 % 
Japan 11,26 12,26 8,9 % 6,47 9,38 45,1 % 
Malaysia 1,81 2,08 15,2 % 1,35 2,83 108,9 % 
Taiwan 3,57 4,06 13,8 % 3,54 2,09 -40,9 % 
Hong Kong 0,73 0,92 24,9 % 1,69 1,64 -2,8 % 
India 2,80 2,82 0,6 % 1,56 1,58 1,8 % 
Vietnam 2,06 2,20 6,6 % 1,56 1,48 -5,1 % 
Thailand 2,49 3,91 56,6 % 1,55 1,35 -13,0 % 
Andre land i Asia 5,09 5,51 8,2 % 6,37 7,25 13,8 % 

       Nord- og Mellom-Amerika 41,72 50,30 20,6 % 30,28 33,22 9,7 % 
USA 27,84 34,03 22,2 % 25,05 27,65 10,4 % 
Canada 11,74 13,84 17,9 % 3,04 2,64 -13,2 % 
Andre land i Nord- og Mellom-
Amerika 2,15 2,43 13,1 % 2,19 2,92 33,5 % 
       
Sør-Amerika 11,98 12,55 4,7 % 5,82 6,18 6,2 % 
Brasil 7,77 8,02 3,1 % 4,30 4,74 10,2 % 
Chile 0,83 1,02 23,6 % 0,39 0,43 8,4 % 
Peru 1,94 2,01 3,1 % 0,11 0,14 25,0 % 
Andre land i Sør-Amerika 1,44 1,50 4,3 % 1,02 0,88 -13,6 % 

       Afrika 13,16 9,74 -26,0 % 10,15 12,05 18,7 % 
Angola 0,08 0,26 238,5 % 2,23 3,02 35,0 % 
Sør-Afrika 2,00 1,54 -23,1 % 1,34 0,83 -37,7 % 
Botswana 1,90 1,52 -19,7 % 0,00 0,00 

 Andre land i Afrika 9,18 6,41 -30,2 % 6,58   

       Oseania 1,06 1,28 21,1 % 1,97 2,20 11,4 % 
Australia 0,77 0,93 20,7 % 1,76 1,88 6,6 % 
New Zealand 0,29 0,35 21,6 % 0,14 0,19 29,9 % 
Andre land i Oseania 0,00 0,00 100,0 % 0,07 0,14 94,4 % 
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Fylkesfordelt vareeksport  
Den fylkesfordelte eksportstatistikken viser at 15 fylker hadde eksportøkning i mars 2015, 
sammenlignet med samme måned i 2014. Størst prosentvis økning hadde Nordland 
(70%), Sør-Trøndelag (40%) og Vest-Agder (32%). Deretter fulgte Buskerud(23%), Møre 
og Romsdal (22%), Oslo (18%), Akershus (17%), Oppland (15%), Hordaland(14%), 
Østfold (13%), Hedmark (13%), Nord-Trøndelag (10%), Troms (7%), Vestfold (1%) og 
Aust-Agder (1%).  
Det var 4 fylker som hadde lavere eksportverdi i mars 2015. Disse var Finnmark (-4,5%), 
Sogn og Fjordane (-10%), Telemark (-29%) og Rogaland (-46%).  
 
Sammenligner vi de tre første månedene av 2015 med samme periode i fjor er det 13 
fylker som har økning i eksportverdien. Det er Nordland (52%), Vest-Agder (47%),  Aust-
Agder (20%), Sør-Trøndelag (19%), Oslo (17%), Østfold (16%), Buskerud(13%), Møre og 
Romsdal (11%), Nord-Trøndelag (9%), Akershus (8%), Troms (4%) , Hordaland (2%) og 
Oppland (1%).  
Hedmark (-0,1%), Vestfold (-7%), Finnmark (-15%), Sogn og Fjordane (-16%), Rogaland 
(-37%) og Telemark (-42%)  har nedgang i vareeksporten i 2014.  
Nord-Trøndelag skiller seg ut med spesielt store variasjoner, størst økning i januar og 
størst nedgang nå i februar, noe som skyldes eksport av store konstruksjoner til 
petroleumsindustri i enkelte måneder.  
Den sterke nedgangen i Rogaland skyldes at eksporten av raffinerte petroleumsprodukter 
har falt med 55 prosent fra i fjor (falt med 5,8 milliarder kroner). For bearbeidede varer 
har fylket så langt i år en økning på 2,8 prosent. For Hordaland trekker også raffineriene 
(Mongstad) ned med 0,8 milliarder lavere eksportverdi så langt i 2015 (ned 14 %), mens 
bearbeidede varer har økt med hele 33 prosent i årets tre første måneder. 
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Fylkesfordelt eksport for varegrupper 

Den fylkesfordelte statistikken for vareeksport som Statistisk sentralbyrå publiserer 
månedlig, begrenser inndelingen til fire varegrupper; matvarer, råvarer, brenselstoffer 
(raffinerte produkter mv) og bearbeidede varer. Årstallene som ble gitt i 
desemberutgaven har utvidet inndelingen til sju grupper. Dette er gjort ved å splitte opp 
den store gruppen bearbeidede varer i fire undergrupper, noe som ikke blir gjort på 
månedsbasis. 
Matvarer er den eneste som har undergruppe, og undergruppen fisk utgjør i praksis det 
meste av norsk matvareeksport, som vi ser av tabellen.  
 
Utviklingen i fylkesfordelt eksportverdi fra januar-mars 2014 til januar-mars 2015, er vist i 
tabellen under. På landsbasis var det som tabellen viser en økning på 19,7 prosent i 
gruppen bearbeidede varer (den gruppen som ble splittet opp i 3 i årsoversikten).  
 
Fastlandseksport etter fylke og varegruppe, januar-mars 2015 Mill. kroner 
 

  
2014M03 2015M03 Endring 

0 Hele landet Varer i alt 97050 101358 4,4 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 17843 18398 3,1 % 

 
¬ Fisk 16607 16943 2,0 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 4237 4576 8,0 % 

 
Brenselsstoffer 21283 14114 -33,7 % 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 53688 64270 19,7 % 

01 Østfold Varer i alt 3072 3553 15,7 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 175 252 44,0 % 

 
¬ Fisk 21 11 -47,6 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 506 527 4,2 % 

 
Brenselsstoffer 0 3 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 2391 2772 15,9 % 

02 Akershus Varer i alt 1723 1859 7,9 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 98 62 -36,7 % 

 
¬ Fisk 0 0 

 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 59 62 5,1 % 

 
Brenselsstoffer 1 2 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 1565 1733 10,7 % 

03 Oslo Varer i alt 2006 2336 16,5 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 109 149 36,7 % 

 
¬ Fisk 5 11 120,0 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 270 245 -9,3 % 

 
Brenselsstoffer 1 2 100,0 % 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 1626 1939 19,2 % 

04 Hedmark Varer i alt 964 963 -0,1 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 24 28 16,7 % 
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¬ Fisk 2 0 -100,0 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 389 366 -5,9 % 

 
Brenselsstoffer 0 1 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 551 568 3,1 % 

05 Oppland Varer i alt 1500 1519 1,3 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 7 8 14,3 % 

 
¬ Fisk 0 0 

 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 120 108 -10,0 % 

 
Brenselsstoffer 4 1 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 1369 1402 2,4 % 

06 Buskerud Varer i alt 2687 3036 13,0 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 10 7 -30,0 % 

 
¬ Fisk 1 0 

 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 204 197 -3,4 % 

 
Brenselsstoffer 0 0 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 2474 2832 14,5 % 

07 Vestfold Varer i alt 6017 5609 -6,8 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 132 91 -31,1 % 

 
¬ Fisk 1 0 -100,0 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 158 239 51,3 % 

 
Brenselsstoffer 3437 2682 -22,0 % 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 2289 2596 13,4 % 

08 Telemark Varer i alt 4950 2893 -41,6 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 18 20 11,1 % 

 
¬ Fisk 6 3 -50,0 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 144 222 54,2 % 

 
Brenselsstoffer 144 52 -63,9 % 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 4644 2599 -44,0 % 

09 Aust-
Agder Varer i alt 1189 1423 19,7 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 49 31 -36,7 % 

 
¬ Fisk 1 0 -100,0 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 35 52 48,6 % 

 
Brenselsstoffer 0 0 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 1106 1340 21,2 % 

10 Vest-
Agder Varer i alt 6620 9743 47,2 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 44 89 102,3 % 

 
¬ Fisk 42 40 -4,8 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 48 51 6,3 % 
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Brenselsstoffer 0 6 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 6528 9596 47,0 % 

11 Rogaland Varer i alt 15389 9764 -36,6 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 865 882 2,0 % 

 
¬ Fisk 764 738 -3,4 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 276 371 34,4 % 

 
Brenselsstoffer 10635 4795 -54,9 % 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 3614 3716 2,8 % 

12 Hordaland Varer i alt 12868 13124 2,0 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 2512 2190 -12,8 % 

 
¬ Fisk 2463 2138 -13,2 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 254 277 9,1 % 

 
Brenselsstoffer 5991 5170 -13,7 % 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 4112 5486 33,4 % 

14 Sogn og 
Fjordane Varer i alt 2911 2444 -16,0 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 1208 574 -52,5 % 

 
¬ Fisk 1207 558 -53,8 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 82 84 2,4 % 

 
Brenselsstoffer 0 0 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 1621 1786 10,2 % 

15 Møre og 
Romsdal Varer i alt 8287 9224 11,3 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 4007 4174 4,2 % 

 
¬ Fisk 3829 3938 2,8 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 296 402 35,8 % 

 
Brenselsstoffer 3 2 -33,3 % 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 3981 4646 16,7 % 

16 Sør-
Trøndelag Varer i alt 3522 4197 19,2 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 1610 2368 47,1 % 

 
¬ Fisk 1569 2336 48,9 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 82 67 -18,3 % 

 
Brenselsstoffer 0 0 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 1831 1761 -3,8 % 

17 Nord-
Trøndelag Varer i alt 1759 1916 8,9 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 634 606 -4,4 % 

 
¬ Fisk 628 601 -4,3 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 117 126 7,7 % 

 
Brenselsstoffer 0 0 

 

 
Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 1009 1184 17,3 % 
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tobakk 

18 Nordland Varer i alt 5075 7725 52,2 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 2379 2569 8,0 % 

 
¬ Fisk 2352 2552 8,5 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 212 201 -5,2 % 

 
Brenselsstoffer 1 0 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 2484 4955 99,5 % 

19 Troms 
Romsa Varer i alt 1537 1595 3,8 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 1320 1377 4,3 % 

 
¬ Fisk 1310 1368 4,4 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 12 28 133,3 % 

 
Brenselsstoffer 0 0 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 205 190 -7,3 % 

20 Finnmark 
Finnmárku Varer i alt 1758 1498 -14,8 % 

 
Matvarer, drikkevarer, tobakk 1168 993 -15,0 % 

 
¬ Fisk 1168 990 -15,2 % 

 
Råvarer, unntatt brenselsstoffer 569 428 -24,8 % 

 
Brenselsstoffer 0 63 

 

 

Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, 
tobakk 21 14 -33,3 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjenesteeksport og tjenesteimport 
Statistisk sentralbyrå publiserer kvartalsvis statistikk for utenrikshandel med ikke 
finansielle tjenester. Fra 2. kvartal 2013 er også tall for utenriks sjøfart tatt i 
publiseringene, men fortsatt ikke reiselivseksport. 
Statistikken viser en økning i eksporten for tjenester på 5,1 prosent fra 2012 til 2013 og 
11,7 prosent i 2014. Tilsvarende økning for importen var 5,5 prosent i 2013 og 7,8 
prosent i 2014. 
Figuren under viser utviklingen i tjenestehandelen fra 2012 til og med 2014. 
Tabellene viser utviklingen fra 2013 til 2014 for både eksport og import av tjenester. 
De to første er gruppert etter næring og de to neste etter tjenestetype. Til sist er det 
tabeller som viser den geografiske fordelingen på områder og verdensdeler. Denne viser, 
sammenlignet med vareeksporten, at Asia og Amerika er viktigere og Europa mindre 
viktig. Tjenestebalansen for disse tjenestene viste et overskudd på 8,8 milliarder kroner i 
2014. Tjenesteeksporten utgjorde i følge denne statistikken 220,5 milliarder kroner, og 
tjenesteimporten 211,7 milliarder kroner. 
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Utenrikshandel med tjenester 2012-2014

Kilde: Statistisk sentralbyrå  
 

Tjenesteeksport etter næring mill. NOK 2013 2014 Endring Endring 
Andel 
2014 

 
Verdi Verdi Verdi prosent prosent 

A-Z Alle næringar - eksport 197318 220495 23177 11,7 % 100,0 % 
B Bergverksdrift og utvinning 15092 18862 3770 25,0 % 8,6 % 
C Industri 20532 21508 976 4,8 % 9,8 % 
F Byggje- og anleggsverksemd 1504 306 -1198 -79,7 % 0,1 % 
G Varehandel, reparasjon av motorvogner 8389 4971 -3418 -40,7 % 2,3 % 
H Transport og lagring (inkl sjøtransport) 88648 106112 17464 19,7 % 48,1 % 
J Informasjon og kommunikasjon 17553 17405 -148 -0,8 % 7,9 % 
M Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting 31769 33635 1866 5,9 % 15,3 % 
N Forretningsmessig tenesteyting 11103 14574 3471 31,3 % 6,6 % 
Andre Andre næringar 2732 3124 392 14,3 % 1,4 % 
 

Tjenesteimport etter næring mill. NOK 2013 2014 Endring Endring 
Andel 
2014 

 
Verdi Verdi Verdi prosent prosent 

A-Z Alle næringar - import 196341 211666 15325 7,8 % 100,0 % 
B Bergverksdrift og utvinning 53767 56001 2234 4,2 % 26,5 % 
C Industri 18502 17971 -531 -2,9 % 8,5 % 
F Byggje- og anleggsverksemd 2652 2371 -281 -10,6 % 1,1 % 
G Varehandel, reparasjon av motorvogner 14955 16949 1994 13,3 % 8,0 % 
H Transport og lagring 50121 56867 6746 13,5 % 26,9 % 
J Informasjon og kommunikasjon 17447 19790 2343 13,4 % 9,3 % 
M Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting 17337 19611 2274 13,1 % 9,3 % 
N Forretningsmessig tenesteyting 16542 17461 919 5,6 % 8,2 % 
Andre Andre næringar 5019 4641 -378 -7,5 % 2,2 % 
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Tjenesteeksport etter tjenestetype mill. NOK 2013 2014 Endring Endring 
Andel 
2014 

 
Verdi Verdi Verdi prosent prosent 

Eksport alle tenester 197318 220495 23177 11,7 % 100,0 % 
Leigearbeid og reparasjonar 11557 13486 1929 16,7 % 6,1 % 
Petroleumstenester 17682 23179 5497 31,1 % 10,5 % 
Byggje- og anleggstenester 1222 868 -354 -29,0 % 0,4 % 
Agenturhandel, provisjon og mellomhandel 3763 2629 -1134 -30,1 % 1,2 % 
Jernbane- og landtansporttenester 3808 4736 928 24,4 % 2,1 % 
Sjøtransporttenester 69184 82572 13388 19,4 % 37,4 % 
Lufttransporttenester 3339 2877 -462 -13,8 % 1,3 % 
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd 12167 13487 1320 10,8 % 6,1 % 
Post- og teletenester 7163 8194 1031 14,4 % 3,7 % 
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr 10030 9079 -951 -9,5 % 4,1 % 
IT-tenester 8856 8826 -30 -0,3 % 4,0 % 
Forsking og utvikling (FoU) 2712 1977 -735 -27,1 % 0,9 % 
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske 
tenester 42041 42865 824 2,0 % 19,4 % 

Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport 911 668 -243 -26,7 % 
0,3 

 % 
Andre tenester 2885 5053 2168 75,1 % 2,3 % 
 

Tjenesteimport etter tjenestetype mill. NOK 2013 2014 Endring Endring 
Andel 
2014 

 
Verdi Verdi Verdi prosent prosent 

Import alle tenester 196341 211666 15325 7,8 % 100,0 % 
Leigearbeid og reparasjonar 12305 11013 -1292 -10,5 % 5,2 % 
Petroleumstenester 42286 47460 5174 12,2 % 22,4 % 
Byggje- og anleggstenester 3489 3074 -415 -11,9 % 1,5 % 
Agenturhandel, provisjon og mellomhandel 6460 5328 -1132 -17,5 % 2,5 % 
Jernbane- og landtansporttenester 7657 6965 -692 -9,0 % 3,3 % 
Sjøtransporttenester 14665 18003 3338 22,8 % 8,5 % 
Lufttransporttenester 3005 2836 -169 -5,6 % 1,3 % 
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd 33876 35287 1411 4,2 % 16,7 % 
Post- og teletenester 5601 6286 685 12,2 % 3,0 % 
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr 8887 8188 -699 -7,9 % 3,9 % 
IT-tenester 10558 14581 4023 38,1 % 6,9 % 
Forsking og utvikling (FoU) 2572 2462 -110 -4,3 % 1,2 % 
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske 
tenester 35015 37468 2453 7,0 % 17,7 % 
Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport 3086 3749 663 21,5 % 1,8 % 
Andre tenester 6880 8962 2082 30,3 % 4,2 % 
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2013 2014 Endring Endring 

Andel 
2014 

Tjenesteeksport  mill. NOK Verdi Verdi Verdi prosent prosent 
Alle land 197318 220495 23177 11,7 % 100,0 % 
Norden 32623 31276 -1347 -4,1 % 14,2 % 
EU utanom Norden 61260 70838 9578 15,6 % 32,1 % 
Europa unntatt EU og Norden 6103 8209 2106 34,5 % 3,7 % 
Afrika 7936 7569 -367 -4,6 % 3,4 % 
Asia 33154 41508 8354 25,2 % 18,8 % 
Nord- og Mellom-Amerika 28139 36836 8697 30,9 % 16,7 % 
Sør-Amerika 11813 11302 -511 -4,3 % 5,1 % 
Oseania 5442 5595 153 2,8 % 2,5 % 
Uoppgitt 10848 7363 -3485 -32,1 % 3,3 % 
 

Tjenesteimport mill. NOK 2013 2014 Endring Endring 
Andel 
2014 

 
Verdi Verdi Verdi prosent prosent 

Alle land 196341 211666 15325 7,8 % 100,0 % 
Norden 44696 48340 3644 8,2 % 22,8 % 
EU utanom Norden 84934 94766 9832 11,6 % 44,8 % 
Europa unntatt EU og Norden 5447 4722 -725 -13,3 % 2,2 % 
Afrika 2243 2608 365 16,3 % 1,2 % 
Asia 21767 25027 3260 15,0 % 11,8 % 
Nord- og Mellom-Amerika 22904 25269 2365 10,3 % 11,9 % 
Sør-Amerika 2410 1939 -471 -19,5 % 0,9 % 
Oseania 2668 2688 20 0,7 % 1,3 % 
Uoppgitt 9273 6307 -2966 -32,0 % 3,0 % 
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Utenriksregnskapet 2014 
   Driftsregnskapet overfor utlandet foreløpige anslag for 2014 

  
       2013 2014       Endring i prosent 
  NOK Mrd. NOK Mrd.        Verdi     Volum 

     TOTAL EKSPORT 1 190,7 1 197,6 0,6 1,7 
  

   
  

  
   

  
EKSPORT AV VARER  901,6  893,3 -0,9 1,5 
Råolje og naturgass  570,4  539,7 -5,4 0,9 
Eksport av skip og fly  9,0  9,5 5,3 -6,1 
Tradisjonelle varer  322,1  344,0 6,8 2,7 
  

   
  

EKSPORT AV TJENESTER  289,2  304,3 5,2 2,7 
  

   
  

TOTAL IMPORT  878,2  932,1 6,1 1,6 
  

   
  

IMPORT AV VARER  562,4  592,3 5,3 0,1 
Råolje og naturgass  15,8  13,6 -13,9 -11,3 
Skip plattformer og fly  27,7  31,3 12,9 8,3 
Tradisjonelle varer  519,0  547,5 5,5 0,0 
  

   
  

IMPORT AV TJENESTER  315,8  339,7 7,6 4,4 
  

   
  

VARE-/TJENESTEBALANSE  312,5  265,5 
 

  
  

   
  

RENTE-/STØNADSBALANSE - 12,9  1,2 
 

  
  

   
  

OVERSKUDD PÅ 
   

  
DRIFTSREGNSKAPET  299,6  266,7 

 
  

          
Kilde: SSB - Foreløpig nasjonalregnskap  for 2014 (Økonomisk utsyn) 

   
 
 
 
 
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 flere år også 
en jevn styrking mot euro, før en markert svekkelse fra 2. halvår av 2013 og i 2014. I 
perioder med nedgang i oljeprisen har kronen svekket seg markert. De store 
gjeldsproblemene til flere land og banker i euroområdet ledet i en periode til svekkelse av 
eurokursen. 
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. Derfor vil råvareeksporterende lands valutaer ofte 
styrker seg når det er utsikt til og under en internasjonal konjunkturoppgang. 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 
vendepunktet og kronesvekkelsen fra andre halvdel av 2013.  
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Siste 12 måneder, fra mars 2014 til mars 2015 har dollar styrket seg med 33 prosent, 
mens euro er styrket med 4,3 prosent mot kroner. 
Ser vi tre år tilbake og sammenligner med mars 2012, da en dollar ble notert til 5,71 
kroner, har den styrket seg med 39,8 prosent, til 7,98 kroner. Euroen har med en 
gjennomsnittskurs på 8,62 i mars 2015, styrket seg med 14,8 prosent mot norske kroner, 
i løpet av de siste tre årene. Fra gjennomsnittet i februar 2015 og fram til 23. april 2015 
har dollarkursen svekket seg litt til 7,91. Samtidig har eurokursen falt litt tilbake til 8,52.  
Både forhold i utlandet som lave renter, lav prisstigning, utvikling i energi og 
råvaremarkeder og forhold i Norge, har i 2013 og 2014 bidratt til svingning og etter hvert 
betydelig fall i kronekursen.  
Valutakursendringene kan være store og har også tidligere svinget mye. For eksempel 
svekket kronen seg over en kort periode i 2008. Fra et bunnivå i mai 2008 og frem til 
desember 2008, steg (månedsgjennomsnitt) fra 5,05 til 7,01 kroner (opp 39 %), og euro 
styrket seg 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 og i det siste har kronen falt markert i takt med fallet i oljeprisen. 
 
Norges Bank hevet styringsrenten siste gang 12. mai 2011, fra 2,00 til 2,25 prosent.  
Deretter ble styringsrenten holdt uendret fram til 14. desember 2011, da kursen ble lagt 
markert om og styringsrenten ble satt ned med 0,5 prosentpoeng, til 1,75 prosent, og 
videre til 1,50 prosent den 14. mars 2012. Det var først og fremst en vedvarende 
lavkonjunktur internasjonalt, spesielt i Europa, og lav rente der, som er Norges Banks 
begrunnelse. Til bildet hørte lav prisstigning hjemme og svært sterk kronekurs. Senere er 
rentebanen, som varsler sannsynlig utvikling, blitt justert flere ganger. Etter det sterke 
fallet i oljeprisen og kronekursen og stemningsskifte i næringslivet gjennom høsten 2014, 
reduserte Norges Bank styringsrenten ytterligere til 1,25 prosent 12. desember 2014, 
og nedjustert samtidig rentebanen. 
I tilknytning til rentemøtet 19. mars ventet de fleste at Norges Bank ville redusere renten 
ytterligere. Banken overrasket markedet ved å utsette rentereduksjonen, sa samtidig at 
den vil komme i løpet av 2. kvartal 2015, og at banken da ser for seg at styringsrenten vil 
ligge rundt 1 prosent i flere år (ut 2017), og rentebanen ble igjen nedjustert. 
Norges Banks begrunnelse for å utsette rentereduksjonen var at de negative utslagene av 
oljeprisfallet foreløpig er små. Boligprisene har fortsatt å øke sterkt, og Norges Bank 
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venter fortsatt boligprisvekst, men avtakende. Utviklingen i rentene i utlandet og utsiktene 
for norsk økonomi tilsier imidlertid at renten skal ned. 
Tidligere var rentereduksjonen til ECB og den fallende og lave prisstigningen der, sammen 
med svekkede vekstutsikter for Norge har vært begrunnelsen for nedjustering av 
rentebanen. Nå er det de svekkede utsiktene for norsk økonomi og omstillingsbehovet for 
petroleumsrelatert næringsliv. Det sterke fallet i oljeprisen ventes å forsterke allerede 
fallende oljeinvesteringer. Samtidig har veksten i industrilandene skuffet, og den moderate 
oppgangen er sårbar og ujevn. Det er ventet at prisstigningen i Norge øker, som følge av 
økte importpriser regnet i kroner, og at kjerneinflasjonen en tid kan ligge over Norges 
Banks mål på 2,5 prosent. 
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 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 var 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, 5. mai 2014 til 0,15 
prosent og 4. september 2014 til 0,05 prosent. Renten for innskudd i ECB ble også 
senket med 0,10 prosentpoeng både i mai og september 2014 og de honoreres etter dette 
med minus 0,20 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 ble samtidig senket og er etter dette nede i 0,2 prosent. Nå er vi ved 
den nedre grensen hvor ikke engang tekniske justeringer lenger ned vil være mulig sa 
sentralbanksjef Draghi etter («den tekniske») justeringen i september. 
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. 
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På rentemøtet 22. januar 2015 kom endelig ECB sin ventede QE (kvantitative lettelser som 
kjøp av statsobligasjoner eller andre aktiva) tiltak. Nå skytes det med den store QE 
kanonen, for å hindre deflasjon og stimulere nye investeringer og vekst. Omfanget av 
tiltakene var det dobbelte av det som mange ventet. Likviditetstilførselen skjer ved at ECB 
skal gjøre betydelige oppkjøp av statsobligasjoner fra medlemslandene. ECB vil handle for 
60 milliarder euro i måneden.  
Svekkelse av euroen i forhold til US-dollar, som følge av at stimulansene er trappet ned i 
USA har bidratt til at euroen er på sitt svakeste mot dollar på to år. Dette vil ventelig bidra 
til økt inflasjon i eurolandene, og kan ha gjort Draghi noe tilbakeholden. Den sterke 
dollaren kan også bidra til at sentralbanken i USA (Fed) utsetter opptrappingen av sin 
styringsrente for å motvirke ytterligere styrking av dollaren. 
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 ( 0,25%) de 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 nedtrappet gjennom 2014 og avsluttet i høst.  
I februar 2015 satte Canadas sentralbank ned sin styringsrente fra 1,0 til 0,75 prosent, 
og det er ventet et kutt til 0,5 prosent. Det meldes at provinsen Alberta, som har de tredje 
største oljereservene i verden, har mistet 13 tusen arbeidsplasser mellom september 2014 
og januar 2015. 
Indias sentralbank (The Reserve Bank of India) økte sin styringsrente (key interest rate) 
fra 7,50 til 7,75 prosent 29. oktober 2013, som et tiltak for å bekjempe inflasjonen. 
Næringslivet mener renteøkningen svekker et allerede svakt investeringsklima i India. 
I midten av september 2013, hevet Indonesias sentralbank styringsrenten til 7,25 
prosent. Den andre hevingen på to uker, og den indonesiske valutaen (rupiah) falt deretter 
markert mot USD.  
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 til 2,75 prosent. Senere 
er den justert ned til 2,50 prosent, som fortsatt er renten i november 2014. 
I Kina satte sentralbanken den ettårige utlånsrenten ned fra 6,0 til 5,6 prosent 21. 
november 2014. Den ettårige innskuddsrenten ble samtidig redusert fra 3,00 til 2,75 
prosent. Kravet til kinesiske bankers reserver er også redusert tidligere i 2014. 
 
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 det stabile 
kursforholdet mot euro kan bli 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 søkte “trygg” havn, som presset 
kronen. Danmark er attraktivt på grunn av lav statsgjeld og overskudd i statsbudsjettet. 
24. januar 2013 ble den danske styringsrenta hevet med 0,1 prosentpoeng, til 0,3 
prosent. Det er hensynet til stabilt forhold til euroen som ligger bak den danske 
rentejusteringen. Etter mindre justeringer i 2014 for å sikre fast kursforhold mot euro, er 
den danske sentralbanken innskuddsrenten senket tre ganger mellom 15. og 29. januar 
fra minus 0,05 prosent til minus 0,5 prosent. 
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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 overasket markedet 3. juli 2014, da den senket renten 
med hele 0,5 prosentpoeng, til 0,25 prosent, og 28. oktober fullførte verdens eldste 
sentralbank kuttet til 0,00 prosent. 12. februar 2015 introduserte også Sverige negativ 
styringsrente med 0,10 prosent, og fulgte opp 18. mars (utenom ordinært rentemøte) 
med å senke den ytterligere til minus 0,25 prosent. Samtidig kunngjorde 
sentralbanken at den vil øke programmet for kjøpe statsobligasjoner (QE-programmet) fra 
10 til 30 milliarder kroner, for å tilføre markedet mer likviditet. Nå ble renten senket fordi 
det går noe bedre for svensk økonomi. Dette har styrket kronen, en styrking 
sentralbanken ikke ønsker. Banken antydet ved forrige justering at det også kan være 
aktuelt å introdusere et program for utlån til bedrifter. Sentralbanksjef Stefan Ingves har 
begrunnet tiltakene med at banken vil forsikre omverdenen om at sentralbanken tar 
inflasjonsmålet og betydningen av et nominelt anker alvorlig. Stefan Ingves fremholdt alt i 
juli 2014 at det var formålsløst å lage renteprognoser tre år fram i tid, når alt uansett 
avhenger av hva andre sentralbanker gjør.  
 
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 10 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 hoved-driver i markedet for 
statsobligasjoner fra kjerneland i eurosonen, noe SNB ikke er enig i.  
 
I slutten av november 2013 kunngjorde daværende 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. 
30 november 2014 hadde Sveits folkeavstemning om gullstandard. Forslaget, som vil 
skape problemer for sentralbanken, gikk ut på at minst 20 prosent av SNB sin balanse 
skulle være gull. Forslaget falt, til sentralbanksjef Thomas Jordan sin lettelse. Han hadde 
kalt forslaget «katastrofalt for Sveits».  
Sveits har over lengre tid solgt betydelige mengder gull (og erstattet det med 
euroreserve) for å forsvare 1,20 grensen og unngå en styrking av franc.  
15. januar 2015 ga banken opp å holde 1,20 grensen. Dette kom overraskende på 
markedet og kursen på sveitserfranc økte umiddelbart sterkt, selv om styringsrenten ble 
senket fra minus 0,50 til minus 0,75 prosent. 
 
Etter gjentatte hevinger gjennom 2014 er styringsrenten i Russland i desember økt fra i 
9,5 til 10,5 prosent. Inflasjonen har vært høyere enn sentralbankens mål de siste 19 
månedene. Fallet i oljeprisen og uro og sanksjonene i forbindelse med konflikten i Ukraina, 
svekker rubelen, øker inflasjonen og -sannsynligheten for økonomisk tilbakeslag i 
Russland. 16. september falt fortsatt rubelen sterkt og styringsrenten ble hevet til hele 17 
prosent. 
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Markedsutviklingen i utlandet 
Det internasjonale bakteppet for norske bedrifter har vært preget av svak vekst og 
usikkerhet. Den moderate internasjonale oppgangen syntes tilta i begynnelsen av 2014, 
men vekstbildet svekket seg og har fortsatt vært svakt og varierende. 
Nasjonalregnskapstall for utviklingen i 2014 har gjennomgående vært svake, med USA 
som det positive unntaket. 
Utviklingen i BRICS landene var skuffende i 2014. Veksten i Kina har vært avtakende, 
Brasil sliter med stagflasjon, Russland preges av resesjon, fall i oljeinntekter og boikott fra 
vestlige land og Sør Afrika preges av ineffektivitet og korrupsjon. Det eneste lyspunktet er 
India, der veksten har tatt seg opp og ny ledelse synes å gi ny giv. Dessuten gir lav 
oljepris en stimulans gjennom billigere energi. Veksten i USA og sterk dollar, stimulerer 
også eksporten til land utenfor dollarområdet. Eurolandene er et eksempel på dette, og 
aktiviteten der tar seg nå opp. 
 
18.mars 2015 kom OECD med sin oppdatering («Interim Economic Assessment») av 
prognosene som ble gitt i siste Economic Outlook i november, og 14. april kom IMF med 
ny utgave av World Economic Outlook. 
I sine oppdateringer justerer OECD for første gang på lang tid opp anslagene for global 
vekst i 2015 og 2016. Det er veksten i eurolandene og India som justeres opp, mens den 
justeres ned for Storbritannia, Canada, Kina og Brasil. Anslaget om 3,1 prosent vekst i 
USA i 2015 beholdes, selv om det har kommet konjunkturindikatorene har variert og 
sentralbanken (FED) utsetter en varslet økning av styringsrentene for ikke å styrke den 
sterke dollaren ytterligere og bremse oppgangen. Fallet i oljeprisene er en kraftig 
stimulans som gir økt kjøpekraft. For USA likestiller OECD denne stimulansen med en 
skattelette på 90 USD per måned for gjennomsnittsfamilien, tilsvarende 8-9000 kroner på 
årsbasis (fra 2014 til 2015). Figuren og tabellen som følger viser de siste anslagene og 
oppjusteringen i disse siden forrige prognose i november.  
 

 

29 



Den store private bankgruppen CitiBank justerte også sine prognoser i slutten av mars. De 
justerer ned vekstanslagene for 2015, i forhold til de de ga for seks måneder siden. Global 
vekst nedjusteres fra 3,3 til 2,9 prosent. For USA nedjusterer Citi veksten ned fra 3,3 til 
3,1 prosent, og de nedjusterer også for Storbritannia, Korea og Australia. Noen mindre 
økonomier som Sør-Afrika, Tyrkia og Venezuela justeres markert ned. Citi oppjusterer 
vekstanslagene for eurolandene og Japan, og størst oppjustering får Sverige. 
CitiBank venter videre rentereduksjoner i Australia, Japan, Norge, Sverige og BRIC- 
landene og flere framvoksende økonomier. De tror at FED (USA) vil vente til slutten av 
året med sin første renteheving, og at inflasjonen i USA snart vil komme ned i null. Citi 
tror dollaren vil nå 9 kroner mot slutten av året, og at euroen vil svekkes enda mer mot 
USD (slik at eurokursen kan komme ned til  rundt 8,25 NOK). 
 

Kilde: OECD G-20 
update 20. mars

BNP-vekst

 
 
Veksten i 2014 ble med unntak av få land svakere enn ventet, og investeringsutviklingen 
er fortsatt svak. 
Optimismen knyttes nå i stor grad til at nedgangen i energipriser skal gi en global 
stimulans.   
OECD mener utsiktene er blitt litt bedre enn den var ved publiseringen av «Economic 
Outlook No 96 i november. Det er lav oljepris og det rommet denne og den svake 
prisutviklingen generelt har gitt for sentralbanker til å senke styringsrenten, som øker 
optimismen. OECDs sjeføkonom Catherine L. Mann viste på pressekonferansen en 
«stimuleringsslange» som ga en oversikt over pengepolitiske lettelser (hovedsakelig 
rentereduksjoner) fra sentralbanker i første kvartal 2015. Denne er gjengitt her. 
Rentene har falt markert internasjonalt, som følge av den svake veksten, svak 
investeringsutvikling og fallende prisvekst. Situasjonen er unormal. Stadig flere land har 
negative styringsrenter, og mer enn 20 land har negativ prisvekst. Utviklingen i rentene 
for 3 års og 10 års statsobligasjoner for en del sentrale land er vist i figuren under. 
Boliglånsrenter er fortsatt på plussiden men i enkelte land er disse også nær null og 
historisk sett svært lave i de fleste land. 
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Den svake veksten gjør at arbeidsmarkedet fortsatt forblir preget av høy ledighet, spesielt 
i eurolandene. Veksten i verdenshandelen er fortsatt svak. De venter noe sterkere vekst i 
resten i 2015 og 2016. 
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Det er blitt større forskjeller mellom de store økonomiene. Bedringen synes å ha solid 
grunn i USA, men det er foreløpig få andre land som har god eller tiltakende vekst. 
Veksten har vært nær trend i Japan og Kina, men den har i det siste vært fallende i Kina. I 
India er veksten på vei opp.  
Selv om OECD har justert de globale vekstanslagene for i år og neste år opp med 0,1 og 
0,2 prosentpoeng for i år og neste år, understreker de at det ikke er grunn til 
selvtilfredshet (complacency). Oppsummeringen til OECD medio mars er gitt i følgende  
plansje. 

OECD 18. mars 2015:

 
 
OECDs prognose  
OECD kom med nye prognoser (som nå er litt oppjusterte) i sin halvårlige «OECD 
Economic Outlook No.96» 25. november. Her regner de med fortsatt moderat vekst 
gjennom 2015 og 2016.  
På grunn av svakere vekst enn ventet i flere fremvoksende økonomier (BRIICS landene), 
er vekstanslagene justert ned. 
Global vekst ble i 2013 3,1 prosent. For 2014 venter OECD 3,3 prosent vekst, for 2015 3,7 
prosent og for 2016 3,9 prosent. Dette bygger på anslag om at verdenshandelen vokser 
med 3,0 prosent i 2014, 4,5 prosent i 2015 og 5,5 prosent i 2016, etter 3,3 prosent vekst i 
2013.  
Figuren og tabellen under viser vekstanslagene for de store økonomiene fra år til år.  
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Source: OECD  6. november 2014 (til G-20 møtet)
 

Source: OECD Interim Economic Assessment 15. Sept 2014
 

 

33 



 
 

 
 

34 



Det internasjonale pengefondet (IMF) publiserte siste utgave av World Economic 
Outlook 14. april 2015. Denne gang er undertittelen til rapporten, “Uneven Growth”. Her 
sier de at den globale veksten fortsatt er moderat og for de store økonomiene er utsiktene 
ulike. Prognosen om global vekst i 2015 på 3,5 prosent fra januar opprettholdes og 
vekstanslaget for 2016 justeres opp med 0,1 prosentpoeng til 3,8 prosent. Veksten i 
industrilandene ligger an til å bli noe sterkere enn tidligere antatt, mens det er 
nedjustering for store framvoksende økonomier og utviklingsland. Til tross for svakere 
vekst sto likevel den siste gruppen for tre fjerdedeler av samlet global vekst i 2014. 
 

Source: IMF - World Economic Outlook April 14. 2015

GDP Growth Annualized semiannual percent change

 
IMF peker på flere komplekse forhold som påvirker utsiktene på mellomlang og lang sikt. 
Vekstutsiktene for de framvoksende økonomiene er nedjustert som følge av de negative 
nyhetene som har preget bildet og gitt nedjusteringer de siste årene. 
I industrilandene er det aldrende befolkning, svak investeringsutvikling og svak 
produktivitetsvekst som reduserer vekstforventningene og dermed forsterker en svak 
investeringstrend 
Ettervirkninger fra krisen i form av lav kapasitetsutnyttelse og høy privat og eller offentlig 
gjeldsbyrde preger mange land og reduserer handlingsrommet for vekststimulanser. 
Prisveksten og forventningene om prisvekst har falt og faller fortsatt i de fleste 
industrilandene. Dette begrenser mulighetene for stimulanser gjennom pengepolitikken. 
De lave renter for langsiktig finansiering bør imidlertid bidra til å stimulere til ny vekst. 
Lav oljepris virker sterkt stimulerende for konsumentlandene, men har motsatt fortegn hos 
de oljeeksporterende landene. 
Valutakursendringene mellom land og grupper av land har vært store, og dette påvirker og 
forskyver etterspørsel. IMF venter at dette i 2015 kan være positivt for utviklingen i global 
etterspørsel og bidra til økt vekst i industrilandene. 70 prosent av veksten i 2015 ventes 
likevel å komme fra land utenfor industrilandene. 
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Source: IMF – WEO, January 19. 2015

Economic growth – Percent change

 
 
Veksten i USA var sterkere en ventet mot slutten av 2014, rundt 4 prosent, og det er 
ventet vekst på rundt tre prosent framover. 
 
I euroområdet stoppet veksten nesten helt i andre kvartal 2014, men det var klare tegn 
til ny vekst ved årsskiftet. Lavere råvarepriser og spesielt den lave oljeprisen stimulerer 
veksten sammen med en svakere eurokurs og eksporten har tatt seg opp. I Japan var 
utviklingen spesielt svak i 2. halvår, men tok seg opp og veksten ble nær null fir hele 
2014. Forbruk og boliginvesteringer dro veksten ned.  
Vekstanslagene er justert ned for de fremvoksende økonomiene, som ventes å få en vekst 
fremover som er 1,5 prosentpoeng lavere enn den var i 2011. Forskjellene mellom landene 
er imidlertid stor. Kina ser ut til å opprettholde god vekst til tross for at kreditt- og 
boligboomen er over. 
India er på vei opp fra tilbakeslaget, og ny politisk ledelse og ny politikk har gitt nye tro 
og tillit, slik at veksten nå er sterkere enn i Kina og anslås til 7,5 prosent både i 2015 og 
2016. 
Usikkerhet om investeringsutviklingen hadde svekket veksten i Russland allerede før 
krisen i Ukraina, og den har gjort det verre. Lav oljepris kommer i tillegg og demper de 
svake  utsiktene ytterligere. Det er gjennomgående også svekkede utsikter for de andre 
CIS (Commonwealth of Independent States) – landene.   
Veksten i Latin Amerika var moderat i andre halvdel av 2014, og gjenspeiler den svake 
aktiviteten i Brasil og svakere vekst enn ventet i Mexico.  
IMF påpeker at geopolitiske forhold som Ukraina krisen og konflikten i Midtøsten ikke har 
gitt stor negativ påvirkning utenfor sine nærområder. De påpeker den trusselen som dette 
innebærer, og spesielt virkninger for energimarkedet.  
IMF påpeker også at vedvarende lav rente er en betyr en fare for finansmarkedets evne til 
å håndtere risiko rasjonelt, og at det kan gi uheldig kapitalallokering, som svekker vekst 
og i neste runde gir økte tap. 
 
For valutakurser, oljepris og renter, har IMF vanligvis ikke laget prognoser, men lagt det 
de kaller “tekniske forutsetninger”, til grunn for sine framskrivninger av utviklingen. I WEO 
fra april forutsettes reelle valutakurser som i februar i år. Oljepris på 58,14 USD per fat i 
2015 og 65,65 i 2016, og reelt ingen ytterligere endring på mellomlang sikt. Tabellen og 
figuren under viser de vekstanslagene for 2015 og 2016 som IMF ga i sin «World Economic 
Outlook» 14. april 2015 og justeringene i forhold til anslagene gitt i januar.  
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World output 3,4 3,4 3,5 3,8 0,0 0,1

USA 2,2 2,4 3,1 3,1 -0,5 -0,2

Japan 1,6 -0,1 1,0 1,2 0,4 0,4

Euro Area -0,5 0,9 1,5 1,6 0,3 0,2

Russia 1,3 0,6 -3,8 -1,1 -0,8 -0,1

China 7,8 7,4 6,8 6,3 0,0 0,0

India 6,9 7,2 7,5 7,5 1,2 1,0

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

Sub-Saharan Africa 5,2 5,0 4,5 5,1 -0,4 -0,1

2013 2014 2015 2015 2016

Difference from Jan 2015 
WEO update projections

Source: IMF – WEO, April 14. 2015

Economic growth – Percent change
2016

 
 

Source: IMF - World Economic Outlook April 14. 2015

Global Inflation
percent: year over year
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Kilde: IMF World Ec. Outlook. April 14. 2015  
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. IMF ser nå økt fare for at landene må belage seg på både å takle 
arven fra finanskrisen og utfordringene som en langvarig lav vekst gir. Det betyr at både 
de etablerte industrilandene og de nye fremvoksende økonomiene, må gå bak mantraet, 
«strukturelle reformer». Enkeltland må selv finne de mest påtrengende reformene og de 
det politisk mulig å gjennomføre. Det å skape tillit og gjenreise framtidstroen er i seg selv 
en viktig oppgave for å skape et bedre investeringsklima. IMF har tidligere påpekt at 
infrastrukturinvesteringer, selv finansierte med gjeld, kan rettferdiggjøres i noen tilfeller 
for å gjenreise vekst. 
En økende utfordring som IMF har tatt opp er økte inntektsforskjeller i mange land. IMF 
mener forskjellene er i ferd med å få et omfang som gjør at dette også får uheldige 
makroøkonomiske konsekvenser.  
Sjeføkonom Oliver Blanchard i IMF sa tidligere i 2014 at han 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.  
 

Kilde: IMF World Ec. Outlook. April 14. 2015
APSP= Average petroleum spot price
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Verdensbanken, som har fokus på de nye vekstlandene og utviklingsland, kom med sin 
siste halvårlige «Global Economic Prospects» 13. januar 2015. 
Prognosen for global vekst kuttes igjen, og verdensøkonomier er nå altfor avhengig av 
fremdriften fra en motor, USA. Det er påtrengende behov for flere motorer som kan dra 
opp veksten i verdensøkonomien i dagens usikre situasjon. 
Verdensbanken venter nå at veksten i den globale økonomien blir 3,0 prosent i 2015 og 
3,4 prosent i 2016. Nedjustert fra 3,3 og 3,5 prosent i anslagene et halvt år tidligere.  
Anslagene er vist i påfølgende tabell. 
 
 Kaushik Basu, Senior Vice President and Chief Economist at the World Bank, sier følgende: 
“Worryingly, the stalled recovery in some high-income economies and even some middle-income 
countries may be a symptom of deeper structural malaise. But there are some silver linings behind the 
clouds. The lower oil price creates a window of opportunity for oil-importing countries, such as China 
and India. What is critical is for nations to use this window to usher in fiscal and structural reforms, 
which can boost long-run growth and inclusive development.  
 
Tabellen under viser verdensbankens prognoser fram til og med 2017. 

Verdensbankens
– global outlook

Kilde: Global Economic
Prospects january
2015

Fortsetter i neste foil
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Fortsatt lav vekst, men EU stimuleres av lave energipriser og pengepolitikk 
For første gang siden 2007 sier EU kommisjonen i sin «European Economy 1/2015» 
publisert 5. februar 2015, at de venter vekst i alle medlemslandene i år. Det er ventet at 
aktiviteten både i hele EU og eurområdet tar seg opp gjennom året, og at veksten tiltar i 
styrke i 2016. Vekstanslaget er for 2014 1,7 prosent for EU og 1,3 for eurolandene. For 
2016 økes vekstanslagene til 2,1 og 1,9 prosent. Det er økt etterspørsel både internt i EU 
og fra utlandet, sammen med stimulanser fra pengepolitikken og en nøytral 
budsjettpolitikk som ligger til grunn for disse anslagene.  
Lave investeringer er fortsatt en begrensning. Fallet i oljepris, svalere euro, lav rente, og 
andre stimulanser fra ECB sammen med kommisjonens «Investment Plan for Europe», 
ventes å bidra til ny vekst. 
Ved fremleggelsen av investeringsplanen sa vice-president for arbeidsmarked, vekst, 
investeringer og konkurransekraft i EU-kommisjonen, Jyrki Katainen, sa at utviklingen i 
økonomi og arbeidsmarked ikke er god nok, bedringen går for tregt. EU-kommisjonen vil 
derfor bruke alle tilgjengelige virkemidler og ressurser for å skape flere arbeidsplasser og 
vekst i Europa. De har avsatt 300 milliarder euro til en investeringsplan for å kick-
starte og stimulere ny oppgang. Økte investeringer er krumtappen i ny oppgang («linchpin 
of economic recovery»), i følge Katainen. Pierre Moscovici (Commisioner of Economic 
and Financial Affairs, Taxation and Customs) sa Det er ikke ett enkelt svar på de 
utfordringene europeisk økonomi står overfor. Vi må agere på tre fronter, troverdig 
finanspolitikk, ambisiøse strukturelle reformer og økning i sårt tiltrengte investeringer, 
både private og offentlige. Ved fremleggelsen av de oppdaterte prognosene i februar sa 
han at utsiktene var blitt litt lysere, sammenlignet med forrige rapport i november. 
 
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. 
  
De foreløpige veksttallene for 4. kvartal 2014, viser fortsatt svak vekst i samlet 
produksjon (BNP) i euroområdet fra 3. til. 4. kvartal 2014. For hele EU var det 
sesongkorrigert 0,4 prosent vekst og for euroområdet 0,3 prosent. Tyskland og Spania dro 
opp veksten med 0,7 prosent, og det gjorde også Estland og Ungarn med 1,1 og 0,9 
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prosent. Polen, Litauen og Slovakia hadde 0,6 prosent vekst i 4 kvartal. Kypros, Finland og 
Hellas hadde negative veksttall. 
Sammenlignet med 4. kvartal i 2013 var veksten i 4. kvartal 2014 0,9 prosent for 
eurolandene og 1,3 prosent for hele EU.  
For Kypros, Italia og Finland ble det negativ vekst gjennom 2014, med henholdsvis 1,9, 
0,3 og 0,1 prosent.  Størst vekst gjennom 2014 hadde Ungarn (3,4%), Polen(3,1%), U-
K(2,7%), Estland(2,6%), Romania(2,5%), Slovakia(2,4%) og Litauen(2,4%). Tyskland 
hadde 1,5 prosent vekst. Sverige og Danmark har foreløpig ikke tall for 4. kvartal, men 
Sverige ligger an til vekst rundt 2 prosent og Danmark rundt 1 prosent.  
 
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 2014 tok Latvia tatt euroen i 
bruk, og fra 1. januar 2015 også Litauen, slik at euroområdet nå er utvidet til 19 land. 
 

Kilde: Eurostat 13. februar 2015  
Tysk vekst var 0,4 prosent i 2012, 0,1 prosent i 2013 og 1,6 prosent i 2014. For 2015 er 
prognosen til kommisjonen 1,5 prosent og for 2016 2,0 prosent.  For Frankrike ble 
veksten i 2012, i 2013 0,3 prosent og i 2014 0,4 prosent. Prognosen for 2015 og 2016 er 
1,0 og 1,8 prosent. For Spania var det minus 2,1 prosent i 2012, minus 1,2 prosent i 
2013 og pluss 1,4 prosent i 2014. For 2015 og 2016 er anslagene 2,3 og 2,5 prosent. For 
Italia var det minus 2,4 prosent vekst i 2012, minus 1,9 prosent i 2013 og minus 0,5 i 
2014. For 2015 og 2016 er anslagene 0,6 og 1,3 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 foran. 
Storbritannia har utmerket seg med god vekst, selv om svakere utenlandsk etterspørsel 
kan dempe den. Tallet på arbeidsledige har gått markert ned, og ledigheten har falt fra 7,9 
prosent i 2012 til 7,5 prosent i 2013 og 6,3 prosent i 2014. EU kommisjonen venter 
fortsatt fall til 5,4 prosent i 2016.  
Etter 0,7 prosent vekst i bruttonasjonalproduktet i 2012, 1,7 prosent i 2013 og 2,6 prosent 
i 2014, venter EU kommisjonen i sin prognose 2,6 prosent i 2015 og 2,4 prosent i 2016.  
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I september 2014 falt boligprisene i London for første gang på nesten to år i følge 
analyseselskapet Hometrack. Fallet på 0,1 prosent forklares med svakere etterspørsel. For 
hele landet viser også undersøkelsen stagnerende prisutvikling, etter 19 måneder på rad 
med oppgang. 
Danmark har lenge vært preget av svak vekst med minus 0,8 prosent i 2012, minus 0,5 
prosent i 2013 og pluss 0,8 prosent i 2014. Det er ventet at veksten tar seg opp til 1,7 
prosent i 2015 og 2,1 prosent i 2016.  
I Sverige, som tidligere har hatt god vekst, falt den til -0,3 prosent i 2012, 1,3 prosent i 
2013 og 1,8 prosent i 2014. Det er ventet at den tar seg opp til 2,3 prosent i 2015 og 2,6 
prosent i 2016. På årsbasis var veksten i 4. kvartal 2,7 prosent. Svak vekst, lat 
investeringsnivå og fravær av inflasjon, ledet til at verdens eldste sentralbank kuttet den 
svenske styringsrenten til 0,00 prosent 28. oktober 2014, og har senere fortsatt å senke 
den. 
Finland hadde en nedgang i BNP på -1,5 prosent i 2012 og -1,2 i 2013. i 2014 var det 
nullvekst. For 2015 og 2016 er det ventet vekst på 0,8, og 1,4 prosent. Arbeidsledigheten 
har økt fra 7,7 prosent i 2012 til 8,7 i 2014. Prognosen til kommisjonen sier 9,0 prosent 
ledighet i 2015 og 8,8 prosent i 2016. 
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 har også slitt som følge av redusert etterspørsel av papir. Finland merker 
også at økt kostnadsnivå er en utfordring for konkurranseevnen. Veksten var i følge 
foreløpige tall minus 0,2 prosent både i 3. og 4. kvartal 2014, sammenlignet med samme 
kvartaler i 2013 
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Euroområdet

 
Etter et smertefullt valgnederlag i lokalvalgene i slutten av mars 2014, har Frankrikes 
president Francois Hollande (fra Parti socialiste PS), 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 
høyrefløyen i sosialistpartiet (som egentlig er et sosialdemokratisk parti), og har tidligere 
foreslått at «sosialist» tas bort fra partinavnet. Han har også erklært seg som økonomisk 
reformist og har, som innenriksminister, markert en tøff linje i innvandringsspørsmål og 
mot kriminalitet.  
Sentrum-høyre 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. 
Etter knapt fem måneder og betydelige interne problemer, søkte statsminister Valls om 
regjeringen s avskjed 25. august. President Holland har gitt Manuel Valls i oppdrag å 
danne en ny regjering. Denne vil være dominert av høyresiden i partiet. Det var 
kombinasjonen av svak (fravær av) vekst og utspillet til økonomiminister Arnaud 
Montebourg (som tilhører venstresiden), som offentlig gikk ut med kritikk av EU og 
Tyskland for å kreve budsjettdisiplin, som ble dråpen som resulterte i regjeringens 
avgang. 
 
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 
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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 fortsette, 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 dette 
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.  
Utfordringene 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 2014). 5. desember 2014 
nedgraderte Standard & Poor’s Italias kredittrating til BBB-minus, som bare er ett nivå 
over «junk». Begrunnelsen var økt stort og økende gjeldsvolum, svak vekst og svak 
konkurranseevne. 
Valget i Hellas 25. januar 2015, snudde opp ned på landets politiske landskap. Alexis 
Tsipras overtok som statsminister, etter at hans nye venstreparti Syriza nesten fikk rent 
flertall i nasjonalforsamlingen.  Sammen med det vesle høyrepopulistiske partiet 
«Uavhengige grekere» har Syriza dannet flertallsregjering. Panos Kammenos, leder av 
Uavhengige grekere er ny forsvarsminister. I motsetning til Tsipras har han sittet i 
nasjonalforsamlingen og har med seg den erfaringen. En nøkkelperson blir den nye 
finansministeren, økonomiprofessor Yanis Varoufakis. Han får den krevende oppgaven å 
forhandle med «trioikaen» ( IMF, EU og ECB) om gunstigere lånebetingelser. Samtidig er 
det stort behov for å skaffe staten økte inntekter. 
 
Økt bilsalg i Europa 
I den grad registrering av nye biler er en indikator på den generelle etterspørselsutvikling, 
viser denne tiltakende øknning. Registreringen av nye personbiler i EU landene har økt 19 
måneder på rad, sammenlignet med samme måned året før. I mars var økningen 10,6 
prosent, etter 7,3 prosent økning i februar og 6,7 prosent økning i januar, noe som gir 
8,6 prosent økning i første kvartal. I hele 2014 var det 5,7 prosent økning og 2014 var det 
første året siden 2007 med vekst i registreringen av nye biler. Den siste statistikken ble 
publisert av ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association) 16. april. 
 
Statistikken viser at det i mars 2015 var økning på over 20 prosent for Portugal, Spania 
Irland, Kypros, Tsjekkia, Latvia og Bulgaria. Mellom 10 og 20 posent økning for Romania, 
Danmark, Slovenia, Finland, Italia, Sverige, Estland, Kroatia, Litauen, Slovakia og Hellas. 
Det var også økning for Frankrike, Tyskland, U-K, Østerrike, Belgia, Luxemburg, og 
Ungarn. Nederland og Polen hadde nedgang i personbilsalget i mars, sammenlignet med 
mars i fjor.  
Utenfor EU har bilsalget i mars økt med 82 prosent på Island og 20 prosent i Sveits og 2,1 
prosent i Norge.  
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I årets tre første måneder er det det spesielt sterk økning for Portugal, Spania, Irland og 
Tsjekkia. Disse fire har økning mellom 36 og 24 prosent. Kypros, Italia, Slovenia, Latvia, 
Sverige, Litauen og Ungarn, har mellom 16 og 10 prosent økning. Det var også økning for 
Kroatia, Bulgaria, Romania,  Frankrike, U-K, Tyskland, Hellas, Danmark, Nederland og 
Estland.  
Seks land hadde nedgang. Det var Belgia (ned 1 prosent), Slovakia (-2), Luxemburg (-4), 
Finland (-4) Polen (-6) og Østerrike (ned 8 prosent). 
Utenfor EU har bilsalget økt med 45 prosent på Island, 6 prosent i Sveits og gått nd med  
3,1 prosent i Norge.  
Fra USA meldes det at personbilsalget (light-vehicle) i mars økte med 0,6 prosent fra mars 
2014 (virkedagskorrigert) og så langt i år er økningen 5,6 prosent. Av undergruppene er 
utviklingen svakest for presonbiler med 4,3 prosent nedgang i mars og 0,2 prosent 
nedgang så langt i år. Pickuper og varebiler økte med 5,3 prosent i mars og 11,2 prosent 
så langt i år. SUV/Crossover økte enda sterkere med 7,8 og 5,6 prosent i tilsvarende 
perioder. 
Fra Kina meldes det om 9,4 prosent økning i personbilsalget i mars, og 9 prosent i 1. 
kvartal. 
 
 
Utviklingen i USA og resten av verden 
USA har avsluttet «pengetrykkingen»  
 
I begynnelsen av desember 2012 kunngjorde sentralbanksjef Bernanke at renten ville 
holdes nede nær null til arbeidsledigheten falt under 6,5 prosent i USA. Den var da 
7,7 prosent.  
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 
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 i 
mars, og ble endelig avsluttet nå i slutten av oktober. Neste skritt blir da gradvis å 
øke styringsrenten etter hvert som oppgangen forhåpentligvis fester seg og viser 
bærekraft. Mye vil avhenge av den fortsatte utviklingen i sysselsettingen. 
 
Veksten i USA tok seg opp gjennom 2013. Regnet i årlig rate var veksten 2,7 prosent i 1. 
kvartal til 1,8 prosent i 2. kvartal, 4,5 prosent i 3. kvartal og 3,5 prosent i 4. kvartal. For 
hele2013 ga dette en vekst på 2,2 prosent, som var lavere enn i 2012, da veksten var 
2,3 prosent.  
De reviderte(endelige) tallene for BNP vekst i 1. kvartal 2014 var skuffende svake med 2,1 
prosent negativ vekst (justert). Styrken på nedgangen overrasket, og den sees i 
sammenheng med spesielt kald vinter, noe sysselsettingstallene synes å bekrefte. I 2. 
kvartal kom veksten midlertid opp i hele 4,6 prosent og 3. kvartal ble enda 
sterkere med 5,0 prosent før veksten falt til 2,2 prosent i 4 kvartal. Dette ga en 
årsvekst på 2,4 prosent i 2014, opp fra 2,2 prosent i 2013. 
 
De siste månedene har det kommet sterke tall for sysselsettingsvekst i USA, selv om 
veksten falt tilbake i mars. De foreløpige arbeidsmarkedstallene for mars viste en økning 
på 126 tusen (nonfarm payrolls). Etter justering var økningen februar 264 tusen, i januar 
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201 tusen og i desember 329 tusen. I november var økningen 353 tusen, i oktober 
261 tusen, i september 271 tusen, i august 203 tusen, i juli 243 tusen, i juni 267 tusen, i 
mai 229 tusen og i april 2014 304 tusen. Utviklingen i sysselsettingen de siste månedene 
er vesentlig bedre enn ved forrige årsskifte (desember 2013 og januar 2014, da økningen 
var nede i 84 000 og 144 000). Det styrker oppfatningen om at de svake tallene da var 
påvirket av spesielt hardt vintervær. I gjennomsnitt økte den månedlige sysselsettingen 
med 246 tusen i 2014, opp fra 194 tusen i 2013. 
Til tross for måneder med svak sysselsettingsvekst har ledigheten likevel falt. Fra 7,0 
prosent i november 2013 til 6,6 prosent i januar 2014, litt opp til 6,7 prosent i februar 
men ned til 6,3 prosent i april og mai, 6,1 prosent i juni og 6,2 prosent i juli, 6,1 prosent i 
august, 5,9 prosent i september, 5,8 prosent i oktober og november, 5,6 prosent i 
desember, 5,7 prosent i januar og 5,5 prosent nå i februar og mars. 
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 2013 falt arbeidsstyrken i 
USA med hele 347 000 personer.  
Ved tilleggs-valgene til de to kammer i Kongressen, i begynnelsen av november 2014, 
mistet demokratene sitt flertall i senatet, samtidig som republikanerne styrket sitt flertall i 
representantenes hus. I sistnevnte er majoriteten til republikanerne den største siden 
1928. Dette legger naturlig nok bindinger på president Obamas politikk. Press for 
skattelette, mindre reguleringer av finans- og energisektoren. 

Sysselsetting og arbeidsledighet

 
Ved valget på nytt underhus i Japan 16. desember 2012, vant som ventet det 
liberaldemokratiske partiet (LDP). Dette ga rom for at Shinzo Abe (58) overtok som 
statsminister i en LDP ledet koalisjon. Abe har et godt utgangspunkt for å endre både 
politisk retning og grunnlov, men trenger bredere samarbeid siden koalisjonen ikke har 
majoritet i overhuset.  
Abe signaliserte tidlig at han vil legge press på sentralbanken for å få slutt på deflasjonen 
og stimulere til ny vekst. Han har nå også lagt press på sentralbanken og fått et 
inflasjonsmål på 2 prosent.  
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. “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 fant i Haruhiko Kuroda sin kandidat til sentralbanksjefjobben. Kuroda er en veteran 
med lang fartstid i finansdepartementet, og har også vært president for den asiatiske 
utviklingsbanken i 8 år. Han har også vært kritisk til BoJ sin passivitet i kampen mot 
deflasjon.   
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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.  
Ved utgangen av oktober 2014 meldte BoJ noe overraskende, at de trykker gassen 
ytterligere ned og opptrapper de årlige obligasjonskjøpene (vekst i basispengemengde) fra 
60-70 billioner yen til 80 billioner yen, for å få inflasjonen opp til 2,0 prosent. BoJ har mål 
om å oppfylle dette inflasjonsmålet innen utgangen av budsjettåret 2015. Inflasjonen i 
Japan var i september/oktober 2014 rundt 1,0 prosent (uten avgiftsøkningen i april). Den 
siste likviditetstilførselen vil øke global likviditet, og også legge press på den europeiske 
sentralbanken, som for tiden har enda større utfordringer knyttet til vekst og prisutvikling. 
 
Det er imidlertid vanskelig å se at målene 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 sterkt. 
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. 
Internt i Japan uttrykkes det skepsis til Abenomics. Det er 50- og 60- årenes løsning på 
fremtidens utfordringer og nostalgi knyttet til tidligere tiders 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. 
Mot slutten av 2013 var det spesielt eksporten som skuffet, 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 2013). Fra april 2014 ble 
omsetningsskatten (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 
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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 allerede har fulgt 
Abes oppfordringer om å bidra til økt etterspørsel ved å øke lønningene til de ansatte. 
 
Veksten i 3. kvartal ble enda svakere enn ventet, minus 1,6 prosent. Etter som det også 
var nedgang i 2. kvartal, betyr dette at Japan teknisk sett er i resesjon. Eksporten viste 
imidlertid overraskende sterk økning i oktober med økning på 9,6 prosent fra oktober i 
fjor. Sterkeste vekst på 8 måneder. Importen steg i oktober med 2,7 prosent, og handels-
underskuddet ble redusert til 40,7 milliarder kroner (710 milliarder yen). 
Reformene til Abe har både gitt økt optimisme og frykt. For å sikre seg støtte og forsikre 
seg om at han fortsatt har velgernes tillit, skrevet Abe ut nyvalg, som han kunngjorde i en 
tale, direktesendt på TV 11. november 2014. Valget ble holdt i midten av desember, etter 
at nasjonalforsamlingen var oppløst 20. november. Abe og det liberaldemokratiske partiet 
(LDP) fikk ny tillit og har nå den nødvendige arbeidsroen for å videreføre «abenomics». 
Koalisjonen som danner grunnlaget for hans regjering sikret seg to tredjedeler av 
representantene i Underhuset. Opposisjonen hadde ingen troverdige alternativer og Abe 
har etter «det tapte tiår» tross alt skapt en optimisme, som en må langt tilbake i tid for å 
finne i Japan. Abe har også utsatt andre del av salgsskatteøkningen med 18 måneder. Det 
betyr at økningen fra 8 til 10 prosent utsettes til april 2017. Han forbereder også en ny 
tiltakspakke for vekst, som skal lanseres i 2015. Samtidig som børsen (Nikkei-indeksen) 2. 
desember 2014 hadde sin høyeste notering på 7 år, nedgraderte ratingbyrået Moody’s 
japanske statsobligasjoner et hakk til A1. Standard & Poors ligger fortsatt på AA-, mens 
Fitch har hatt Japan på A1 i to og et halvt år. 
 
 
For Brasil, India, China og Sør-Afrika anslår IMF (april 2015) veksten i 2015 (2016 i 
parentes) til henholdsvis, -1,0(1,0), 7,5(7,5), 6,8(6,3), og 2,0(2,1) 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. Russland ble fra 2014 rammet av sanksjoner som følge av landets 
rolle i konflikten i Ukraina, noe som sammen med motreaksjoner nå begrenser handelen. 
Russlands vekst (BNP) er fallende og ble 0,3 prosent i 2014. IMF sin prognose (april 2015) 
viser minus 3,8 prosent i 2015 og mi8nus 1,1 prosent i 2016.  
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 (Bank Rossiji) 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 for å stimulere vekst. Langsiktige problemer bør ikke adresseres med 
kortsiktige tiltak understreker hun. 
Etter å ha mislykkes i å holde rubelkursen oppe gjennom støttekjøp (i følge forutsigbar 
plan), kunngjorde sentralbanken i begynnelsen av november 2014, at den vil la rubelen 
flyte fritt. Fallende oljepris og vestlige sanksjoner har svekket valutaen slik at den da fra 
begynnelsen av 2014 har mistet rundt 40 prosent av sin verdi mot USD. Sentralbanken vil 
om nødvendig bruke mer enn 350 millioner USD daglig for å utjevne svingninger utenfor 
et angitt intervall, men i hovedsak vil banken la kursen bestemmes av markedet. 
Sentralbanken åpner også for enkeltintervensjoner, dersom hensynet til finansiell stabilitet 
gjør det nødvendig. I uke 49 brukte sentralbanken over 4,5 milliarder USD på støttekjøp 
av rubler, som likevel falt sterkt. Sentralbanken har problemer med å overbevise 
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markedet. Alternativene synes å være å la valutaen fortsette å falle eller å heve 
styringsrenten betydelig utover 10,5 prosent, som den var kommet opp i midten av 
desember. 16 desember falt fortsatt rubelen urovekkende raskt og styringsrenten 
ble hevet til hele 17 prosent. Samtidig justerte sentralbanken sin vekstprognose for 
2015 ned, og de tror nå at den blir minus 4,7 prosent. Både regjeringen og IMF har også 
tidligere sagt at de regner med tilbakeslag (resesjon) i russisk økonomi i 2015. 
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 til 48,1 i mars fra 49,7 i februar, da den steg fra 47 6 
i januar. (50 er skillet mellom oppgang og nedgang). Indeksen har ligget under 50 i fire 
måneder på rad. Industri PMI har ligget under 50 grensen i 14 av de siste 20 månedene. 
Tjeneste indeksen økte bemerkelsesverdig sterkt fra svake 41,3 i februar til 46,1 i mars. i 
I januar var den 43,9. økte til 46,8 i mars fra 44,7 i februar, 45,6 i januar og 47,2 i 
desember. Composite output indeksen kombinerer tjenesteindeksen og underindeksen for 
output i industrien. 
 
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 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. 

49 



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. 
Den nye statsministeren som la fram sitt budsjett 11. juli 2014, 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 
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 indisk industri har falt litt tilbake etter stigning, og var 54,5 i desember, 
52,9 i januar, 51,2 i februar før den gikk litt opp igjen til 52,1 i mars. Indeksen har nå 
vært over 50 de siste 17 månedene. Mars indeksen viser stor bredde bak stiningen i 
indeksen. 
PMI for tjenestesektoren (Services PMI) var 52,6 i november og 51,1 i desember, før den 
økte til 52,4 i januar, 53,9 i februar og 53,0 i mars. Composite (både varer og tjenester) 
output indeksen for India, steg i 2014, fra 51,6 i august til 51,8 i september, men falt til 
51,0 i oktober før den gikk til 53,6 i november, 52,9 i desember og var i januar 53,3, 
februar 53,5 og nå i mars 53,2. Indeksene tyder på at India er inne i en god trend, der 
veksten i industrien tiltar, mens veksten flater ut på et godt nivå innen tjenestesektoren. 
Det er solid inngang av nye ordrer. 
 
Svakere vekst 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 
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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). 
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 årsveksten for hele 2013 ble 
også 7,7 prosent og i 2014 7,4 prosent. Prognoser antyder ytterligere nedgang til 
rundt eller under 7 prosent i 2015 og at dette er et optimistisk fremtidig normalnivå. 
Verdensbanken justerte i midten av april ned sitt vekstanslag for 2015 fra 7,2 til 7,1 
prosent, og IMF har fra januar hatt anslag på 6,8 prosent. Mye tyder på at veksten nå er 
under 6 prosent, men blir stimulert av politiske tiltak for å nærme seg målet om 7 prosent. 
Målt i yuan falt kinesisk eksport i mars med hele 15 prosent fra mars året før, og dette var 
var 24 prosent lavere enn økonomenes snittestimat. Dette styrker forventningene om 
ytterligere pengepolitisk stimulans. Nedgangen i mars kom etter sterk øningg i februar og 
veksten i hele første kvartal ble 4,6 prosent. Sen feiring av inngangen til geitas år kan ha 
påvirket marstallene negativt. Inngangen til nytt år finner sted mellom 21 januar og 20 
februar, og i år var første nyttårsdag i Kina 19 februar. Dessuten har yuan styrket seg 
med rundt ti prosent fra begynnelsen av 2014. 
Importen falt med 13 prosent i mars, hovedsakelig som følge av lavere priser på råvarer. 
Handelsoverskuddet var i januar rekordstort med 60 milliarder USD. 
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Økningen i bilsalget i Kina er på vei ned. I følge China Association of Automobile 
Manufacturers var produksjon og salg av personbiler 10,2 og 9,9 prosent, ned fra 14 
prosent salg i 2013. I første kvartal av 2015 har salget av personbiler økt med 9 prosent 
sammenlignet med samme periode i 2014. 
Kinesisk innkjøpssjefsindeks (Industri PMI fra HSBC og Markit) har i det siste utviklet seg 
svakt, og har gått fra 50,0 i november til 49,6 i desember, 49,7 i januar, 50,1 i februar, 
51,3 i mars og 50,4(flash) i april og. Det var et bunnpunkt for indeksen i juli 2013 på 47,7. 
I februar styrket den innenlandske etterspørselen seg litt, mens nye eksportordrer gikk 
ned for første gang siden april i fjor, men økte igjen i april. Indeksen viser fortsatt svak 
etterspørselsutvikling, men oppgangen i februar var positiv. Det er likevel betydelig 
usikkerhet knyttet til utviklingen i 2015, og  HSBC mener politiske stimulanser er 
nødvendige for å unngå markert svekkelse av veksten. 
Tjeneste PMI for Kina viste nedgang i høst, fra 53,5 i september til 52,9 i oktober, men 
gikk litt opp til 53,0 i november og 53,4 i desember før den falt til 51,8 i januar, 52,0 i 
februar og 52,3 i mars. 
 
Privat sektor PMI for Hong Kong steg og var i februar 2014 53,3, det høyeste på 35 
måneder. Deretter har den falt tilbake til 47,7 i oktober, 48,8 i november, 50,3 i 
desember, 49,4 i januar 2015, 50,7 i februar og 49,6 i mars. Dette signaliserer fortsatt 
stagnasjon. 
 
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.  
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 fortsetter å falle i nesten alle storbyer. Fra desember til 
januar var det prisnedgang i 64 av 70 storbyer, og måneden før i 66 av 70. 
Gjennomsnittlig prisnedgang i de 70 byene var 0,3 prosent i desember og 0,4 prosent i 
januar, og det har vært nedgang ni måneder på rad. Selv om kommentarer peker på en 
stabilisering i noen byer, er det ikke ventet at markedet vil snu til oppgang i 2015. Til det 
er det for mye usolgte boliger. 
Innsatsen mot korrupsjon synes også å gi resultater, og det avsløres nå korrupte ledere på 
høyt nivå. Det noteres også at spillekasinoene i Macau (ved Hong-Kong), og de nye 
kasinoene i Singapore rammes av sterk nedgang i omsetningen, som følge av det økte 
fokuset på korrupsjon.  
  
Sør Korea har det siste året hatt nær nullvekst i handelen. For et par år siden var 
eksportveksten mellom 20 og 30 prosent. 
PMI indeksen for industrien var 50,9 i januar 2014, og fallende til 48,7 i oktober, før den 
gikk litt opp til 49,0 i november, 49,9 i desember og 51,1 i januar og februar. Januar var 
første måned over 50 nivå siden mars 2014, men indeksen har falt tilbake og var 49,2 nå i 
mars. Indeksen signaliserer at den svake utviklingen som har preget industrien fortsetter. 
 
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. Veksten ble i 2014 noe svakere enn regjeringen hadde ventet med 5,0 
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prosent vekst. IMFs prognose (april 2015) viser 5,2 prosent vekst i 2015 og 5,5 prosent i 
2016. 
Den politiske utviklingen er positiv. Utviklingen den siste tiden gjør Indonesia til forbilde 
for demokratisk utvikling i Sørøst-Asia. Valgresultatet synes å være akseptert, og Joko 
Widodo ble innsatt som ny president 20. oktober 2014. Widodo har vært populær og 
karismatisk guvernør i Jakarta, oppvokst i storbyens slum. Han vant over tidligere general 
Prabowo Subinato, svigersønn av tidligere diktator Suharto. Sittende president Yudhoyono, 
som overlater embetet til Widodo, ble valgt i 2004, som den først direkte valgt president i 
Indonesia. Indonesia innførte stor grad av regionalt selvstyre etter Suharto gikk av, noe 
som har redusert Jakartas maktmonopol i et land på 250 millioner innbyggere. Indonesia 
er det folkerikeste og antagelig nå også det mest demokratiske muslimske landet. 
Demokratiseringen synes å være på sporet i landet med over 300 forskjellige etniske 
grupper. 
Indonesias innkjøpssjefsindeks for industrien(PMI fra Market/HSBC), økte til 
rekordnotering på 52,7 i juli 2014, før den falt markert tilbake til 49,5 i august, men økte 
til 50,7 i september før den falt tilbake til 49,2 i oktober, 48,0 i november, 47,6 i 
desember, 48,5 i januar 47,5 i februar og 46,4 i mars. Det er fallende etterspørsel, 
produksjon og ordreinngangen og moderat nedgang i sysselsettingen som ligger bak 
indeksnedgangen, som var den lengste perioden med stagnasjon i arbeidsmarkedet i 
indeksen 48-måneder lange historie. 
I Vietnam har industri PMI økt og vært over 50 i 2014. I januar gikk indeksen ned fra 
52,7 i desember til 51,5. og videre til 51,7 i februar og 50,7 i mars. Svakere internasjonal 
etterspørselsutvikling påvirker også Vietnam, selv om konkurransedyktige priser bremser 
nedgangen i nye eksportordrer. Sysselsettingen stiger ikke lenger som et resultat av 
svakere etterspørselsvekst for vietnamesiske varer. Lavere oljepris har redusert 
kostnadene og sammen små lager av ferdigvarer har dette stimulerer 
produksjonsutviklingen.  
 
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, 2,7 prosent i 2013 og 0,1 
prosent i 2014. Investeringene er nå for lave til å få veksten opp. Arbeidsledigheten er 
fortsatt under 6 prosent (5,9 prosent i februar 2015), men aktiviteten holdes opp av 
skattekutt, lav rente og subsidier. Dette bidro til å øke veksten i 2013, men inflasjonen 
stiger og budsjettet svekkes.  
24. mars 2014 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 fikk et ekstra press på seg om å stramme inn budsjettpolitikken. 
Ved presidentvalget i oktober 2014 vant hun i andre valgomgang med knapp margin 
(51,45 mot 48,55 prosent) over den mer næringslivsvennlige og mer høyreorienterte 
motkandidaten (tilhører det sosialdemokratiske partiet PSDB), Aécio Neves. Rousseff 
tilhører arbeiderpartiet (PT), som har sin støtte hos fattige brasilianere på grunn av 
velferdsordninger hun og ikke minst hennes forgjenger, den populære Lula da Silva har 
innført. 
Brasils industri PMI har ligget under 50 i store deler av 2014. I desember var den 50,2, og 
økte til 50,7 i januar men falt til 49,6 i februar og helt ned til 46,2 i mars. Det var spesielt 
stort fall i ordreinngangen.  
Tjeneste PMI har lenge vist fallende trend og bikket under 50 streken i august 2014. I 
desember var den 49,1 falt videre til 48,4 i januar 2015 men økte til 52,3 i februar før den 
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falt tilbake til 47,9 i mars. Brasils composite PMI indeks, som dekker både vareproduksjon 
og tjenester var uendret på 49,2 i desember og januar, økte til 51,3 i februar men falt til 
47,0 i mars. Dette signaliserer den sterkeste produksjonsnedgangen siden april 2009.  
 
I Sør–Afrika falt private sektor PMI fra 50,2 i desember til 49,8 i januar men økte til 50,0 
i februar og 51,6 i mars. Marsimdeksen var den høyeste siden oktober i fjor. Dette 
signaliserer en bedring i økonomien, etter at den har slitt ved inngangen til 2015. Etter å 
ha vist avtagende vekst de siste månedene, kan det nå tyde på noe bedre vekstutsikter 
for resten av 2015.  
Landet sliter med stor arbeidsledighet (25,5 prosent) og streiker. Utviklingen under ANC 
har ikke vært slik det store flertall håpet. Streiker har bidratt til fall i verdiskapningen i den 
viktige gruvesektoren. I 2014 ble veksten beskjedne 1,5 prosent, som var svakere enn 
ventet. IMF venter 2,0 prosent vekst i Sør Afrika i år. 
 
6. september 2014 satte sentralbanken i Mexico noe overraskende ned renten med 0,25 
prosentpoeng til 3,75 prosent. Forrige reduksjon var 8. mars 2014, da renten ble senket 
med 0,5 prosentpoeng. Bak beslutningen ligger en negativ vekst på 0,7 prosent i Mexicos 
økonomi i 2. kvartal 2014. På årsbasis ble veksten 2,1 prosent i 2014, og det er 
prognostisert 3,0 prosent vekst i år(IMF). Innkjøpssjefenes indeks for utsiktene for 
meksikansk industri (industri-PMI) øker markert ved inngangen til 2015 etter en stigning i 
2. halvår i fjor. Indeksen steg fra 55,3 i desember til 56,6 i januar, men falt tilbake til 54,4 
i februar og 53,8 i mars. Eksportveksten er stimulert av svakere valuta. Bilindustrien har 
vist god utvikling, og det er ventet generelt økt vekst meksikansk økonomi i slutten av inn 
i 2015.  
  
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 2 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 2,1 prosent i 2013 og 2,7 prosent i 2014, 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 ble også betegnet 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. 
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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. 
Australias PSI (Performance of Services Index) falt over flere måneder til 43,6 i oktober 
2014. Deretter har indeksen steget til og 43,8 i november, 47,5 i desember og 49,9 i 
januar, 51,7 i februar men falt tilbake til 50,2 i mars.  
Australias PMI (Performance of Manufacturing Index) falt også fler måneder til 46,5 i 
september før den steg til 49,4 i oktober, 50,1 i november, men falt igjen til 46,9 i 
desember og gikk opp igjen til 49,0 i januar 45,4 i januar og 46,3 i mars. Underindeksen 
for industriens eksport økte med 3,0 prosentpoeng til 54,0 i januar og var 53,9 i februar 
men falt til 51,7 i mars. Dette kan tyde på at eksporten har fått et løft etter at australske 
dollar har svekket seg fra september 2014. 
 
 
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) går inn i sin sjuende runde i oktober. Forhandlingene fikk en pause 
tidligere i år på grunn av budsjettstrid og permittering av statsansatte i USA og deretter av 
avsløring av USAs avlytting av statsledere (som Angela Merkel) i Europa. 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. 
 
Avtalen omfatter utover varehandel både tjenesteytende næringer, investeringer, energi 
og råvarer mv.  
Forhandlingene skulle etter planen bli sluttført mot slutten av 2014, men kompleksiteten 
krever mer tid. Kanskje er det mer realistisk å vente en avtale i 2016. 
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. 
En slik avtale vil også få stor betydning for tredjeland som Norge. På den positive siden 
kan norsk handel nyte godt av økt vekst som følge av avtalen. Via EØS avtalen kan det 
også være mulig å etablere enklere markedsadgang i USA. På minussiden er risiko for at vi 
får mindre fordeler i USA enn EU-land. Vi vil også miste fortrinn til EU markedet som vi nå 
har i forhold til amerikanske bedrifter. Tollen på vår viktige eksportvare, fisk kan i praksis 
bli en enda større ulempe. 
 
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. 
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 Ledende indikator for neste halvår 

Den ledende indikatoren som OECD publiserte 9. april 2015, viser en positiv endring i 
utsiktene for eurolandene, og stabile utsikter for OECD som helhet og for USA, 
Storbritannia, Japan, er det fortsatt stabile utsikter. For Italia og Frankrike bekreftes 
det positive skiftet en så tendens til i mars, og det peker fortsatt mot et positiv utvikling 
for Tyskland. For Kina og Canada peker indikatoren mot litt svakere vekst, men det er 
nedgang fra et relativt høyt nivå.  

Indikatoren for de andre store fremvoksende økonomiene viser fortsatt at India utmerker 
seg ved å være alene om å ha klare utsikter til tiltagende vekst, blant de store 
økonomiene. Brasil og Russland ser fortsatt ut til å miste vekstmoment. 

De tre følgende plansjer viser indikatoren for en del viktige land.  
 

OECD composite leading indicators Kilde: OECD 9. april 2015
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OECD composite leading indicators Kilde: OECD 9. april. 2015

 
 

OECD composite leading indicators Kilde: OECD 9. april. 2015
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PMI indekser (innkjøpssjefsindeks) 
Markit og J.P. Morgan sin sammen-veide globale innkjøpssjef-indeks (PMI) for industrien 
og tjenester (global output all-industry som inkluderer tjenester) gikk markert opp til 54,8 
i mars fra 53,9 i februar. Indeksen var 52,4 i desember og 53,0 i januar. Indeksen har nå 
ligget over 50 og signalisert vekst i de siste 30 måneder. 
Tjenesteindeksen har ledet i oppgangen, men også vareindeksen har bidratt til oppgangen 
gjennom første kvartal. Gjennom 2014 gikk indeksen ned fra 55,4 i juni, 55,5 i juli, 55,1 i 
august, 54,8 i september, 53,5 i oktober og 53,2 i november og desember hadde med 
52,4 den laveste indeksverdi på 14 måneder. 
Industriindeksen falt fra 52,2 i oktober til 51,8 i november og 51,5 i desember før den 
stabiliserte og steg litt til 51,7 i januar, 51,9 i februar og 51,8 i mars. Tjenesteindeksen 
falt tilbake fra 53,6 i oktober til 53,5 i november og 52,5 i desember før den steg til 52,9 i 
januar, 54,1 i februar og 55,1 i mars, den høyeste på 6 måneder. Den sammenveide 
indeksen var mot slutten av 2014 fallende, etter de tre høyeste indeksverdiene på tre og 
et halvt år sommeren 2014. PMI indeks over 50 er signal om økt aktivitet. De siste 
månedene fram til februar har det vært sterk nedgang i indeksen for prisutvikling, der 
nedgangen i energipriser har befestet troen på svak prisutvikling for innsatsvarer. 
Indeksen viste at den globale økonomien mistet noe vekstmoment ved inngangen til 4. 
kvartal, men at det har snudd i starten av 2015, og nå viser tiltakende vekst. Det er USA 
og Storbritannia som leder an, men euroområdet er også i bedring.  Her er det Irland, 
Spania og Tyskland som leder oppgangen. Utviklingen i de asiatiske indeksene er nå mer 
beskjeden sammenlignet med de nevnte. Veksten i Kina er under trendnivå og det 
signaliseres noe svakere utvikling i Japan og India,  Brasil viste indeksen den svakeste 
produksjonsutvikling siden april 2009 og det er fortsatt markert nedgang for Russland.   
 
For eurolandene viser composite output (industri og tjenester) PMI litt nedgang i april 
med 53,5(flash/foreløpig indeks), ned fra 54,0 i mars etter økning fra 53,3 i februar og 
52,6 i januar. Før indeksen falt tilbake til rundt 51 høsten 2014, hadde indeksen i flere 
måneder viste økning. Den har nå vært over den «nøytrale» 50 verdien 21 måneder på 
rad. Underindeksen for tjenester var 53,7 i april(flash), ned fra 54,2 i mars og 53,7 i 
februar, mens industriindeksen økte fra 52,1 i januar til 52,2 i februar og mars men falt 
tilbake til 51,9 i april(flash). 
For Tyskland viser indeksen for april litt svakere utvikling etter den sterkeste 
produksjonsvekst i privat sektor på sju måneder i mars. Compsite output (industri og 
tjenester) indeksen økte fra 53,5 i januar til 53,8 i februar, 55,4 mars og 54,2 mars(flash). 
Tjeneste aktivitet PMI økte fra 54,0 i november til 54,7 i februar, 55,4 i mars og 54,4 i 
april(flash). Industri indeksen økte fra 50,9 januar til  51,1 i februar, 52,8 i mars og 51,9 i 
april(flash). Underindeksen for industri output økte fra 52 til 52,2 i februar, 55,5 i mars og 
53,9 i april(flash).  
For Frankrike har det vært en skuffende utvikling. I april falt composite output PMI til 
50,2(flash) fra 51,5 i mars, 52,2 i februar og 49,4 i januar. I november var den nede i 
47,9, og februar-noteringen var den høyeste på 42 måneder. Tjeneste aktivitet PMI økte 
fra 49,4 i januar til 53,4 i februar, men falt tilbake til 52,4 i mars, og 50,8 i april(flash). 
Industri indeksen falt tilbake fra 49,2 i januar til 47,6 i februar, men økte til 48,8 i mars og 
48,4 i april(flash), og industri output falt fra 49,1 i januar til 47,0 i februar, 47,6 i mars og 
47,1 i april(flash).  
Storbritannias industri PMI, som har vist høye verdier i 2014, og har økt, fra 52,7 i 
desember til 53,1 januar, 54,0 i februar og 54,4 i mars. Industri output indeksen har ligget 
over 50 siden april 2013. 
Tjenesteindeksen snudde ned i september da den var 58,8. Den har etter en midlertidig 
moderat nedgang igjen økt og var i mars kommet opp i 58,9, etter 56,7 i februar, 57,2 i 
januar og 55,8 i desember. Indeksen har vært over 50 i 27 måneder på rad. 
Industri PMI for USA nådde sitt høyeste nivå på fire år i august 2014 med indeks på 57,9. 
Den var nesten like høy med 57,5 i september men har deretter falt marker. I 2015 var 
den i april 54,2(flash), i mars 55,7, i februar 55,1 og i januar 53,9. Indeksen har nå vært 
over 50 i fem og et halvt år. Den siste indeksen var imidlertid den svakeste siden 
desember 2014, men viser fortsatt vekst i industriproduksjonen i USA. Det var lavere 
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vekst i eksportordrer, som kan tyde på at den sterke dollaren svakker konkuranseevnen. 
Stabil utvikling i innenlandsk etterspørsel ventes likevel å opprettholde en solid 
produksjonstrend. 
Tjeneste PMI i USA har vist en sterk utvikling og indeksen var den sterkeste siden august 
med 59,2 i mars, opp fra 57,1 i februar og 54,2 i januar. I desember var den nede i 53,3, 
etter å ha vært oppe i et rekordhøyt 61,0 i juni 2014. I motsetning til januar var det i 
februar sterk vekst i etablering av nye bedrifter. Mens spesielt kaldt vær har vært en 
utfordring i nordvestre deler av USA, meldes det at mildt vær har vært gunstig på 
vestkysten. Composite output PMI for USA, der både varer og tjenester inngår, falt fra 
59,7 i august til 59,0 i september og videre utover i 2014. De siste månedene har den 
steget igjen, fra 53,3 i desember til 54,4 i januar, 57,2 i februar og 59,2 i mars. 
Japans industri PMI viste nedgang fra 52,2 i januar, 51,6 i februar til 50,3 i mars og 49,7 
i april(flash), etter et toppunkt på 53,3 i desember. Dette tyder på fortsatt svak vekst. 
Februar indeksen var den laveste på ti måneder. 
Tjenesteindeksen for Japan har også utviklet seg svakt de siste månedene, og er klart 
under 50 grensen. «Composite Output Index» økte fra 49,5 i oktober til 51,2 i november, 
51,7 i desember, men snudde og falt til 51,3 i januar og ytterligere til 48,5 i februar og 
48,4 i mars. Tjenestenæringene melder om redusert sysselsetting for andre måned på rad. 
 
Emerging markets Index (EMI), som er en månedlig indikator laget med basis i PMI 
undersøkelsene åpnet 2015 med 51,2 i januar, 51,9 i februar og 51,6 i mars. Indeksen har 
ligget relativt stabilt de siste tre årene og har det siste halvåret hatt en svakt negativ 
trend. 
I mars var det industriindeksen som dro ned mens tjenester viste oppgang.  
Utviklingen er blandet for de fire store BRIC økonomiene. India har nå tatt lederrolle fulgt 
av Kina, mens det er nedgang for Brasil og Russland. Indias vekstrate ser ut til å kunne 
øke fra et nivå rundt 7,5 prosent, men indeksen gikk litt ned i mars. Kina sin vekstrate ser 
ut til å svekkes ytterligere fra nivå rundt  7,3 prosent. Indeksen for Brasil er den svakeste 
siden april 2009 og peker mot nedgang, mens Russland allerede er i nedgang og er inne i 
den svakeste utviklingen siden 2009. Indeksen gikk litt opp i mars, men fra nivå langt 
under 50 (44,7 i februar). 
Kinesisk innkjøpssjefsindeks (Industri PMI fra HSBC og Markit) har i det siste utviklet seg 
svakt, og har gått fra 50,0 i november til 49,6 i desember, 49,7 i januar, 50,7 i februar, 
49,6 i mars og 49,2 i april(flash). Produksjonen økte bare marginalt i april. Den 
innenlandske etterspørselen er svak og det gir økt deflasjonspress. Dette gjelde både 
priser inn og ut av bedriftene. For industrisektorene registreres det redusert sysselsetting 
for18 måned på rad. 
 
Tjeneste PMI for Kina viste nedgang i høst, fra 53,5 i september til 52,9 i oktober, men 
gikk litt opp til 53,0 i november og 53,4 i desember før den falt til 51,8 i januar, men økte 
litt til 52,0 i februar og 52,3 i mars. Composite PMI for Kina, som dekker både varer og 
tjenester) steg fra 51,0 i januar til 51,8 i både februar og mars. 
 
Norsk PMI (utarbeidet av danske Bank Norge og NIMA) falt fra 52,4 i mars 2014 til 51,2 i 
april og videre til 49,8 i mai og 49,6 i juni men økte til 50,6 i juli og 51,8 i august før den 
falt tilbake til 49,4 i september og økte til 50,8 i oktober og 51,3 i november før den falt 
tilbake til 49,8 i desember, økte til 51,9 i januar for deretter å falle til 50,9 i februar og 
48,8 i mars. September 2014 var den laveste noteringen siden juni 2013 før vi nå fikk 
mars med 48,8.  
Alle underindeksene, med unntak av lager av innkjøpte varer falt markert tilbake i mars. 
Det gjelder både ordreinngang, Produksjon, sysselsetting og leverandørers leveringstid. 
Svekkelsen av sysselsettingen i høsten 2014 skyldes nedbemanningsrunder i oljerelaterte 
næringer, og var betydelig i september og oktober. Det var i januar ingen økning i andelen 
av bedrifter som melder om lavere sysselsetting, selv om indeksen var 47,3 (opp fra 45,5 i 
desember), men i mars falt den via 46,5 i februar helt ned til 43,6. 
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Underindeksene for ordrer steg fra 49,8 i desember til 53,8 i januar, men var nede i 51,4 i 
mars, etter å ha vært oppe i 55,1 i februar. Produksjonsindeksen steg fra 51,4 i desember 
til 54,5 i januar men falt til 52,2 i februar og 49,7 i mars. 
 
 
 
Det tyske Ifo Institute sin «Business Survey» for april bekrefter at tysk næringsliv nå 
er i ferd med å få et oppsving. Industriindeksen har vist oppgang de siste seks månedene. 
For industrien snudde det i november etter seks måneder med forverring. Industriens 
indikator har blitt stadig bedre de siste seks månedene. Underindikatoren for bedømming 
av utsiktene gikk litt ned i april etter flere måneder med økt optimisme.  
Underindeksen for engroshandelsbedriftene snudde og gikk markert opp i oktober 2014 og 
var etter markert økning i april på det høyeste nivået på nesten ett år. 
Detaljhandelsbedriftene er også blitt mer optimistiske selv om april viser noe mindre 
optimisme. Det er også detaljhandelsbedriftene som har minst optimistiske vurderinger av 
utsiktene framover.  
Anleggsvirksomhet (construction) var lenge et lyspunkt, men indeksen har det siste 
halvåret falt tilbake fra et høyt nivå. I april ble imidlertid situasjonen vurdert å være 
bedre, vist gjennom oppgang i indeksen for gruppen.  
IFO instituttet kom 22 april med en omfattende tysk konjunkturrapport der de sier at det 
er i ferd med å bli et kraftig oppsving i tysk økonomi, takket være gunstig oljepris og svak 
euro. 

 

Ifo Business Climate - Germany

 
 
Ordretilgang og ordrereserver i norsk industri 
Statistisk sentralbyrås ordrestatistikk for industrien viste en positiv utvikling mot slutten 
av 2013, og i første halvår av 2014. Ordreinngangen i 4. kvartal 2014 var 18,7 prosent 
høyere enn i 3. kvartal, men 8,8 prosent lavere enn i 4 kvartal 2013. Forskjellene mellom 
næringene var midlertid store. For hjemmemarkedet var ordreinngangen i 4. kvartal 2014 
17,9 prosent lavere enn ett år tidligere, mens nedgangen var 1,2 prosent for 
eksportmarkedet. 
Etter liten endring fra 3. kvartal, var ordrereserven i 4. kvartal 2014 2,3 prosent 
høyere enn i 4. kvartal 2013. Det var 12,2 prosent opp for eksportmarkedet og 10,0 
prosent ned for hjemmemarkedet. 
 
Ordreinngangen har økt med 45 prosent siste kvartal for metallindustrien, mens 
maskinindustrien (mye leverandørindustri) har 0,9 prosent lavere ordreinngang enn i 3. 
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kvartal. Sammenlignet med 4. kvartal 2013 var det 8 prosent opp og 41 prosent ned for 
disse to gruppene. Bygging av skip og oljeplattformer hadde 93 prosent økning i 
ordreinngangen sammenlignet med 3. kvartal, men 1,3 prosent lavere ordreinngang enn i 
4. kvartal i 2013. 
De to næringsgruppene data og elektronisk utstyr, metallvareindustri melder om økt 
ordreinngang siste kvartal med henholdsvis 9 og 15 prosent. Sammenlignet med 4. kvartal 
2013 er det opp 8 og ned 15 prosent i ordreinngangen for disse to gruppene.   Gruppen 
maskinreparasjon- og installasjon har 8 prosent lavere ordreinngang en i 3. kvartal og 
også tilsvarende nedgang fra 4. kvartal 2013. 
Gruppen kjemisk og farmasøytisk industri økte ordreinngangen med 2,7 prosent siste 
kvartal og 8,5 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2013. Ordrereservene økte også siste 
kvartal for denne gruppen og har økt med 16,3 prosent siste år.  
 
Statistisk sentralbyrå har påpekt at maskinindustrien har fått en stadig mer dominerende 
rolle for utviklingen i industrien. Maskinindustriens ordrereserve er fortsatt, etter en liten 
nedgang de to siste kvartalene, fortsatt på linje med toppnivået fra 3. kvartal 2008. 
Reservene falt med 2,3 prosent siste kvartal (ned 7,0 prosent for hjemmemarkedet og ned 
1,5 prosent for eksportmarkedet). Sammenlignet med situasjonen for ett år siden er det 
ned 0,2 prosent, ned 5,8 prosent for hjemmemarkedet og opp 0,8 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 37 prosent økning i ordrebeholdningene, som er 14,2 
prosent over nivået ett år tidligere. Det var 9,5 prosent nedgang for hjemmemarkedet og 
41 prosent opp for eksportordrene siste kvartal. Ikke jernholdige metaller (aluminium mv.) 
utgjør en stor del av metallindustrien.  
 
Produsenter av skip og plattformer hadde 0,1 prosent økning i ordrereserven, 
sammenlignet med 4. kvartal 2013, etter 1,0 prosent økning siste kvartal. Her økte også 
eksportmarkedet (opp 65 prosent fra 4. kvartal 2013), mens det viktige hjemmemarkedet 
falt med 6 prosent og reservene her er 10,4 prosent lavere enn for ett år siden. 
 
Metallvareindustri hadde 20,1 prosent høyere ordrereserver enn et år tidligere, mens data- 
og elektrisk utstyrsindustri har 2,6 prosent økning i ordrereserve. 
For maskinreparasjon og installasjon var det 10 prosent nedgang i ordrereservene siste 
kvartal, og den var 17 prosent under nivået i 4. kvartal 2013.  
Med 3 prosent økning i ordrenivå siste kvartal, har kjemiske råvarer 4,1 prosent høyere 
ordrereserve enn i 4. kvartal 2013. Her økte reservene i eksportmarkedet med 10 prosent, 
mens det var 54 prosent nedgang for hjemmemarkedet.  
Papir- og papirvareindustri har 34 prosent høyere ordrebeholdning enn i 4. kvartal 2013, 
etter 0,5 prosent økning siste kvartal.  
 

Ordretilgang og ordrereserver – ujustert 2005=100

Kilde: Statistisk 
sentralbyrås 
ordrestatistikk for 
industri 
4. kvartal 2014
Publisert 13. febr.
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Ordrereserve – Endringsrate fra 4.kv. 2013 til 4. kv. 2014

Kilde: Statistisk 
sentralbyrås 
ordrestatistikk for 
industri 
4. kvartal 2014
Publisert 13. febr.

 
 
Eksportprisene 
Pris- og volumindekser for utenrikshandelen utarbeides kvartalsvis av Statistisk 
sentralbyrå. Indeksen for 4. kvartal 2014 er nå publisert.  
For alle varer utenom skip og oljeplattformer er det fra 3. til 4. kvartal 2014 en oppgang i 
eksportert volum på 15,0 prosent, mens prisene i kroner gikk ned med 2,6 prosent. Dette 
er fjerde kvartal på rad med prisnedgang, og det er i hovedsak energiprodukter som har 
dratt prisene ned. Sammenlignet med 4. kvartal i 2013 økte volumet med 8,9 prosent, 
mens prisene har falt med 11,8 prosent. Den sterke volumøkningen i 4. kvartal skyldes at 
det ble sendt 37,5 prosent mer naturgass ut av landet enn kvartalet før.  
 
For vareeksport utenom råolje, naturgass og skip (fastlandseksporten) var 
eksportprisene uendret fra 3. til 4. kvartal i år, etter å ha økt med 0,6 prosent kvartalet 
før, falt med 2,2 prosent fra 1. til 2 kvartal. Fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014 var det 
en prisnedgang på 0,2 prosent for samlet fastlandseksport. Volumet økte med 9,8 
prosent siste år, etter 10,8 prosent økning siste kvartal. 
 
I gjennomsnitt fra 2013 til 2014 økte prisen for fastlandseksporten med 3,6 prosent, etter 
å ha økt med 2,2 prosent året før. Volumindeksen økte med 2,9 prosent fra 2013, da den 
falt med 0,9 prosent fra 2012. 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) nesten ikke økt de siste 14 årene (Indeksen med basisår 2000 ligger fortsatt på 
knapt 104). Fastlandseksporten har økt med 51 prosent, mens importvolumet har økt med 
vel 66 prosent siden 2000.  
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Volumutvikling

Kilde: SSB  - 20. januar 2015  
 

Prisutvikling

Kilde: SSB  - 20. januar 2015  
 
Prisbildet har i motsetning til volumutviklingen vært gunstig for Norge fram til 
vendepunktet i første kvartal 2012, og det var igjen positivt 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, fram til 
årsskiftet 2013/2014. Gjennom 2014 har derimot utviklingen vært negativ sett med 
norske øyne. 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 24 prosent de 
siste 14 årene, og for gruppen bearbeidede importvarer med bare 18,1 prosent (fram til 4. 
kvartal 2014).  
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Prisutviklingen for de enkelte varegrupper 
Fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014 steg prisindeksen for fiskeeksporten med 1,5 
prosent, etter en økning på 6,2 prosent siste kvartal. Strømprisen (for eksport) var 10,3 
prosent lavere enn i 4. kvartal 2013, etter 0,8 prosent økning fra 3. kvartal 2014. 
Kjemiske produkter har hatt en prisøkning på 5,6 prosent siste året, etter en økning på 
2,4 prosent siste kvartal. Ikke jernholdige metaller (aluminium og nikkel) har hatt en 
prisøkning på 23,5 prosent siste år etter 6,1 prosent økning siste kvartal. 
Teknologi-/verkstedindustri (maskiner og transportmidler mv) har hatt en nesten flat 
prisutvikling det siste tiåret. Fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014 økte prisene med 2,3 
prosent, etter en prisøkning på 2,2 prosent siste kvartal. 
Mens volumet har økt med hele 95 prosent, har prisene bare økt med beskjedne 9,9 
prosent siden 2000, for denne gruppen. Volumindeksen har økt med 15,3 prosent fra 
4. kvartal i fjor til 4. kvartal i år, etter 13,0 prosent økning fra 3. til 4. kvartal 2014. 
Volumindeksen er fortsatt 17 prosent under toppnoteringen fra 2. kvartal 2008. 
  
For møbeleksportørene har prisene økt med 0,4 prosent siste året (fra 4. kvartal 2013), 
etter å ha økt med 1,7 prosent siste kvartal.  For klær viser tilsvarende prisindeks en 
nedgang på 5,1 prosent siste år, etter en økning på 1,2 prosent siste kvartal. Gruppen 
tekniske instrumenter hadde 16,1 prosent prisøkning det siste året, etter en økning på 
9,9 prosent siste kvartal. I volum økte møbeleksporten med 1,2 prosent fra 4. kvartal 
2013, etter 18,1 prosent økning siste kvartal.  Eksporten av klær økte i volum med 2,5 
prosent fra 4. kvartal 2013, etter 13,2 prosent økning siste kvartal. For tekniske 
instrumenter er det en volumøkning på 1,0 prosent siden 4. kvartal 2013, etter en økning 
på 24,7 prosent siste kvartal. Siden 2000 er volumet mer firedoblet for sistnevnte gruppe. 
For klær er volumøkningen nesten 70 prosent, mens møbeleksporten, etter markert 
oppgang siste kvartal, likevel har falt med 30 prosent i volum siden 2000. 
Importprisene (alle varer utenom skip) var i 4. kvartal 2014 5,3 prosent høyere enn for 
ett år siden, og 3,4 prosent høyere enn i 3. kvartal 2014. Fram til midten av 2014 har 
importprisene har økt lite siden 2011, med unntak av en markert økning i andre halvår 
2013, da kronen svekket seg. Siden 2000 har importprisindeksen for alle varer økt med 24 
prosent (fram til 4. kvartal 2014 og med 20,6 prosent fram til gjennomsnittet for 2014 og 
11,8 prosent til gj.snitt for 2013). En sterk krone har lenge bidratt til å holde 
importprisene regnet i kroner nede. En svekkelse av kronen bidrar ventelig til økte 
importpriser. Fra 3. til 4. kvartal svekket kronen seg med 4,4 prosent, i forhold til 
valutaene til våre viktigste handelspartnere.  
Samlet importvolum sank med 0,2 prosent fra 3. til 4. kvartal 2014 og har økt med 0,4 
prosent siste år (fra 4. til 4. kvartal). I gjennomsnitt økte importvolumet med 0,9 prosent 
og importprisene med 5,5 prosent fra 2013 til 2014. 
 

Produsentprisindeks (PPI) – 2000=100 
utvalgte industrinæringer

SSB – 10. april 2015   
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Produsentprisindeks (PPI) – 2000=100 
utvalgte industrinæringer

SSB – 10. april 2015  
 
Industriproduksjonen (fastlandet) økte (sesongkorrigert) med 1,2 prosent fra januar til 
februar 2015. Sammenlignes tremånedersperioden desember-februar med 
tremånedersperiode før, var det en nedgang i produksjonen på 0,5 prosent. Fra februar 
2014 til februar 2015 er det en økning på 0,8 prosent. 
Tas bergverk (med oljeproduksjon) og kraftproduksjon med var det en økning på 2,6 
prosent fra januar til februar, og nivået er 1,9 prosent høyere enn i februar 2014. 
 
Fra 2013 til 2014 økte industriproduksjonen med 3,3 prosent, etter en økning på 3,6 
prosent i 2013 og 2,7 prosent i 2012. Som figuren under viser, tok veksten i 
produksjonsvolumet seg litt opp i begynnelsen av 2013. Etter en nedgang i slutten av 
2013 økte industriproduksjonen igjen i de tre første kvartalene av 2014.  
 
Økning i produksjonen hos verftene, maskinindustrien og innen maskinreparasjon og 
installasjon ga en produksjonstopp i midten av 2013. Fjerde kvartal falt produksjonen 
tilbake, men gjennom 2014 har det igjen vært økning for de nevnte gruppene, og 
toppnoteringen fra 2013 ble passert.  
Maskinindustri, bygging av skip og maskinreparasjon og -installasjon økte produksjonen 
med henholdsvis; 10,0(14,5), 6,0(14,1) og 4,5(7,9) prosent i 2014. I parentes økningen i 
2013. Som året før knyttes veksten til de rekordhøye investeringene i olje- og 
gassvirksomhet. Gruppen data-, elektrisk utstyrsindustri og metallvareindustri, hadde 
5,3(6,7) og 2,9(3,2) prosent økning i produksjonen i 2014 (og 2013 økning i parentes). 
Økt produksjon av fisk, fiskevarer og for bidro til at produksjonen innen 
næringsmiddelindustrien økte med 2,5 prosent i 2014 etter 0,1 prosent nedgang i 2013. 
Kraftproduksjonen økte med 5,7 prosent i 2014 etter nedgang på 8,6 prosent i 2013. 
Kjemisk råvareindustri som hadde 2,3 prosent nedgang i produksjonen i 2013 økte den 
med 2,1 prosent i 2014. Trelast og trevareindustri økte produksjonen med 0,6 prosent i 
2014 etter 3,8 prosent nedgang i 2013, mens papirindustrien og grafisk industri hadde 
nedgang på 3,5 og 2, 5 prosent i 2014, etter nedgang på 8,7 og 2,8 prosent i 2013. 
Gruppen møbel og annen industri hadde nedgang i produksjonen på 3,4 prosent i 2014 
etter 3,7 prosent nedgang i 2013. Produsenter av ikke jernholdige metaller økte 
produksjonen med 4,9 prosent i 2014 etter 2,7 prosent nedgang året før. 
 
For den utvidede industrigruppen (PII) som også omfatter bergverk (med 
petroleumsutvinning) og kraftproduksjon, var det en økning på 3,6 prosent i 2014, etter 
en nedgang på 4,9 prosent i 2013. Råoljeproduksjonen økte med 1,0 prosent i 2014 etter 
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4,2 prosent nedgang i 2013. For naturgass var det økning på 2,3 prosent i 2014, etter 5,3 
prosent nedgang i 2013. Bergverksdrift på fastlandet økte produksjonen med 0,9 prosent i 
2014 etter 0,2 prosent nedgang i 2013. 
 

Industri- og oljeproduksjon – 2004 - 2014

Kilde: SSB - Produksjonsindekser Industri – 10. april 2015  
 

Industriproduksjon - Januar 2005-febr. 2015

Kilde: SSB - Produksjonsindekser Industri - 10. april 2015  
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Industriproduksjon – prosent endring siste 3 måneder, 
sammenlignet med forrige tremånedersperioden, for noen grupper

Kilde: SSB - Produksjonsindekser Industri - 10. april 2015 Prosent
 

 
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.  
Industriens omsetning økte med 4,0 prosent (sesongkorrigert) fra januar til februar i år. I 
tremånedersperioden desember-februar falt omsetningen med 0,3 prosent sammenlignet 
med tremånedersperioden før. Fra februar 2014 til februar 2015 var det 0,5 prosent 
nedgang i industriomsetningen. (også ned 0,5 prosent fra februar 2014 til februar 2015 
korrigert for helligdager). Sammenlignet med februar 2014 fordeler nedgangen på 0,5 
prosent seg, med 4,9 prosent oppgang for hjemmemarkedet og 7,8 prosent nedgang for 
eksportmarkedet.  
 
Fra 2013 til 2014 var det en økning i industriens omsetning med beskjedne 0,6 prosent. 
Eksport dro opp med 6,0 prosent økt omsetning, mens hjemmemarkedet falt med 2,7 
prosent. I 2013 økte omsetningen i industrien med 3,5 prosent, og i 2012 var økningen 
5,2 prosent.  
I motsetning til 2013 var det i 2014 eksportmarkedet som dro opp industriomsetningen 
mens det var nedgang på 2,7 prosent for hjemmemarkedet. I 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 8,9 prosent i 2014 etter 22,4 prosent økning året 
før. Maskinreparasjon og –installasjon hadde 2,8 prosent nedgang i omsetningen i 2014 
etter økning på 13,7 prosent i 2013. Næringsmiddelindustrien økte omsetningen med 2,3 
prosent i 2014, og det var i motsetning til året før også omsetningen på eksportmarkedet 
som trakk opp med 17,1 prosent økning, noe som skyldes økt fiskeeksport og spesielt 
laks. For bygging av skip og plattformer økte omsetningen med 6,8 prosent i 2014 og 
økningen var 8,7 prosent for eksporten og 6,6 prosent i hjemmemarkedet. Metallindustri 
og papir- og papirvareindustri hadde henholdsvis 7,4 prosent økning og 29,8 prosent 
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nedgang i omsetningen i 2014. Det var eksportmarkedet som ga økning, der omsetning av 
ikke jernholdige metaller økte med 11,7 prosent i 2013. 
  
Ser vi utenfor Norges grenser, var det fra januar til februar 2015 en økning i 
industriproduksjonen på 1,1 prosent i eurolandene og 0,9 prosent i hele EU 
(sesongkorrigert og virkedagskorrigert og bred definisjon av industri (PII)). Etter en 
markert vekst i november 2013, har det vært noe svakere utvikling igjen gjennom 2014. 
For hele året 2014 var det 0,6 prosent økning for eurolandene og 1,0 prosent for hele EU. 
I 2013 var det nedgang på 0,8 prosent for eurolandene og 0,5 prosent for hele EU, etter 
en nedgang på 2,4 prosent og 2,1 prosent i 2012.  
 

Industriproduksjon (utenom bergverk) 

Kilde: SSB – 10. april 2015  
 
Industriproduksjonen (Pll virkedagskorrigert) i eurolandene økte med 1,6 prosent det siste 
året (fra februar 2014 til februar 2015). For alle 28 EU-landene var det 1,4 prosent 
økning. ( EU er nå utvidet til 28 land etter at Kroatia kom med i 2013, og euroområdet til 
19 land, etter at Latvia kom med fra 2014 og Litauen fra 2015). I Norge var produksjonen 
i februar 2015 1,9 prosent høyere enn i februar 2014 (samme brede næringsgruppering 
som for EU statistikken – all industri utenom bygg- og anlegg-Pll). I slutten av 2013, og 
spesielt i november, viste industriproduksjonen i Europa økning, men falt i første del av 
2014 før den innledet en jevn men svak økning i resten av året.  
Sammenlignes februar 2015 med februar 2014 for enkeltland i EU, er det det 6 land som 
har nedgang, mens 18 land har økning. Landene med nedgang er Finland(-5,2%), 
Sverige(-3,7%), Danmark(-2,5%), Latvia(-1,6%), Portugal(-0,8%) og Italia(-0,2%).  
De 18 landene med økt produksjon er Irland(30%), Nederland(6,6%), Ungarn(5,9%), 
Slovenia(5,8%) Litauen(5,2%), Polen(5,1%), Estland(5,0%), Tsjekkia(4,6%),   
Malta(4,1%), Romania(3,2%), Slovakia(3,2%), Bulgaria(2,3%), Kroatia (2,0%), 
Hellas(1,7%), Frankrike(1,2%), Spania(1,0%), Tyskland(0,5%) og U-K(0,3%).  
4 EU land (Belgia, Kypros, Luxemburg og Østerrike) har foreløpig ikke publisert 
produksjonstall for februar.  
 

69 



Industriomsetning 

Kilde: SSB – 10. april 2015  

Industriomsetning etter næring – ujustere tall

Kilde: SSB – 10. april 2015  
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Industriomsetning – 2009 - 2014

Kilde: SSB – 10. april 2015  
 
 
 
Prisutviklingen i utlandet 
Det internasjonale bildet viser sterkt fallende prisvekst. For OECD landene var 
konsumprisveksten 0,6 prosent i årsvekst fra februar 2014 til februar 2015, litt opp fra 0,5 
prosent i januar, men klart lavere enn 1,1 prosent i desember. Den siste nedgangen 
skyldes ytterligere fall i energiprisene. Konsumprisstigningen var oppe i 1,9 prosent i juli 
(fra juli 2013 til juli 2014).  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 høsten 2013 og hadde enda sterkere 
fall mot slutten av 2014. For alle OECD landene økte matprisene med 2,3 prosent mens 
energiprisene falt med 11,6 prosent og andre priser økte med 1,7 prosent fra februar 2014 
til februar 2015.  I EU falt matprisene med 0,5 prosent mens energiprisene falt med 7,5 
prosent. Andre priser i EU økte med 0,8 prosent, slik at samlet prisøkning for alle varer var 
minus 0,2 prosent i EU (minus 0,3 prosent i eurolandene).  
For hele året 2014, sammenlignet med 2013, økte prisene i OECD landene med 1,6 (2,3) 
prosent, i eurolandene med 0,4 (1,4) prosent, i USA med 1,6 (1,5) prosent og i Japan med 
2,7 (0,4) prosent. I Storbritannia med 1,5 (2,6) prosent, i Sverige med minus 0,2 
(0,0)prosent, i Sveits med 0,0 (minus 0,2) prosent og i Danmark med 0,6 (0,8) prosent. I 
Kina økte prisene i 2014 med 2,0 (2,6) prosent, i India med 6,4 (10,9) prosent, I Russland 
med 7,8 (6,8) prosent, i Brasil med 6,3 (6,2) prosent, i Sør-Afrika med 6,1 (5,8) prosent 
og i Indonesia med 6,4 (6,4) prosent. Prisstigningen fra 2012 til 2013 i parentes. 
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Kilde: OECD 2. april 2015

In the year to February 2015, the picture was mixed across major OECD economies. Consumer prices continued 
to fall, albeit at a slower pace, in Italy (to -0.1%, compared to -0.6% in the year to January) and France (-0.3%, 
compared to -0.4%). Consumer prices remained unchanged in the year to February 2015 in both the United 
States (0.0%, up from -0.1%) and the United Kingdom (0.0%, down from 0.3%). By contrast, positive inflation 
was recorded in Canada (stable at 1.0%), Japan (at 2.2%, down from 2.4%) and Germany (at 0.1%, up from -
0.6%). 
In the euro area, consumer prices, as measured by the HICP, fell by 0.3% in the year to February 2015, 
compared with a decline of 0.6% in the year of January. Inflation excluding food and energy rose slightly to 0.7%, 
up from 0.6% in the year to January. However, Eurostat’s flash estimate for March 2015 points to a decline of 
prices by 0.1%. Annual inflation in the G20 area2 was 2.7%3 in February 2015. The G20 CPI aggregate reflects 
also diverging patterns among the world’s largest economies. Annual inflation further increased in the Russian 
Federation (to 16.7%) and to a lesser extent, in Brazil (to 7.7%) and China (to 1.4%). On the other hand, annual 
inflation slowed in India and Indonesia (to 6.3%), South Africa (to 4.0%) and Saudi Arabia (to 2.1%).. 

 
 
Fallende prisvekst i eurolandene 
17. april publiserte Eurostat desember tall, som viser at prisstigningen i eurolandene på 
årsbasis (fra mars 2014) var minus 0,1 prosent i mars, opp fra mins 0,3 måneden før. I 
januar var den minus 0,6 prosent , i desember minus 0,2 og pluss 0,3 prosent i november. 
Januar hadde den svakeste månedsveksten siden juli 2009.  I hele EU var prisstigningen 
også minus 0,1 prosent i mars. Den var minus 0,2 prosent i februar, minus 0,5 i januar, 
minus 0,1 i desember og pluss 0,3 prosent i november. Alt er da gitt som årlig rate der en 
sammenligner med samme måned året før. 
Den gjennomsnittlige økningen (i HCIP -harmonisert konsumprisindeks) for året 2014, ble 
0,4 prosent for eurolandene og 0,6 prosent for hele EU. Årsveksten i HICP for Norge i 2014 
var 1,9 prosent. 
Den var ikke uten grunn at IMF har advart mot deflasjon.  ECB (sentralbanken) har nå 
startet tiltak for å øke pengemengden og stimulere prisstigningen, slik at den ikke blir 
varig under null. 
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Konsumprisene i Norge 
Konsumprisindeksen i Norge (KPI) økte med 0,3 prosent fra februar til mars. Indeksen 
uten avgifter og energiprodukter (KPI-JAE) økte med 0,4 prosent. Som tidligere år steg 
klesprisene markert i mars. Klær økte med 5,1 prosent og skotøy med 3,0 prosent. 
Økningen må sees i sammenheng med avslutning av salg og ankomst nye vår og 
sommervarer i butikkene. Prisene på møbler og innredninger mv. økte med 5,7 prosent i 
mars. Matvareprisene som økte markert måneden før, gikk ned med 1,6 prosent fra 
februar og nesten alle undergrupper viste økning med unntak av frukt som hadde 3,0 
prosent økning.  
 
Tolvmånedersveksten fra mars 2014 til mars 2015 var 2,0. KPI-JAE steg med 2,3 
prosent. Beregnet husleie for selveiere økte med 2,3 prosent og husleie for leietakere med 
2,9 prosent i denne perioden. Prisene på aviser og tidsskrifter økte med 10,9 prosent og 
bøker med 9,6 prosent sammenlignet med mars i fjor. Møbler, innrednings- og 
dekorasjonsartikler hadde prisøkning på 9,9 prosent siste år, mens klesprisene falt med 
3,3 prosent og bidro til å dra prisstigningen ned.  
 

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

SSB –10. april 2015  
 
Årsveksten (gjennomsnittsvekst fra 2013) i KPI ble 2,0 prosent i 2014 (KPI-JAE økte 
med 2,4 prosent i 2014).  I 2010 var årsveksten i KPI 2,5 prosent, i 2011 1,2 prosent, i 
2012 0,8 prosent og i 2013 2,1 prosent.  

73 



Den markerte økning fra 2012 til 2013 skyldes i stor grad økte elektrisitetspriser. Indeksen 
uten avgifter og energi (som gir bedre uttrykk for underliggende prisvekst), KPI-JAE, 
økte med 2,4 prosent i 2014. Årsveksten i 2010 var 0,7 prosent, i 2011 0,9 prosent, i 
2012 1,2 prosent og i 2013 1,6 prosent.  
Konsumprisveksten passerte en topp i januar 2014, da 12-måneders veksten var oppe i 
2,3 prosent, men falt deretter fram til sommeren (juni). Deretter steg den til en vekst på 
vel 2 prosent, som den holdt seg på i resten av 2014, og i sum ga en årsvekst på 2,0 
prosent. Forskjellen mellom årsveksten i KPI og KPI-JAE skyldes i hovedsak reduksjon i 
elektrisitetsprisene, som har dempet veksten i KPI i 2014. 
 
Moderat prisvekst i utlandet og sterk krone, ga lenge svake prisimpulsene fra utlandet. 
Etter 1,0 prosent økning i 3. kvartal 2013, 3,3 prosent i 4. kvartal, 2,0 prosent i 1. kvartal 
2014 og nedgang på 1,4 prosent i 2. kvartal og økning på 0,8 prosent i 3. kvartal, var 
importprisindeksen for gruppen bearbeidede varer 4,9 prosent over nivået ett år 
tidligere, men fortsatt rundt 2,5 prosent under toppnivået ved årsskiftet 2008/2009. 
Svakere kronekurs, bidro til økt prisstigning regnet i kroner gjennom 2013 og 2014.  
Etter en nedgang på 0,9 prosent fra desember til januar, har prisene for importerte 
konsumvarer økt med 1,6 prosent siste måned og med 2,1 prosent fra mars 2014 til 
mars 2015. Svakere krone gir økning i prisene i norske priser.  
 
 
 
Utviklingen i norsk økonomi 
 
Statistisk sentralbyrå (SSB) kom med en ny utgave av «Økonomiske Analyser 
no.1/2015» 12. mars. Der omtales både året 2014 (økonomisk utsyn)og det gis 
oppdaterte prognoser «Konjunkturtendensene». 
 
Etter nærmere to år med nær trendvekst på anslagsvis 2, 25 prosent kom det et omslag til 
svakere vekst i andre halvår i fjor. BNP Fastlands-Norge økte fra 2. til 4. kvartal med 1,5 
prosentregnet som årlig rate. For hele 2014 var veksten for Fastlands-Norge 2,3 prosent. 
Det samme som i 2013. Det var den reduserte etterspørselen fra petroleumsnæringen 
sammen med en beskjeden utvikling i konsumet til husholdningene som dro ned veksten 
mot slutten av 2014. Tabellen under viser utviklingen i og gjennom 2014. 
Fra et gjennomsnitt på 110 USD per fat fra 2011 og utover til juli 2014, falt oljeprisen via 
en bunn på 45 USD per fat i januar til rundt 60USD i begynnelsen av mars. Sterkere USD 
og svekkelsen av den norske kronen, demper prisnedgangen noe, men den var i 
begynnelsen av mars rundt 25 prosent under gjennomsnittsprisen i 2013, regnet i kroner. 
Inntektene som opptjenes i petroleumsnæringen vil bli redusert med rundt 30 prosent fra 
2014, som følge av et slikt prisfall, og alene gi en reduksjon i bruttonasjonalproduktet 
(BNP) på 6 prosent. Noe av nedgangen deles av utenlandske eiere. Statistisk sentralbyrå 
(SSB) påpeker at, gjennomslaget for nye teknologier innen oljeproduksjon gjør det 
sannsynlig at prisene varig senkes i forhold til 2011-2013 nivået. 
Oljeprisfallet har to effekter på norsk økonomi. Landets inntekter faller og 
petroleumsnæringens etterspørsel rettet mot norske bedrifter faller, som følge av at den 
gode lønnsomheten svekkes. 
Sammenligner man med prognoser gitt før 2014, blir prisnedgang til rundt 60 dollar fatet 
ikke spesielt dramatisk. Sett i et lengre historisk perspektiv er ikke dette lav pris. For ti år 
siden våget «ingen» å tro at en så høy oljepris skulle være et nøkternt anslag på 
gjennomsnittsprisen over mange tiår, påpeker SSB. I regjeringen perspektivmelding i 
2004 forutsatte de en oljepris per fat på 30 2003 dollar.  
SSB regner nå med at petroleumsinvesteringene fra et rekordhøyt nivå, faller med 16 
prosent i 2015 og 8 prosent i 2016. De påpeker at det meste av produksjonen og mange 
av feltene under utvikling fortsatt vil være lønnsomme. Selv dagens oljepris gir 
lønnsomhet foren betydelig olje- og gassproduksjon med tilhørende etterspørsel etter 
leveranser fra norske bedrifter i flere tiår. Dette vil imidlertid skje i konkurranse med 
utenlandske leverandører. 
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SSB regner med at det meste av inntektssvikten slår ut i laver sparing (spesielt lavere 
offentlig sparing) framfor lavere etterspørsel her og nå, og at konkurranseevnen styrkes 
gjennom svekket kronekurs og lavere lønnsvekst. 
Samtidig med at petroleumsinntektene er blitt langt høyere enn ventet etter 2004, har den 
samlede realinntektsveksten likevel blitt svakere enn ventet.  Forklaringen ligger i svak 
produktivitet. Som for USA og de fleste andre land i Vest-Europa har produktivitetsveksten 
etter 2005 vært langt svakere enn i tidligere år. 
 
SSB regner med at andre næringer vil få bedre betingelser de nærmeste fire årene, og at 
dette vil lette omstillingen, som følge av redusert aktivitet i petroleumsnæringen.  
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SSB sier videre at omstillinger har skjedd og skjer kontinuerlig i norsk næringsliv. 
Bruttostrømmer i arbeidsmarkedet og endringer i næringsstrukturen har de siste tiårene 
ikke vært mindre enn i andre land. Omstillingsevne har vært og vil fortsatt være en viktig 
for velstand og økonomisk vekst. De oljedrevne omstillingene har i hovedsak vært en 
behagelig prosess der alle involverte har høstet fordeler, fordi lønn og andre betingelser 
har vært bedre i oljerelaterte næringer enn i jobber som ble forlatt, delvis gjennom 
utdeling av grunnrente til de ansatte. Omstillingene i motsatt retning vil neppe gå like lett. 
En del av dem som må finne ny jobb vil oppleve et tap. Generell lønnsvekst og naturlig 
avgang vil dempe omfanget av dette, spesielt hvis omstillingene kan fordeles på mange 
år. Likevel må man regne med motvilje og krav om tiltak for å begrense omstillingene. 
Siden man uansett vil få en nedbygging av petroleumsvirksomheten, og må skape nye 
jobber advarer SSB mot politiske tiltak som styrker lønnsomheten i petroleumsrelatert 
virksomhet og utsetter omstilling. 
 
Hos Norges handelspartnere tok den økonomiske veksten seg noe opp mot slutten av 
2014. Det var også tilfellet for euroområdet, der veksten var meget svak i sommerhalvåret 
i 2014. Fra 2013 til 2014 var veksten i eurolandene 1,1 prosent.  Både Sverige, 
Storbritannia og USA hadde vekst på nær 2,5 prosent fra 2013, og veksten holdt seg godt 
oppe gjennom 2014. Bildet var blandet for de fremvoksende økonomiene, der særlig de 
store råvareeksportørene, Brasil og Russland hadde en svak utvikling, påpeker SSB.  
Generelt preges bildet av lav og fallende inflasjon, fall i olje og råvarepriser, lave og 
fortsatt fallende renter og svak tiltakende vekst, der USA foreløpig er relativt alene som 
betydelig drivkraft. Finansmarkedene er fortsatt en usikkerhetsfaktor sammen med høy 
statlig gjeld i de fleste land, noe som begrenser mulighetene for å stimulere veksten 
gjennom budsjettpolitikken. 
 
 

Bygge og anlaggsvirksomhet
sesongjustert produksjonsindeks

Kilde: SSB – 6. februar 2015  
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Makroøkonomiske anslag 2014 til 2018 fra SSBs Økonomiske analyser 1/2015 12.mars 
2105 (prosent endring fra året før der ikke annet framgår) 

 
 
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 investeringsundersøkelse i 3. kvartal for industriinvesteringer i 2014 og 2015, 
antyder en svak økning i 2014 (3-4 prosent), men nedgang på 5-6 prosent i 2015, fra et 
nivå som i forhold til industriens omsetning allerede er det laveste på over 40 år.  
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Investeringer i olje- og gassvirksomhet (leting, feltutbygging, drift, landvirksomhet, 
nedstenging og rørtransport) er justert til 219 milliarder i 2014 (SSBs 
investeringsundersøkelse fra 4. desember). Anslaget for 2015 er 185 milliarder. Ned vel 15 
prosent. I 2015 anslaget er det inkludert 11,7 milliarder til nedstengning og fjerning av 
utstyr, noe som ikke er tatt med tidligere år. Statistisk sentralbyrå påpeker imidlertid at de 
venter at ikke vedtatte prosjekter vil komme til, slik at nedgangen i 2015 etter deres 
anslag begrenses til 12,8 prosent. 
Kvartalsvis rapport (SSB 8. september) om lønnsomhetsutviklingen (driftsmargin og 
resultatgrad) i de børsnoterte selskapene viser en sterk forverring fra 1. til 2. kvartal 
2024. Fra et nivå godt over gjennomsnittet for de siste år til klart under gjennomsnittet. 
 
28.januar 2015 publiserte Statistisk sentralbyrå konjunkturbarometeret for industri 
og bergverk for 4. kvartal 2014. Dette viser at veksten i industriens produksjonsvolum 
stanset opp i 4. kvartal. Det er redusert ordretilgang og fallende ordreinngang for 
produsenter av investeringsvarer som drar bildet mest ned, og den generelle 
bedømmelsen av utsiktene for 1. kvartal er dalende for disse produsentene. For 
produsenter av innsatsvarer (kjemiske råvarer og metaller mv) er det mer uendret 
situasjon, der lav kronekurs stimulerer. Produsenter av konsumvarer melder om økning i 
produksjonsvolumet, og det er spesielt næringsmiddelindustri som drar opp. 
Samlet sett oppveier endringene i 4. kvartal hverandre, og gir en flat utvikling. 
Industrisysselsettingen gikk noe ned i 4. kvartal. Færre ansatte innen produksjon av 
konsumvarer trekker ned, mens økning innen innsatsvarer demper nedgangen. 
 
Norsk Industri 
Norsk Industri kom med sin årlige konjunkturrapport 3. februar 2015. Som tidligere har de 
gjort en egen undersøkelse blant medlemmene.                                                                                                               
I følge denne undersøkelsen venter lederne i industribedriftene en eksportvekst på 
elleve prosent i 2015, men en nedgang i omsetningen på hjemmemarkedet på 
seks prosent. For bedriftene i oljeklyngen vil fallende investeringer dra aktiviteten ned. 
Det at PUD (Plan for Utbygging og Drift) for det store petroleumsfeltet Johan Sverdrup 
leveres inn 13. februar, vil redusere nedgangen og trolig gi flere nye oppdrag til norske 
bedrifter i årene 2015-2018. Bedriftene i oljeklyngen venter likevel fem prosent redusert 
omsetning. Øvrig industri venter sju prosent økt omsetning i 2015. 
Bedriftene venter en generelt en svak utvikling i hjemmemarkedet i 2015. De venter 
mellom fire og sju prosent nedgang i omsetningen, avhengig av om de innenfor eller 
utenfor oljeklyngen. 
Tredjeparten av bedriftene vurderer å øke investeringene, og det gjelder spesielt de store 
bedriftene. Økte investeringer er for mange også nødvendig for å kunne realisere ønsket 
utvikling. 
Rundt halvparten av bedriftene profiterer på svakere krone. En tredjedel får dyrere innkjøp 
og mister dermed mye av kursgevinsten, selv om de relativt sett kommer ut i pluss. 
Omslaget for leverandører til oljeindustrien kom for en del allerede i 2. halvår 2014, og 
sysselsettingen er alt vesentlig redusert. Det er imidlertid innleiemarkedet og i stor grad 
midlertidig arbeidskraft fra utlandet, og i liten grad fast ansatte som er rammet av 
tilpasningene så langt. Aktiviteten innen V&M (vedlikehold og modifikasjon) falt med mer 
enn en tredjedel fra 1. til 2. halvår 2014. Det entes en stabilisering på det lavere nivået, 
men en økning igjen om 2-3 år. 
Eksportandelene er i gjennomsnitt 50 prosent for bedriftene i utvalget. Innen oljeklyngen 
drøyt 30 prosent og for de øvrige rundt 60 prosent. 83 prosent av omsetningen til 
bedriftene i oljeklyngen går til olje- og gassindustrien/leverandørindustrien. For de øvrige 
bedriftene er denne andelen bare 3 prosent.  Grensen for å bli regnet å tilhøre oljeklyngen 
er at minst 30 prosent av omsetningen går til olje- og gassindustrien/leverandørindustrien. 
 
NHOs kvartalsrapport 
NHO publiserte 10. mars “Økonomisk overblikk” 1/2015. Her inngår ny runde av 
økonomibarometeret. I 1. kvartal rapporteres det om en noe fortsatt relativt stabil 
markedssituasjonen hos NHO-bedriftene, slik det nå har vært i halvannet år. Det er 
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imidlertid nå store variasjoner mellom bransjene. Fiskeindustrien melder om svært god 
markedssituasjon.  Byggenæringen og tjenestebedriftene er også fortsatt positive, og det 
samme gjelder flere eksportbedrifter. IKT-bedriftene som lenge har vært de mest positive, 
melder om en mer negativ trend de siste kvartalene. Petroleumsrettede bedrifter melder 
om en stadig mer krevende situasjon. 
Næringslivets økonomibarometer (utført i av TNS Gallup for NHO) omfatter 2015 svar fra 
medlemsbedrifter i NHO, og svarprosenten var i underkant av 25 prosent. Undersøkelsen 
er gjennomført i perioden 2. til 13. februar. 
  
Når det gjelder utsiktene framover (annet halvår 2015), er de fleste bransjers vurderinger 
mer negative, sammenlignet med tidligere kvartaler. Mest negativ endring hos 
petroleumsrelaterte bedrifter, mens fiske- og havbruk tror de gode markedsforholdene 
fortsetter ut året. Byggenæringen og reiselivsnæringen er blitt markert mer negative. Det 
gjelder også forretningsmessig tjenesteyting og IKT- bedrifter som fram til fjerde kvartal i 
fjor vurderte utsiktene relativt optimistisk. Innen industrien er det bransjer som treindustri 
og metallindustri som er årsak til at industrien er blitt mer optimistisk fra forrige kvartal. 
 
NHO tror at de samlede petroleumsinvesteringene faller med 15 prosent i 2015, og med 
10 prosent i 2016, for så å øke med 5 prosent i 2017. De slår fast at oljeinvesteringer 
passerte en topp allerede høsten 2013, og at fallet i oljeprisen i 2014 har forsterket 
nedgangen. NHOs prognoser bygger på forward prisene, og det understrekes at det er stor 
usikkerhet knyttet til prognosen.  
 
Investeringsviljen er fortsatt svak og fallende blant NHO bedriftene. Dette gjelder både 
petroleums- og eksportrettet industri, som er blitt mer negative. Største 
investeringshinder meldes å være synkende ordretilgang og reduserte salgspriser. 
Sammenlignet med situasjonen i forrige kvartal, er det nå flere som oppgir svak 
kostnadsmessig konkurranseevne og økte priser på vareinnsats som hinder for å 
investere. 
NHO venter at fastlandsnæringenes investeringer vil falle med 4,25 prosent i 2015 og 1,25 
prosent i 2016.  
Økonomibarometer undersøkelsen bekrefter ulik aktivitetsutvikling i regionalt. Bedrifter i 
Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelag vurderer markedssituasjonen fortsatt relativt 
positiv.  Bedrifter i Rogaland og Møre og Romsdal opplever markedssituasjonen noe 
mindre negativ i forhold til forrige kvartal. Når det gjelder utsiktene framover er sør- og 
vestlandsbedriftene blitt klart mer negative. Situasjonen i Rogaland er svært negativ, 
sammenlignet med vurderingen for tre kvartaler siden. Bedriftene i Oslo, Akershus og 
enkelte østlandsfylker som Buskerud og Vestfold er blitt mer optimistiske når det gjelder 
utsiktene for 2015. 
 
NHO-bedriftene planlegger som i 4. kvartal å øke bemanningen med 1,4 prosent i 2015, 
etter en betydelig nedjustering av anslaget gjennom 2014. I 2016 ventes en økning på 1,9 
prosent. Som i 2014, er det tjenestesektoren som melder om økt bemanningsbehov både i 
2015 og 2016. Petroleumsrettede bedrifter som melder nå om en betydelig nedgang i 
bemanningen i år. Mer enn20 prosent av denne gruppen vil øke antall permitteringer og 
oppsigelser i resten av 2015. Også blant eksportbedriftene er det klar økning når det 
gjelder planer om permitteringer og oppsigelser. 
 
Tabellen under viser NHOs prognoser for økonomiske hovedstørrelser. 
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Norges Bank sin siste utgave av ”Regionalt nettverk” undersøkelsen, gjennomført i 
perioden 13. januar til 16. februar (Nr. 1/2015, publisert 6. mars), viser at 
produksjonsveksten har vært moderat de siste 3 månedene. Veksten har avtatt litt, i tråd 
med kontaktenes forventninger i oktober. Mange viste til svakere etterspørsel fra 
petroleumsnæringen.  Bedriftene meldte også fall i aktivitet innen private byggeprosjekter. 
Det er de husholdningsrettede næringene som nå rapporterer om sterkest vekst. Samlet 
venter kontaktbedriftene svakere vekst de neste 6 månedene, og utsiktene bedømmes 
svakere enn i oktober. Den lave oljeprisen har bidratt til å dempe forventningene.  
342 kontaktbedrifter deltok i denne runden. 
 
Produksjonsveksten i hjemmemarkedsindustrien har økt litt, men er fortsatt svak, og om 
lag slik de så for seg i oktober. Det har vært god vekst for offentlige bygg- og 
anleggsprosjekter, og flere bedrifter melder om økt etterspørsel fra tradisjonell industri. 
Samlet venter hjemmemarkedsindustrien fortsatt små endringer i veksten.  
Eksportindustrien melder om svak produksjonsvekst, og noe lavere enn i forrige runde. 
Det var særlig petroleumsindustrien som melder om redusert etterspørsel fra utlandet, og 
flere bedrifter har hatt kraftig fall i ordreinngangen. I andre deler av eksportindustrien er 
det økt etterspørsel, men veksten dempes av høy kapasitetsutnyttelse. Svakere kronekurs 
har styrket konkurranseevnen, og enkelte oppga at dette har gitt produksjonsvekst. 
Samlet venter eksportindustrien at veksten vil dempes av lavere etterspørsel fra 
petroleumsindustrien det neste halvåret. 
  
Oljeleverandørnæringen melder om markert nedgang i produksjonsvolumet. Lavere 
aktivitet innen leting, drift, vedlikehold og modifikasjon bidro til å dempe aktiviteten. 
Kontaktene viste til markert nedgang i ordreinngangen og ventet at fallet i aktiviteten vil 
vedvare de neste 6 månedene. 
 
I bygg og anlegg har volumveksten vært svak de 3 siste månedene. Veksten har avtatt litt 
fra oktober, og den har vært svakere enn kontaktene da ventet. Veksten dempes av lavere 
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aktivitet innen private bygg- og anleggsprosjekter, mens det fortsatt er god vekst i 
offentlige prosjekter.  
Kontaktene venter at produksjonsveksten vil avta ytterligere det neste halvåret, særlig 
som følge av at redusert etterspørsel fra petroleumssektoren vil bidra til færre 
investeringer i private forretningsbygg. 
 

 

Produksjonsvekst i industrigrupper og bygg og anlegg

 
I varehandelen rapporteres det om fortsatt moderat vekst de 3 siste månedene. Veksten 
var om lag som i forrige runde, og om lag som de så for seg i oktober. Kontaktene venter 
avtagende vekst det neste halvåret. 
 
Innen tjenesteyting har det også vært moderat vekst. Svakere etterspørsel fra 
petroleumsnæringen har bidratt til å dempe veksten for tjenester mot næringslivet. I 
tjenester mot husholdningene har veksten tiltatt litt fra oktober. Begge gruppene av 
tjenesteyting venter avtagende vekst fremover, og vekstutsiktene bedømmes å være 
svakere enn i forrige runde i oktober.  
 
Kapasitetsutnyttingen i bedriftene har økt litt innen tjenesteyting, og avtatt noe i 
industrien og varehandelen. I bygg og anlegg var det små endringer i 
kapasitetsutnyttingen fra oktober. I sum var kapasitetsutnyttingen uendret fra oktober, og 
23 prosent sier også nå at de ville ha noen eller betydelige problemer med å møte en 
eventuell vekst i etterspørselen. I august var andelen 24 prosent. 
Andelen som meldte om at tilgang på arbeidskraft var en begrensning for økt produksjon 
gikk ned fra 17 prosent av bedriftene i august til 13 prosent i oktober og 12 prosent nå. 
Industri, varehandel og tjenesteyting rapporterte om god tilgangen på arbeidskraft, og 
innen tjenesteyting er det også blitt noe lettere enn tidligere.  
 
Kontaktene planla svak vekst i investeringsnivået de neste 12 månedene. Varehandelen 
planlegger noe vekst i investeringene, mens tjenesteyting venter små endringer. 
Industrien planlegger svak nedgang, som følge av nedgang innen petroleumsrelatert 
industri. Det var kommune- og sykehussektoren som planla den sterkeste 
investeringsveksten.  
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Sysselsettingen er lite endret de siste 3 månedene, om lag som kontaktene ventet i 
oktober. Innen industri og bygg og anlegg har sysselsettingen gått noe ned. Nedgangen 
var sterkest i industrien, der særlig petroleumsrelatert virksomhet dro ned. De øvrige 
næringer rapporterte om marginal vekst i sysselsettingen. og samlet er det også ventet 
små endringer de neste 3 månedene. Sysselsettingen ventes å øke moderat innen 
tjenesteyting mens industrien ser for seg redusert sysselsetting fremover. De øvrige 
næringene venter om lag uendret sysselsetting.  
Kontaktene venter nå en årslønnsvekst på om lag 3 prosent i 2015, nedjustert fra 3,25 
prosent i oktober. Kommune og sykehussektoren venter sterkest lønnsvekst i 2015 med 
om lag 3,25 prosent, mens de øvrige venter en lønnsvakt på rundt 3 prosent. Kontaktene 
viste til at bedre tilgang på arbeidskraft kan bidra til å dempe lønnsveksten. 
Kontaktene meldte samlet sett om stabile driftsmarginer, mot en marginal vekst i 
forrige runde. Eksportindustrien har hatt moderat marginvekst, mens bygg og anlegg 
meldte om en svak marginforbedring. De øvrige næringene rapporterte om litt svakere 
marginer. 
Regionfordelt  
Samlet kapasitetsutnytting er gjennomgående uendret eller lavere, med unntak av region 
Innland (Hedmark og Oppland), der det er blitt strammere. Det er blitt mindre stramt i 
region Nordvest (M&R og S&Fj), region Nord (Nordland, Troms og Finnmark) og region Sør 
(Agderfylkene, Telemark og Vestfold). Det er fortsatt strammest i region Nord og i region 
Øst (Oslo, Akershus og Østfold). Selv om det er blitt mindre stramt i region Nordvest, slik 
at de to vestlandsregionene  nå er omtrent på samme kapasitetsutnyttingsnivå, er det nå 
minst stramt i region Sør. 
  
Kontaktene rapporterte om at tilgang på arbeidskraft som begrensende faktor for økt 
produksjon var litt mindre, sammenlignet med forrige runde. Arbeidsmarkedet er blitt 
strammere i region Innland(Hedmark og Oppland), og i region Nord (Nordland, Troms og 
Finnmark), mens det er blitt slakkere i region Sørvest (Hordaland og Rogaland) og region 
Sør (Agderfylkene, Telemark og Vestfold). Sistnevnte region har det slakkeste 
arbeidsmarkedet. Det strammeste arbeidsmarkedet er nå i region Nord, fulgt av Midt-
Norge, region Nordvest og region Innland. 

Kapasitetsproblemer
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Innovasjon Norge gjorde i slutten av november en undersøkelse blant egne 
distriktskontor, der følgende fem spørsmål ble stilt.  

• Virkninger av investeringsnedgang innen olje- og gass? 
• Påvirkes resten av næringslivet? 
• Absorberes den økte ledigheten i o&g i andre næringer? 
• Eksempler på omstilling fra o&g til andre bransjer? 
• Andre utviklingstrekk (trusler muligheter)? 

Svarene bekrefter inntrykket fra regionalt nettverk.  
Skiferolje og lang periode med høye priser har gitt varige endringer i olje- og 
gassmarkedet. Forbruket faller tilbudet øker, samtidig som grønnere alternativer øker. 
En begrenset (pris og) investeringsnedgang synes å være håndterbar. Nedgang tas opp av 
andre næringer og arbeidsmarkedsregioner, noe som gir bedre tilgang på kvalifisert 
arbeidskraft (ingeniører mv.) Større nedgang er mer utfordrende og skaper usikkerhet. 
Sterkt redusert aktivitet kan få store konsekvenser når det skjer på mindre steder. 
Underleverandører som har flere ben å stå på (innen maritim mv.) kan dempe 
svingninger. 
Av andre utfordringer nevnes bortfallet av det Russiske fiskemarkedet. 
Det er avventende optimisme, fokus på kostnadsbesparelser og å utvikle produkter og 
markeder for å få et bredere anvendelsesområde for sine produkter og tjenester. 
 
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 
(økonomiekspertene), partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger. 
I undersøkelsen for 1. kvartal, som ble gjennomført i perioden 2.til 20. februar 2015, er 
økonomenes forventninger om prisstigningen de kommende 12 månedene justert 0,1 
prosentpoeng. Opp fra 2,2 prosent i undersøkelsene i 3. og 4. kvartal til 2,3 prosent. 
Forventet prisstigning om to år er uendret fra forrige undersøkelse på 2,2 prosent, og om 
fem år også uendret på 2,3 prosent.  
Økonomer tilknyttet universitet/høyskoler har større spredning i sine prisforventninger enn 
økonomene i finansnæringen. Begge har i gjennomsnitt uendrede eller 0,1 prosentpoeng 
oppjustering av sine prisforventninger. 
Partene i arbeidslivet justerte sine prisforventninger både ned og opp fra forrige kvartal. 
De venter nå 2,2 prosent prisstigning om 12 måneder, etter nedjustering på 0,1 
prosentpoeng. Arbeidsgiverne justerte ned fra 2,3 til 2,2, og arbeidstakerorganisasjonene 
fra 2,4 til 2,3 prosent om 12 måneder. Partene i arbeidslivet venter  2,6 prosent 
prisstigning om to år, etter oppjustering fra 2,3 prosent. Om 5 år venter de som sist 2,5 
prosent. Næringslivslederne venter nå 2,4 prosent prisvekst om 12 måneder, etter 
oppjustering med 0,2 prosentpoeng siden 4. kvartal. De venter nå at prisstigningen øker 
til 2,9 prosent om 2 år. Husholdningene har oppjustert sine forventninger fra 2,6 til 2,7 
prosent om 12 måneder. 
 
Næringslivslederne har siden 4. kvartal i fjor nedjustert sine anslag for lønnsvekst med 0,4 
prosentpoeng for 2015 og 0,1 for 2016, og venter en årslønnsvekst på 2,6 prosent i 2015 
og 2,7 prosent i 2016. Partene i arbeidslivet har nedjustert med 0,5 prosentpoeng, og 
venter nå en lønnsvekst på 2,9 prosent i 2015 og har nedjustert med 0,3 prosentpoeng til 
2,9 prosent for 2016. Både arbeidstakerne og arbeidsgiverne har nedjustert sine 
lønnsforventninger for 2015, til henholdsvis 3,0 og 2,7 prosent. For 2016 har 
arbeidsgiverne justert ned fra 3,2 prosent i 4. kvartal til 2,5 prosent nå, mens 
arbeidstakerne fortsatt venter 3,3 prosent lønnsvekst i 2016. 
65,5 prosent av økonomene sier i 1. kvartal 2015 at de ventet sterkere kronekurs om 12 
måneder, mens bare 5,2 prosent venter svakere kronekurs.  I 2., 3 og 4. kvartal 2014, var 
tilsvarende prosenter 43,6, 47,5 og 42,9 for sterkere krone og 10,9, 12,5 og 24,5 for 
svakere krone. Den sterke svekkelsen som vi fikk mot slutten av 2014 har påvirket 
forventningene og endret i retning, slik at flertallet nå tror på styrking av kronekursen 

83 



fremover. Det er fortsatt svært stor forskjell for de to undergrupper av økonomer. Det er 
nå 58,1 prosent av universitets-/høyskaleøkonomene som venter styrket kronekurs om 12 
måneder (30,3 prosent i 4. kvartal 2014), mens 74,1 prosent av økonomene i 
finansnæringen nå venter høyere kurs. I 4 kvartal var det 68,8 og prosent i denne siste 
gruppen som ventet høyere kronekurs. 
 
I 4. kvartal 2014 venter 33,0 prosent av næringslivslederne bedre lønnsomhet i egen 
bedrift om 12 måneder. Dette er litt opp fra 28,3 prosent i 4. kvartal, 26,4 prosent i 3. og 
25,7 prosent i 2. kvartal, da det var markert nedgang fra 1. kvartal. Andelen som venter 
svakere lønnsomhet gikk noe ned fra 28,6 prosent i 4 kvartal til 27,5 prosent i 1. kvartal. 
Det var 21,7 prosent som venter svakere lønnsomhet i 3. kvartal og 26,7 prosent i 
2.kvartal 2014. Det betyr en nedgang fra 50,9 prosent i 3. kvartal til 41,2 i 4. og 38,4 
prosent nå i 1. kvartal i gruppen som tror på uendret lønnsomhet.  
 
26,6 prosent av lederne tror at de vil øke sysselsettingen det kommende året. For et 
kvartal siden var tilsvarende anslag 28,4 og for 2 kvartaler siden 30,0 prosent. For et 
halvannet år siden var andelen som ventet økt sysselsetting 37,7 prosent. I 3. kvartal og 
4. kvartal ventet 49,0 prosent av næringslivslederne å ha like mange ansatte i bedriften 
om et år. Andelen har nå falt litt til 48,1 prosent. 25,3 prosent venter å ha færre ansatte. 
En økning fra 20,7 prosent av lederne i 4 kvartal, 20,3 i 3. kvartal og 18,4 prosent i 2. 
kvartal 2014. 
 

Kilde: Norges Bank – Pengepolitisk rapport 1/15 19. mars 2015
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Norges Banks utlånsundersøkelse for 1. kvartal 2015, viser at bankene sine 
utlånsmarginer til både husholdninger og foretak fortsatte å falle i 1. kvartal og det er 
ventet ytterligere fall i 2. kvartal 2015 for husholdningene, og uendret for foretakene. Det 
rapporteres ikke om endringer i øvrige lånebetingelser.  
Låneetterspørselen fra foretakene var uendret i 1. kvartal, mens det på forhånd var ventet 
lavere etterspørsel. Kredittpraksis overfor foretakene var uendret i 1. kvartal, selv om 
bankene på forhånd hadde signalisert en viss innstramning. Overfor næringseiendom var 
det imidlertid litt strammere kredittpraksis i1. kvartal. Bankene uendret kredittpraksis 
overfor foretakene samlet i 2. kvartal.  
Kredittpraksisen overfor husholdningene var uendret fra 4. til 1. kvartal og bankene venter 
heller ingen endring i 2. kvartal. Bankene rapporterer om økt låneetterspørsel fra  
husholdningene i 1. kvartal og at økningen var noe sterkere enn forutsatt.  
Etterspørselen etter fastrentelån økte betydelig. Bankene venter at låneetterspørselen fra 
husholdningene samlet sett vil være uendret i 2. kvartal i år. 
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 27. mars - 14. april og publisert 23. april 2015. 
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