
NYHETSBREV OM NORDNORSK ØKONOMI  

 

En fortsatt svak krone gir gode tider for turisme og annen eksportvirksomhet. Samtidig blir både 

utenlandsferien og importvarene dyrere. Men hvorfor er egentlig kronen så svak? Og hva kan vi 

forvente i boligmarkedet? 

 

Norge i verden 

Norsk økonomi er tett knyttet til olje og gass. Derfor vil prisutviklingen på disse varene ha stor 

betydning for bytteforholdet mellom kronen og andre lands valutaer. Oljeprisen har sunket over tid, 

og selv om vi så en liten oppgang ved inngangen til 2017, har prisen nå falt på nytt. I skrivende stund 

ligger oljeprisen på rundt 45 USD fatet og ser ut til å møte større motstand på vei opp enn ned.  

Verdens samlede forbruk av olje vokser fortsatt år for år. De 14 oljeproduserende landene i OPEC 

lover produksjonskutt. Denne effekten motvirkes imidlertid av økende produksjon av amerikansk 

skiferolje, kraftig vekst i produksjonen i Libya og generelt velfylte oljelagre. Følgene av en lavere 

oljepris er fallende samlede eksportinntekter her hjemme. Dette legger press på kronekursen. Det 

positive for norsk oljeindustri – og særlig for den del av denne virksomhet som pågår i 

Barentsregionen – er at sektoren har vært gjennom en betydelig omstilling med 

kostnadseffektivisering som resultat. Med fortsatt kostnadseffektivisering og en oljepris som ikke 

svekker seg fra dagens nivå vil lønnsomheten knyttet til oljefeltene i Barentshavet øke. Norsk 

økonomi er fortsatt helt avhengig av inntekter fra olje- og gassindustrien for å gå med overskudd. Og 

denne industrien vil også i fremtiden ha stor betydning.  

Makroøkonomisk utvikling i Norge tyder ellers på at vi går lysere tider i møte. Arbeidsledigheten har 

ifølge tall fra NAV sunket fra 3,2 prosent i januar til 2,6 prosent i juni, mens lønnsveksten tar seg opp. 

Rentene er fortsatt lave, investeringene i Fastlands-Norge stiger og stemningsindikatorene i norsk 

industri gjør det samme.  

– Mange av Norges viktigste handelspartnere har de siste årene måttet håndtere nedgangstider. 

Rekordlav rente har heller ikke gitt ønsket effekt. Samtidig er det nå tegn til bedring. Særlig Europa, 

Norges aller viktigste handelspartner, har overrasket positivt, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i 

SpareBank 1 Nord-Norge. 

Konsernsjefen påpeker likevel at det finnes noen mørke skyer på himmelen.  

– Usikkerhet knyttet til Trumps evne til å gjennomføre sine ekspansive økonomiske planer, økt global 

proteksjonisme, samt et Kina som sliter med å opprettholde sin økonomiske vekst vil påvirke oss. 



Samtidig er det vanskelig å forutse det økonomiske utfallet av Storbritannias Brexit, og effekten av 

Macrons reformplaner for Frankrike. 

Nord-Norge i Norge 

Mens deler av Norge sliter, nyter Nord-Norge godt av en lav krone. Årsaken til dette er først og 

fremst at vi da får flere kroner igjen for det vi eksporterer – og eksport preger landsdelen. Samtidig er 

det billigere for utenlandske turister å besøke oss. Dette vises i belegg på hoteller, og på den 

voldsomme omsetningsøkningen vi ser hos turistoperatørene. Kombinasjonen av høy etterspørsel og 

lav krone gir dermed god uttelling for vår landsdel.  

Samtidig gjør en lav kronekurs det dyrere å være nordnorsk, i alle fall på den private siden. Sjelden 

har vi fått lavere uttelling på feriebudsjettet – dersom du reier utenlands, da. Bare i løpet av de tre 

siste månedene har kronekursen alene gjort det nesten 8 prosent dyrere å være nordmann i 

Danmark, og det er samme gjelder dersom du besøker land som benytter Euro. 

Arbeidsledigheten i Nord-Norge er lav, og den er synkende. Mens det i januar var 6.861 personer i 

Nordland, Troms og Finnmark som var helt uten arbeid, var tallet sunket til 5.412 i mai, ifølge tall fra 

NAV. Innen helse og utdanning er det reell mangel på arbeidskraft, og flere steder er man avhengig 

av å importere arbeidskraft.  

Hvilke konsekvenser vil en endret kroneverdi kunne få? 

En styrket krone vil kunne svekke vår konkurranseevne. Vi vil få mindre penger igjen for det vi 

eksporterer, samtidig som det vil bli dyrere, og dermed mindre attraktivt, å besøke Nord-Norge. På 

den andre siden vil vi kunne kjøpe billigere varer fra utlandet, og det vil bli billigere for oss å besøke 

utlandet. Men også andre områder påvirkes av en styrket krone. 

Rente 

I Norge er det Norges Banks styringsrenter som danner grunnlaget for bankenes utlånsrenter. Norges 

Bank baserer fastsettelsen av styringsrenten på flere forhold: Først og fremst styrer sentralbanken 

etter et langsiktig inflasjonsmål på 2,5 prosent. Men også finansiell stabilitet spiller en viktig rolle i 

rentefastsettelsen. Norges Banks store utfordring de senere år har vært å balansere sterkt fallende 

aktivitet innen oljeindustrien mot en voldsom prisøkning i boligmarkedet. På den ene siden har man 

ønsket å stimulere næringslivet gjennom lavere renter. På den andre siden har lave renter bidratt til 

en prisøkning på boliger som har vekket bekymring. Videre har Norges Bank vært tvunget til å 

balansere rentefastsettelsen i forhold til å hindre en for sterk krone. En sterk krone er ofte et 

symptom på en sunn økonomi. Og i en sunn økonomi vil ikke renten være kunstig lav over tid, slik 

man kan hevde tilfellet er nå.  

Renten i Norge er i dag historisk lav, akkurat som i de fleste land i den vestlige verden. Norges Banks 

prognoser tilsier at rentene vil holde seg lave til slutten av 2019. Næringslivet og boligeiere i Nord-

Norge vil altså, i likhet med resten av Norge, kunne dra nytte av lave renter enda en stund fremover. 

Likevel bør en være klar over at Norges Bank forventer renteøkning frem mot 2020. Grafen under 

illustrerer den forventede utviklingen. Bankenes gjennomsnittlige påslag på Norges Bank sin 

styringsrente ligger i dag rundt 2,1 prosent.  Ved utgangen av 2020, gitt uendrede rentemarginer til 

bankene, forventes det dermed at bankenes gjennomsnittlige flytende utlånsrente vil være på om lag 

3,3 prosent (styringsrente + påslag).  



 

Figur1: Rentebane styringsrenter fra Norges Banks Pengepolitiske rapport fra mars (PPR1) i forhold til 

Pengepolitiske rapport i juni (PPR2). 

Les mer om renteutviklingen her 

Bolig 

Forventningene til boligprisveksten har den siste tiden falt betydelig. Dette gjelder hele landet, og 

også Nord-Norge. Men det er stadig optimisme blant husholdningene på vegne av både egen 

økonomi og norsk økonomi. Mange tror på lavere ledighet, mens færre tror på høyere rente. 

IMF advarer mot den norske prisveksten på boliger med tilhørende gjeldsoppbygging. Utfordringen 

er aktualisert av at boligbyggingen har økt kraftig samtidig som befolkningsveksten faktisk har avtatt. 

En vedvarende ubalanse vil kunne gi fall i boligprisene. Det samme vil økt ledighet og/eller rente. 

Akkurat nå er det mest sannsynlige scenariet utflating i prisene.  

Tabellen under viser utviklingen i boligpriser i Nord-Norge: 

Område 
Endring siste måned 
(April 2017 – mai 2017 

Endring siste 12 måneder 
(Mai 2016 – mai 2017) 

Bodø 0,9 % 7,4 % 

Nordland utenom Bodø -0,1 % 5,9 % 

Nordland 0,3 % 6,5 % 

Tromsø 0,3 % 5,0 % 

Troms utenom Tromsø 0,8 % 8,3 % 

Troms 0,4 % 5,8 % 

Finnmark 0,3 % 8,3 % 

Norge -1,1 % 8,3 % 
Eiendom Norge, boligprisstatistikk mai 2017 

Les mer om utviklingen i boligprisene her 

Les mer om bolig, bygg og anlegg i Nord-Norge her 

Et annet forhold man skal legge merke til når det gjelder bolig, er de nye boliglånsforskriftene som 

trådte i kraft ved nyttår. Forskriftene begrenser maksimalt låneopptak til fem ganger husholdningens 

inntekt. Sammen med kravet om 15 prosent egenkapital, ble dette innført for å hindre en videre 

prisgalopp.   

http://www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Pengepolitisk-rapport-med-vurdering-av-finansiell-stabilitet/2017/217-pengepolitisk-rapport/
https://www.eiendomsmegler1.no/om-oss/boligmeteret/
https://www.eiendomsmegler1.no/om-oss/boligmeteret/
http://kbnn.no/nord-norge-telleren


– Vi kan slå fast at boliglånsforskriftene har hatt effekt. Vi ser færre mennesker på visninger, og også 

en utflating av prisene. Akkurat som ønsket fra myndighetenes side, sier Kristin Amundsen, 

administrerende direktør hos EiendomsMegler 1 Nord-Norge. 

Eksportrettet næring 

En styrket krone betyr i realiteten svekket konkuranseevne for de som eksporterer, og styrket 

konkurransekraft for de som produserer for det norske markedet (dersom de importerer for 

produksjon). For Nord-Norge vil dermed en styrket krone kunne påvirke industriavhengige områder 

som for eksempel Helgeland og Salten. Svekkes konkuranseevnen, vil det igjen kunne virke inn på 

sysselsettingen i disse områdene. 

På samme måte kan en styrket krone være negativ for den eksportrettede delen av sjømatnæringen. 

Etterspørselen etter norsk sjømat er stor, og de store markedene ligger utenfor Norge. Norsk 

oppdrettslaks er i dag priset rekordhøyt på grunn av manglende produksjonskapasitet, og stigende 

etterspørsel. Skulle kronen styrke seg vesentlig vil dette kunne påvirke etterspørselen negativt.  

Les mer om nøkkeltall for sjømatindustrien her 

Når det gjelder turisme, vil en styrket krone også her kunne gi negative utslag for landsdelen. Nord-

Norge er i dag et etterspurt og attraktivt reisemål for mennesker fra hele verden. Vi kan tilby uberørt 

natur, nordlys, midnattssol og gode skiforhold nærmest året rundt. Takket være en svak krone er det 

i dag svært mange som faktisk har råd til å besøke landsdelen vår. Tall fra Reiseliv i nord viser en 

økning i antall overnattingsdøgn i Nord-Norge på mer enn 5 prosent fra april 2016 til april 2017. 

Les mer om overnattingstall her 

Arbeidsmarked 

En styrket krone vil ikke gi umiddelbare utslag på den totale sysselsettingen i Nord-Norge. Mer enn 

41 prosent av de sysselsatte i Nord-Norge arbeider innen offentlig virksomhet. Men lokalt vil man 

kunne bli rammet. Eksempler på dette er turistnæringen, som påvirkes negativt dersom 

turiststrømmen avtar. Det samme gjelder områder som er spesielt avhengig av 

industriarbeidsplasser. I dag er det mangel på arbeidskraft spesielt innenfor helse og utdanning, 

mens det er økende arbeidsledighet når det gjelder industri. 

Les mer om arbeidsmarkedsstatistikker for Nord-Norge 

Hva tror vi vil skje? 

Vi tror oppgangstidene i Nord-Norge vil fortsette de neste par årene.  

– Vi tror den norske kronen vil styrke seg i tiden som kommer, men utviklingen tror vi vil komme 

svært gradvis. Vårt anslag tilsier en kurs på 8,38 kr målt mot dollar, og 9,30 kr målt mot Euro ved 

utgangen av 2017, sier Tom Robin Solstad-Nøis, direktør Markeds i SpareBank 1 Nord-Norge. 

Solstad-Nøis tror heller ikke rentene vil endre seg i det korte bildet: 

– Når det gjelder renteutviklingen forventer vi en relativt flat utvikling for de korte rentene. For 3-

måneders Nibor er vår prognose 0,85 prosent ett år fram i tid.  For de lange rentene forventer vi en 

viss økning de neste 12 måneder.  Her tilsier våre prognoser at 10 års swap-renter vil ligge på 2,1 

prosent ett år frem i tid. 

https://seafood.no/markedsinnsikt/nokkeltall/
http://www.reiselivinord.no/
http://kbnn.no/nord-norge-telleren

