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utformingsfanen og velg 

DEPMAL – engelsk 

Eller  velg  DEPMAL– 

engelsk under ”oppsett”. 

Grønn industrivekst 
 Muligheter og utfordringer for norsk økonomi 

Finansminister Siv Jensen 

 

13. januar 2015 



Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Norsk økonomi har klart seg bra 
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Bruttonasjonalprodukt  
Sesongjusterte volumindekser. 1.kv. 2008=100  
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Etterspørsel fra olje- og gassvirksomheten  
Prosent av BNP for Fastlands-Norge 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet 
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Veksten i produktiviteten har falt 
Utvikling i arbeidskraftproduktivitet i fastlandsnæringer, industrien og 
næringsmiddelindustrien, 1970-2013. Indeks 1970=100 
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Et høyt kostnadsnivå i Norge 
Timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge relativt til våre 
handelspartnere. Indeks. År 2000=100 
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Vi har flere støtdempere 

• Vi har stabile inflasjonsforventninger. 
Pengepolitikken kan reagere raskt når utsiktene 
for økonomien endres  
 

• Valutakursen kan påvirkes av ny informasjon og 
kan bidra til å stabilisere økonomien 
 

• Priser og lønninger reagerer på endringer i 
etterspørsel og tilbud 
 

• Statsfinansene er solide. Innbetaling av skatt 
går ned, utgifter til dagpenger går opp 
 

• Tilstrømming til det norske arbeidsmarkedet vil 
kunne dempes 
 

• Bankene er mer solide 
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Konkurransekraft for 
norske arbeidsplasser 

• Vekstfremmende 
skattelettelser 

 

• Satsing på forskning og 
høyere utdanning 

 

• Virkemiddelapparat for 
næringsutvikling 

 

• Infrastruktur 
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Det grønne skiftet 

Statsbudsjett 2015 

• 9,25 milliarder kroner til Klimafondet 

• 50 millioner kroner til miljøteknologiordningen 

• Gunstigere skatteregler for fornybar energi 

 

Grønn vekst  

• Tilrettelegge for økonomisk vekst samtidig som naturkapitalen 
opprettholdes  

- Integrere miljøhensyn i politikkutforming 
 

• Vi bør la markedene få virke 
 

• Markedene må hjelpes til å prise klimagassutslipp og 
forurensing riktig 

- Vi priser nesten alle utslipp av klimagasser 

- Vi har strenge reguleringer av utslipp av andre skadelige 
stoffer. Utslippene av disse har gjennomgående gått ned de 
siste årene. 
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Finansdepartementet 

Norsk mal: Sluttside 

Tips bildekreditering: 

Alle bilder brukt i presentasjonen 

må krediteres for eksempel slik: 

Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå 

   

Grønn industrivekst 
 Muligheter og utfordringer for norsk økonomi 
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