
Onsdag 1. mars 2017 17| Økonomi |

 Olje 55,97  -0,83 %
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Hovedindeksen siste børsdag 690,27  0,37 %

Siste 12 måneder  20,06 %
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Valutakurser 28.02 27.02

 1 Euro (EUR) 8,884 8,860

 1 U.S. Dollar (USD) 8,368 8,372

 100 Sv.kr. (SEK) 92,81 92,32

 100 Da.kr (DKK) 119,5 119,2

 1 Britiske Pund (GBP) 10,40 10,41

 100 Sveits.Fr. (CHF) 834,7 829,2

 100 Yen (JPY) 7,453 7,406

 1 Can.Dollar (CAD) 6,318 6,347

 100 Islandske Kroner (ISK) 7,830 7,750

Valutakursene som er vist på denne siden er en
antydning av forholdet mellom norske kroner og
utenlands valuta kl. 17:00 oppgitt dato. Enhver
finansinstitusjon er fri til å sette sin egen
valutakurs. Kursene vist her gir derfor kun en
indikasjon, og viser ikke de vekslingskurser du
får i banken.

 Strøm 26,40  -2,46 %

Siste 12 mnd.
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Børser utenlands Poeng +/- %

 Nikkei 225 Average PR JPY 19118,99 0,06

 Hang Seng HSI PR HKD 23755,79 -0,71

 Euronext Paris CAC 40 PR EUR 4845,18 0,00

 FTSE Eurotop 100 PR EUR 2865,55 -0,20

 FTSE 100 PR GBP 7253,00 0,13

 FSE DAX TR EUR 11822,67 0,16

 NASDAQ OMX Stockholm PR SEK 555,09 -0,29

 NASDAQ OMX Copenhagen 20 PR DKK 911,40 -0,07

 Spain IBEX 35 9464,30 0,11

 DJ Industrial Average PR USD 20833,78 -0,02

 S&P 500 PR 2366,29 -0,15

3 mnd. Rente 1,06  0,95 %

Siste 12 mnd.
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Utvalg OBX

Slutt-
kurs

kroner

Endring
sluttkurs

%

Børs-
verdi

i mill. kr.

Avkastn.
siste

12 mndr.

Aker BP 147,50 0,68 49816 146,92
Aker Solutions 48,53 2,54 13202 87,37
Bakkafrost 312,20 0,00 15253 3,39
BW LPG 40,95 -0,17 5812 -4,61
DNB 137,50 -0,36 223960 41,29
DNO 8,02 3,22 8687 27,32
Frontline 58,50 3,91 9934 -15,56
Gjensidige Forsikring 131,10 -0,15 65550 3,44
Lerøy Seafood Group 442,60 -0,54 26369 23,87
Marine Harvest 146,60 0,27 66306 23,43
Norsk Hydro 47,47 1,74 98215 39,80
Norwegian Air Shuttle 262,70 3,75 9394 -8,47
Opera Software 36,20 0,28 5411 -46,29
Orkla 73,75 -0,27 75146 6,12
Petroleum Geo-Services 23,55 -1,38 7974 19,29
REC Silicon 1,23 -2,38 3124 15,85
SalMar 211,90 -2,17 24008 23,28
Schibsted ser. A 221,20 -0,23 23890 -6,87
Schibsted ser. B 203,50 1,50 24177 -10,21
Seadrill 14,40 -14,59 7326 -19,69
Statoil 148,40 0,47 481565 21,21
Storebrand 56,60 1,07 25465 65,16
Subsea 7 118,50 1,46 38793 114,67
Telenor 136,70 0,44 205249 13,27
TGS-NOPEC Geophysical Company 184,00 0,82 18799 48,43
Yara International 318,30 1,24 86965 -1,57

Med Morningstar og Aftenposten får du full 
oversikt over økonomien, både internasjonalt, 
nasjonalt og privat
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På et drøyt tiår er timeløn-
nen til kinesiske industriar-
beidere tredoblet. At kine-
serne får mer penger mellom 
hendene er godt nytt for 
Norge, ifølge flere økonomer. 

Kinesiske industriarbeidere tje-
ner nå i overkant av 30 kroner ti-
men, ifølge tatt fra Euromonitor. 
Med det har det kinesiske lønns-
nivået passert Brasil og Mexico. 
Til sammenligning får en indus-
triarbeider i India i underkant av 
6 kroner timen. 

Ønskelig fra Kina

Blant økonomene som Aftenpos-
ten har snakket med er det bred 
enighet om at økte lønninger i 
Kina betyr samtidig svekket kon-
kurranseevne på noen områder. 
Ola Andre Kjennerud er økonom 
i DNB med Kina som sitt spesial-
felt. Han sier at denne utviklingen 
har vært ønskelig fra Kina sin side. 

– Dette dreier seg om lavproduk-
tivitetsnæringer som egentlig har 
et dårlig vekstpotensial. Dette er 
næringer som har lav avkastning, 
sier Kjennerud til Aftenposten.

Han forklarer tekstilnæringen 
er det beste eksempelet på den-
ne typen næring og at denne næ-
ringen er i ferd med å flyttes ut av 
Kina til land som Bangladesh og 
Vietnam. 

Godt nytt for Europa

Derimot tror Kjennerud at utvik-
lingen i Kina er godt nytt for Eu-
ropa, i og med at Kina satser på 

sektorer som ikke konkurrerer så 
mye med europeiske land. 

– Et høyere inntektsnivå i Kina er 
et potensial for Europa. Kineserne 
har fremdeles en sterk preferanse 
for europeiske varer. For dem er 
Europa synonymt med kvalitet og 
ekte varer, ting som varer lenge, 
forklarer han. 

Spesielt tror Kjennerud at Norge 
kan dra store fordeler av høyere 
kinesiske lønninger. Han mener 
at dette potensial dreier seg om 
mer enn bare laks.

– Energisektoren har et uutnyt-
tet potensial. Vi er verdensledene 
innen utnyttelse av en del typer 
energi. Vi har kompetanse som 
Kina har behov for.

Kjennerud forklarer at også 
Kina bruker mye vannkraft. Han 
mener at det derfor åpenbart er 
mye gevinst å hente på dette om-
rådet.

– For norske bedrifter er det vik-
tig å se at de ikke trenger å være 
en gigant som Statoil. Har du et 
produkt, så er kineserne interes-
serte, slår Kjennerud fast. 

Små endringer i Kina gir store 

konsekvenser for verdensøko-

nomien

Jo Thori Lind er førsteamanuensis 
ved økonomisk institutt på Uni-
versitetet i Oslo. Han deler Kjenne-
ruds oppfatning om at økte løn-
ninger i Kina vil gi økte kjøpekraft.

– Det betyr at vår verden kan 
selge mer til Kina. Kina er en vel-
dig stor økonomi, så om de øker 
importen med et par prosent vil 
det får store konsekvenser for ver-
densøkonomien, sier Lind til Af-
tenposten.

Samtidig påpeker han at det er 

usikkert om kineserne vil bruke 
den nye kjøpekraften sin, fordi ki-
neserne har vært kjente for å spare 
mer enn vi gjør i Europa. 

Ikke flyttet hjem

Halvor Mehlum, professor ved 
økonomisk institutt ved Univer-
sitetet i Oslo er også overbevist om 
at kineserne vil få økt kjøpekraft, 
men han tviler på at dette betyr 
at europeiske bedrifter vil flytte 
arbeidsplasser hjem. 

– Det er åpenbart at industriløn-
ningene i Kina fremdeles ligger 
under lønningene i Norge, der-
med er det ikke nødvendigvis slik 
at arbeidsplassene blir flyttet til-
bake til Norge, sier Mehlum. 

Gir Norge arbeidsplasser

Knut E. Sunde, direktør i Norsk In-
dustri, sier at lønnsveksten i Kina 
har vært spesielt tydelig det sis-
te året. 

– Produksjon som man for ti år 
siden satte ut til Kina, kan man nå 
flytte hjem igjen. Dermed har vi 
både i Norge og i andre vestlige 
land hentet hjem industri som en 
gang i tiden ble satt ut, sier Sun-
de, som er mer optimistisk på 
Norge sine vegne enn professor 
Mehlum. 

Sunde mener dette skjer på 
grunn av det økte lønnsnivået 
i Kina, men også på grunn av at 
Kina har hatt noen utfordringer 
knyttet til kvalitet og at interna-
sjonal shipping har hatt flere kon-
kurser.

– Det har ikke vært et stort antall 
arbeidsplasser som har kommet 
tilbake til Norge, men det har vært 
en tydelig trend, sier Sunde. 

En arbeider ved Tianye Tolian Heavy Industrys fabrikk i Qinhuangdao i Hebei provinsen i Kina.  
Kinesiske industriarbeidere tjener nå det mandedobbelte av industriarbeiderne i India.  
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Det er åpnet konkurs i det nor-
ske oljeserviceselskapet Emas 
AMC, som har 88 ansatte og ho-
vedkontor på Lysaker i Oslo.

Ifølge Dagens Næringsliv be-
sluttet styret i selskapet å be-
gjære oppbud under et møte 
søndag, og det gikk selv til skif-
teretten.

Selskapet oppgir å ha 298 

millioner dollar i gjeld og eien-
deler for 288 millioner dollar. 
«Men verdien er en vesentlig 
mindre, blant annet fordi mye 
av eiendelene består av kon-
serninterne fordringer, og hele 
konsernet nå er i en gjeldsfor-
handlingssituasjon», står det i 
kjennelsen fra Oslo byfogdem-
bete. (NTB)

OljEbrANSjEN

Oljeserviceselskapet Emas konkurs

Regjeringen jobber sammen 
med de andre landene i Nor-
den og Baltikum for en felles 
handlingsplan for 5G-nett til 
mobil.

Statssekretær Reynir Jóhan-
nesson (Frp) i Samferdselsde-
partementet har hatt møter 
om mulighetene for et samar-

beid med Finlands kommuni-
kasjonsminister Anne Berner 
og Sveriges bolig- og digitalise-
ringsminister Peter Eriksson. 
Det skjedde under den årlige 
Mobile World Conference i 
Barcelona, opplyser Samferd-
selsdepartementet i går. (NTB)

DIGITAlISErING

Samarbeider om lynraskt mobilnett

På et drøyt tiår er timelønnen 

til kinesiske industriarbeidere tredoblet. 

Kinesiske lønninger 
nærmer seg  
de søreuropeiske


