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Løpende konjunkturstatistikk gir et noe blandet bilde av utviklingen i
fastlandsøkonomien de siste månedene. På den ene siden ligger det an til en
forholdsvis svak vekst i aktiviteten fra 1. til 2. kvartal, etter kraftig oppgang i
flere etterspørselskomponenter i 1. kvartal. Det er særlig husholdningenes
konsum som ser ut til å utvikle seg svakt, med en sesongjustert nedgang i
varekonsumet fra 1. til 2. kvartal. Varekonsumet er dermed fortsatt lavere enn i
1. kvartal i fjor. Også industriproduksjonen har utviklet seg relativt svakt. I
tillegg kan en kraftig nedgang i kredittveksten for bedriftene de siste månedene
tyde på noe lavere bedriftsinvesteringer. En utflating i importvolumet av
tradisjonelle varer fra 1. til 2. kvartal støtter også opp under bildet av moderat
etterspørselsvekst i fastlandsøkonomien i 2. kvartal.

På den annen side er det høy aktivitet i boligmarkedet, med høy igangsetting og
stor omsetning i annenhåndsmarkedet. Dette har trolig bidratt til at
kredittveksten til husholdningene har tatt seg noe opp igjen de siste to
månedene, etter å ha vist tegn til avdemping siden i fjor høst. Samtidig er
arbeidsmarkedet fortsatt svært stramt. Den registrerte ledigheten har falt hittil
i år, og i flere næringer fortsetter sysselsettingen å øke. I tillegg viser både
Aetats bedriftsundersøkelse og Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer økt
mangel på kvalifisert arbeidskraft i flere sektorer.

Tolvmånedersveksten i konsumprisene avtok til 3,8 pst. i juni, fra 4,3 pst. i
mai. Det var særlig lavere bensinpriser som bidro til nedgangen. Korrigert for
avgifter og energipriser har prisveksten vært relativt stabil hittil i år, og fra mai
til juni sank tolvmånedersveksten fra 2,7 til 2,5 pst. Nedgangen skyldtes først
og fremst lavere priser på møbler og elektriske artikler som følge av
sommersalg.

Norske tremåneders pengemarkedsrenter har ligget relativt stabilt rundt 7,4
pst. den siste måneden. FRA-rentene, som gir uttrykk for forventningene i
markedet til pengemarkedsrentene framover, tyder fortsatt på forventninger om
uendret rente ut året. Renten på tiårs statsobligasjoner har imidlertid falt noe
den siste måneden, både i Norge, Tyskland og USA. Rentedifferansen mellom
norske og tyske tiårs statsobligasjoner har tatt seg opp til 1,7 prosentpoeng i
denne perioden.

Internasjonalt er bildet fortsatt svakt. I USA var det kun svak sesongjustert
vekst i BNP fra 1. til 2. kvartal. Det var i hovedsak privat og offentlig konsum
som bidro til veksten, mens en kraftig nedgang i bedriftsinvesteringene trakk i
motsatt retning. Løpende statistikk tyder på en stadig svakere utvikling også i
euroområdet. Avmatningen har vært særlig kraftig i Tyskland, men de siste
månedene har den økonomiske utviklingen svekket seg markert også i flere
andre land. I Japan er utviklingen fortsatt negativ, med nedgang i både
industriproduksjon, privat forbruk og husholdningenes disponible realinntekt.

Som følge av avdempingen internasjonalt besluttet OPEC i slutten av juli å
redusere råoljeproduksjonen med 1 mill. fat per dag gjeldende fra 1.
september. Oljeprisen har den siste måneden variert mellom 24 og 27 USD,
eller 210 og 250 NOK per fat.

Industriens effektive kronekurs har svekket seg noe den siste måneden, etter
vedvarende styrking siden juni i fjor. Industriens effektive kronekurs er fortsatt
rundt 3 pst. sterkere enn ved årsskiftet. Svekkelsen den siste måneden må bl.a.
ses i sammenheng med en svekkelse av kronen mot euro.
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Tabell 1 Nøkkeltall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før (om ikke annet er angitt). Anslag
Finansdep. Norges Bank SSB OECD

2000 2001 2001 2001 2001
Privat konsum 2,4 1,6 1¾ 1,6 1,7
Offentlig konsum 1,4 2,3 3 2,4 2,4
Bruttoinvesteringer i fast kapital, Fastlands-Norge 1,4 0,3      ½ -2,7 ..
Oljeinvesteringer -17,1 -1,2 2 -1,8 ..
Fastlands-Norges etterspørsel 1,9 1,5 1¾ 1,3 ..
Eksport 2,7 4,9 4½ 4,3 3,8
- Herav: Råolje og naturgass 6,4 8,2 6 5,4 ..
              Tradisjonelle varer 2,1 3,2 4 4,0 ..
Import 2,5 3,1 2½ 1,7 2,7
- Herav: Tradisjonelle varer 1,7 3,5 3 3,8 ..
Bruttonasjonalprodukt 2,3 2,4 2¼ 1,4 2,0
- Herav: Fastlands-Norge 1,8 1,5 1½ 1,0 1,5
Konsumprisindeksen 3,1 3 3¼ 3,3 3,01)

Årslønn 4,3 4½ 4¾ 4,6 ..
Sysselsatte personer 0,5 0,5     ¾ 0,6 ..
AKU-ledighet, pst. av arbeidsstyrken 3,4 3¼ 3¼ 3,3 3,4
Driftsbalanse, mrd. kroner 203,6 203,5 225 214,0 ..

1) Deflator for privat konsum.
Kilder: Norges Bank (Inflasjonsrapport 2/2001), OECD (Economic Outlook 69, juni 2001), Statistisk sentralbyrå (Økonomiske analyser 3/01) og
Finansdepartementet (Revidert nasjonalbudsjett 2001).

Ifølge Consensus forecast har utsiktene for amerikansk økonomi ikke
forverret seg vesentlig de siste par månedene. Som følge av en svakere
utvikling enn ventet i første halvår er anslaget for BNP-veksten likevel
nedjustert med 0,2 prosentpoeng, til 1,6 pst. Veksttakten ventes deretter å ta
seg opp igjen i 2002, til 2,9 pst. For euroområdet og Japan anses vekstutsiktene
å være ytterligere svekket. BNP-anslaget for Japan er  nedjustert med hele 0,7
prosentpoeng fra juni, til –0,1 pst. Det anslås dermed for første gang et fall i
BNP for inneværende år. I euroområdet er anslagene nedjustert for en rekke
land. BNP-anslaget for Tyskland er nedjustert med 0,2 prosentpoeng til 1,5
pst., mens anslagene for både Finland og Nederland er nedjustert med 0,4
prosentpoeng i løpet av den siste måneden. For euroområdet sett under ett
anslås BNP-veksten fortsatt noe høyere enn i USA.
Den økonomiske veksten i USA har gradvis avtatt de siste kvartalene. Ifølge
foreløpige nasjonalregnskapstall var BNP-veksten i 2. kvartal 0,7 pst., målt ved
årlig rate, ned fra 1,3 pst. i 1. kvartal. Husholdningenes konsum ga det største
vekstbidraget i privat sektor, med en økning på om lag 2 pst. Dette er likevel
den svakeste kvartalsveksten siden 2. kvartal 1997. Samtidig ga en fortsatt
solid utvikling i boliginvesteringene et viktig bidrag til veksten. Det største
negative bidraget kom fra bedriftsinvesteringene, som falt med over 13 pst.,
men også lagernedbygging og nettoeksporten bidro til å trekke ned veksten. Ny
statistikk tyder på at den svake utviklingen i industrisektoren har fortsatt inn i
3. kvartal. Samtidig har husholdningenes forventninger til den økonomiske
utviklingen tatt seg gradvis opp fra det historisk lave nivået i februar i år.
Situasjonen i arbeidsmarkedet synes foreløpig å ha stabilisert seg noe. Den
sesongjusterte arbeidsledigheten har ligget på om lag 4,5 pst. siden april.
Den økonomiske utviklingen i Japan har forverret seg ytterligere den siste
måneden. Industriproduksjonen har nå avtatt 4 måneder på rad. Innenfor
byggebransjen falt aktiviteten med om lag 9 pst. både i april og i mai. Bank of
Japans kvartalsvise industribarometer, Tankan-undersøkelsen, viste i juni
økende pessimisme og lavere aktivitet i industrien. Etter en markert økning i
april har det private forbruket avtatt både i mai og i juni, noe som må ses i
sammenheng med at disponibel realinntekt har fortsatt å avta. Den negative
trenden i forbruket forsterkes av forholdene i arbeidsmarkedet. Antall
sysselsatte personer var i juni 0,6 pst. lavere enn i samme måned året før. Den
sesongjusterte arbeidsledigheten var stabil på 4,9 pst. i både mai og juni.
I euroområdet er vekstutsiktene ytterligere svekket. Avdempingen av veksten
har vært sterkest i Tyskland, EUs største økonomi, men de siste månedene har
den økonomiske utviklingen svekket seg markert også i andre land i
euroområdet. Industriproduksjonen falt i juli for fjerde måned på rad både i
Tyskland, Frankrike og Italia. I juli steg arbeidsledigheten i Frankrike for første
gang på tre år. Prisveksten i euroområdet har samtidig avtatt noe. Målt ved
endringen fra samme måned året før var inflasjonen i juni 3,0 pst., mot 3,4 pst.

2. Internasjonal økonomi2. Internasjonal økonomi

Figur 2 Arbeidsledighet som prosent av arbeidsstyrken (ILO).
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Figur 1 BNP-anslag for 2001 gitt på ulike tidspunkt. Prosentvis
vekst fra året før
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i mai. Utenom mat og energi var tolvmånedersveksten uendret på 2,1 pst. i
juni.
Også i Sverige er det klare tegn til en mer avdempet økonomisk vekst. Den
svake utviklingen i industrien fortsatte i 2. kvartal, med fallende ordreinngang
både innenlands og fra eksportmarkedet. Nedgangen i aktiviteten omfatter nå
også byggesektoren, som hittil har holdt seg sterk. Bortsett fra i dagligvare-
handelen, er det nå også svakere vekst i tjenestesektoren. Etter den  markerte
økningen i inflasjonstakten i april og mai, avtok prisveksten noe igjen i juni.
Tolvmånedersveksten i konsumprisene var 2,9 pst. i juni, etter å ha økt fra 1,9
pst. i mars til 3,0 pst. i mai.
I Storbritannia har en stadig svakere utvikling i industrien til en viss grad
også smittet over til tjenestesektoren. BNP-veksten i 2. kvartal var den svakeste
siden 1998, først og fremst som en følge av et negativt bidrag fra
industrisektoren. Problemene i industrien må ses i lys av den sterke pund-
kursen. Husholdningenes tillit holder seg imidlertid godt oppe. Den positive
utviklingen i arbeidsmarkedet har også fortsatt. I tremånedersperioden fra mars
til mai økte sysselsettingen ytterligere med 0,1 pst. målt fra foregående periode,
mens den sesongjusterte arbeidsledigheten avtok fra 5,2 til 4,9 pst.

Tremåneders pengemarkedsrente har ligget nokså stabilt rundt 7,4 pst. den
siste måneden. FRA-rentene, som gir uttrykk for markedets forventninger til
pengemarkedsrenten framover, peker mot at rentene vil holde seg på dagens
nivå ut året, for deretter å bli redusert med 0,25-0,5 prosentpoeng gjennom
neste år.

Den amerikanske sentralbanken satte styringsrenten ned til 3,75 pst. den 27.
juni, og signaliserte at rentene vil kunne bli satt ytterligere ned framover. Dette
synet ble også gjentatt av sentralbanksjefen i den halvårlige høringen i
Kongressen den 18. juli. FRA-rentene har trukket noe ned den siste måneden,
og tyder nå på forventninger om et siste rentekutt på 0,25 prosentpoeng innen
utgangen av året. Den europeiske sentralbanken har holdt styringsrenten
uendret på 4,5 pst. siden mai, og tremåneders pengemarkedsrente ligger nå like
under dette. FRA-rentene tyder på at markedet venter at renten vil bli satt ned
med 0,5 prosentpoeng i løpet av det nærmeste året.

Den svenske sentralbanken, Riksbanken, har siden forrige konjunkturbilde satt
opp sin styringsrente med 0,25 prosentpoeng, til 4,25 pst. Markedets
forventninger tilsier en ytterligere økning på 0,5 prosentpoeng det nærmeste
året. Riksbanken styrer etter et inflasjonsmål på 2 pst., og har uttrykt at risikoen
for at inflasjonen kommer til å overstige målet har økt. Sentralbankene i
Storbritannia og Canada har redusert sine styringsrenter med 0,25
prosentpoeng, til henholdsvis 5,0 og 6,0 pst.

Renten på tiårs statsobligasjoner har falt både i Norge, Tyskland og USA den
siste måneden. Nedgangen i tyske, lange renter har vært sterkere enn

Tabell 2 Internasjonale hovedtall. Prosentvis endring fra året før (om ikke annet er angitt)
BNP Konsumpriser Arbeidsledighet (nivå) 1)

2001 2001 2001
2000 FIN2) OECD3) Consensus4) 2000 FIN2) OECD3)5) Consensus4) 2000 FIN2) OECD2) Consensus4)

USA 4,1 1,5 1,7 1,6 3,4 2,7 1,9 3,2 4,0 4,6 4,6 4,6
Japan 1,7 0,5 1,0 -0,1 -0,6 -0,3 -0,7 -0,4 4,7 4,9 4,9 5,0
Storbritannia 3,0 2,5 2,5 2,2 2,9 2,2 1,9 2,1 5,5 5,4 5,4 3,36)

Frankrike 3,2 2,8 2,6 2,4 1,7 1,4 1,4 1,7 9,7 8,7 8,6 8,7
Tyskland 3,0 2,1 2,2 1,5 1,9 2,0 1,8 2,7 7,8 7,2 7,3 -
Sverige 3,6 2,6 2,8 2,2 1,3 1,8 1,6 2,5 4,7 4,1 4,1 -
Norges
handelspartnere 3,6 2,5 2,5 2,1 2,3 2,2 2,1 2,6 6,3 5,9 5,9 -

Euroområdet7) 3,4 2,6 2,6 2,1 2,2 2,2 2,2 2,7 9,0 8,4 8,3 -

1) I prosent av arbeidsstyrken. 2) Anslag i Revidert nasjonalbudsjett 2001. 3) Economic Outlook 69, juni 2001. 4) Consensus Economics, juli 2001. 5) Anslag på
deflatoren på privat konsum. 6) Definisjonen på arbeidsledigheten avviker. 7) Fra 1. januar 2001 omfatter euroområdet også Hellas.

Figur 3 Industriproduksjon. Sesongjusterte volumindekser.
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Tabell 3 Renteanslag for 3-måneders renter. Prosent
Oktober 2001 Juli 2002

Norge Euro USA Norge Euro USA
Terminkurve1) 7,4 4,3 3,6 7,0 3,9 4,3
Consensus 2) 7,4 4,3 3,5 7,0 4,4 3,8

1) Implisitte renteforventninger per 6. august basert på terminkurven
for swaprenter i begynnelsen av oktober 2001 og juli 2002.

2)    Consensus-anslaget for oktober 2001 og juli 2002 er punktanslag
ved utgangen av måneden. For USA anslås statssertifikatrenter.

Kilde: Bloomberg og Consensus Economics.

Figur 4 Tremåneders pengemarkedsrenter. Prosent
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nedgangen i tilsvarende norske. Rentedifferansen har dermed økt ytterligere, til
i underkant av 1,7 prosentpoeng.

Industriens effektive kronekurs har svekket seg noe siden forrige
konjunkturbilde etter en stort sett sammenhengende styrking siden mai i fjor.
Den effektive kronekursen er nå rundt 3 pst. sterkere enn ved årsskiftet.
Svekkelsen av den effektive kronekursen den siste måneden må bl.a. ses i
sammenheng med svekkelsen av kronen mot euro, til rundt 8,0, etter en
styrking av euroen mot amerikanske dollar.

Aksjemarkedene, både i Norge og internasjonalt, har utviklet seg svakt den
siste måneden. Oslo Børs Hovedindeks er nå 186, mot 195,8 ved årsskiftet.
Den 23. mai gikk Oslo Børs over til Hovedindeksen som viktigste
referanseindeks for den generelle utviklingen for aksjene notert på Oslo Børs.

Den siste måneden har vært preget av økt usikkerhet omkring utviklingen i
flere såkalte framvoksende markeder. Det er særlig økt usikkerhet om
Argentinas evne til å betjene sin økende gjeld som har bidratt til å skape uro i
det sør-amerikanske finansmarkedet. Situasjonen har bl.a. skapt problemer for
Brasil, regionens største økonomi, og bidratt til markert svekkelse av den
brasilianske valutaen mot amerikanske dollar. Argentinske myndigheter har
fått forlenget løpetiden for sin kortsiktige gjeld, og de har varslet at de vil sette
i verk innsparingstiltak for å hindre ytterligere økninger i gjelden.

Husholdningene
Etter en relativt kraftig sesongjustert oppgang i 1. kvartal ser varekonsumet ut
til å ha utviklet seg mer moderat i 2. kvartal. Detaljomsetningen utenom biler
og bensin økte svakt sesongjustert fra april til mai, men denne økningen ble
oppveid av en sesongjustert nedgang i førstegangsregistreringen av
personbiler. Samlet ga dette om lag uendret varekonsum fra april til mai, etter
nedgang i april. Så langt tyder løpende statistikk på en viss sesongjustert
nedgang i varekonsumet fra 1. til 2. kvartal.

Til tross for relativt høye renter, er det fortsatt høy aktivitet i boligmarkedet.
Foreløpige tall fra byggearealstatistikken viste en sesongjustert oppgang i
igangsettingen av boliger fra april til mai, både i antall og i areal. I årets fem
første måneder ble det igangsatt 10 195 boliger, en økning på 17 pst.
sammenliknet med samme periode i fjor. Målt i areal økte igangsettingen med
11 pst., mens gjennomsnittsarealet falt med 5 pst. I årets fem første måneder
økte igangsettingen i alle landets regioner sammenliknet med samme periode i
fjor. Oppgangen var størst i Oslo og Akershus. En svært god ordresituasjon for
byggenæringen tyder på fortsatt høy igangsetting av boliger framover.
Løpende statistikk tyder på en utflating i boligprisene i 2. kvartal. Norges
Eiendomsmeglerforbunds boligprisindeks (justert for utvalgsskjevheter) tyder
på om lag uendrede sesongjusterte boligpriser fra 1. til 2. kvartal i år. Fra 2.
kvartal i fjor økte prisene med om lag 3 pst. Etter at prisene på brukte OBOS-
leiligheter viste en svak sesongjustert nedgang fra 1. til 2. kvartal i år, økte
prisene igjen i juli.
Ifølge kredittindikatoren (K2) økte husholdningenes kredittvekst i mai og
juni, etter å ha vist tegn til avdemping siden i fjor høst. Målt ved
tolvmånedersveksten var veksten i husholdningenes bruttogjeld på 11,1 pst.
ved utgangen av juni. Den høye kredittveksten må bl.a. ses i sammenheng med
aktiviteten i boligmarkedet.

4. Norsk økonomi
Figur 7 Varekonsum og førstegangsregistrering av biler.
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Figur 8 Regionvis igangsetting av boliger hittil i år. Prosentvis
endring i forhold til samme periode i fjor.
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Figur 6  Valutakurser. Prosentvis endring siden 4. januar 1998
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Figur 5 Renter på tiårs statsobligasjoner. Prosent
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Bedriftene i Fastlands-Norge
Ifølge produksjonsindeksen økte industriproduksjonen sesongjustert med 0,6
pst. i mai, etter nedgang måneden før. Det var verkstedindustrien og
oljeraffinering og kjemisk industri som bidro mest til veksten i mai, mens
produksjon av oljeplattformer viste nedgang etter klar vekst de siste tre
månedene. Produksjonen i nærings- og nytelsesmiddelindustrien og de
tradisjonelt utekonkurrerende næringene endret seg lite. Etter årets fem første
måneder lå industriproduksjonen 1,6 pst. lavere enn tilsvarende periode i fjor,
og en videreføring ut året av det sesongjusterte nivået de siste tre månedene gir
en nedgang i industriproduksjonen på 0,5 pst. fra 2000 til 2001.

Ifølge Konjunkturbarometeret er utsiktene for industrien nå noe svakere enn
ved forrige rapportering. Svekkelsen skyldes i all hovedsak dempet optimisme
innenfor de tradisjonelt utekonkurrerende næringene. Mange av de
eksportrettede næringene melder om manglende etterspørsel, økt konkurranse
om oppdrag og lavere eksportpriser. I tillegg er ordrebeholdningen fra
eksportmarkedet lavere enn normalt. På den annen side har situasjonen i
verkstedindustrien bedret seg de siste kvartalene, og de generelle utsiktene
anses som gode også neste kvartal. Mangel på arbeidskraft har imidlertid blitt
en betydelig produksjonsbeskrankning for disse bransjene.

Kredittveksten til de ikke-finansielle foretakene fortsatte å falle i juni. Ifølge
kredittindikatoren (K2) var tolvmånedersveksten i bedriftenes bruttogjeld 10,2
pst. i juni. Kredittveksten for foretakssektoren har dermed falt med 5,2
prosentpoeng siden november i fjor. Nedgangen i kredittveksten kan tyde på
noe lavere bedriftsinvesteringer.

Tilgjengelig statistikk tyder på høy aktivitet i byggenæringen. Den samlede
igangsettingen av boliger og driftsbygg økte sesongjustert med 9 pst. i mai,
etter en svak utvikling de to foregående månedene. Til tross for veksten i mai
er tremåneders trenden fortsatt klart negativ for både boliger og driftsbygg.
Hittil i år ligger igangsettingen av driftsbygg 4 pst. lavere enn tilsvarende
periode i fjor, først og fremst som følge av lavere igangsetting innenfor industri
og forretningsbygg. På den annen side ligger igangsettingen av boliger en god
del høyere enn i fjor, slik at det samlet sett har vært en vekst i igangsettingen
sammenliknet med de fem første månedene i fjor. Den økte aktiviteten
reflekteres også i at sysselsettingen innenfor bygg har økt hittil i år. Videre
rapporteres det i bedriftsundersøkelsen til Aetat om stor mangel på arbeidskraft
i byggenæringen.

Ifølge NVEs korttidsstatistikk var elektrisitetsforbruket i første halvår i år
knapt 5 pst. høyere enn tilsvarende periode i fjor. Kraftintensiv industri har hatt
en liten nedgang i forbruket, mens forbruket innenfor alminnelig forsyning,
som bl.a. omfatter husholdningene, er nesten 7 pst. høyere enn i fjor. Lavere
magasininnhold har bidratt til at kraftproduksjonen er redusert med 14 pst. i
samme periode, og dermed har importen økt kraftig. Lavere produksjon og
høyere forbruk førte til at Norge igjen var netto importør av elektrisitet i første
halvår i år.

Utenriksøkonomien
Ifølge handelsstatistikken steg det sesongjusterte eksportvolumet av
tradisjonelle varer med 0,3 pst. fra 1. til 2. kvartal. Eksporten av maskiner har
utviklet seg sterkt de siste månedene, med en sesongjustert oppgang på hele
14,7 pst. Om lag en tredel av veksten skyldes økt eksport av skip, resten
skyldes økt eksport av tradisjonelle verkstedprodukter som elektriske
apparater. Metalleksporten sank betydelig siste kvartal, etter et svært høyt
volum i 1. kvartal.
Eksportprisene (ujustert) sank med 1,4 pst. fra 1. til 2. kvartal, etter at prisen
på de fleste viktige eksportvarene avtok moderat. Så langt i år er eksportprisene
om lag uendret i forhold til det gjennomsnittlige nivået i fjor.
Aluminiumsprisen har gjennomsnittlig ligget noe høyere i år enn i fjor, mens
prisene på fiskeprodukter har sunket.
Den sesongjusterte eksportverdien av tradisjonelle varer steg med 0,9 pst. fra
mai til juni, og var i 2. kvartal 0,4 pst. høyere enn i 1. kvartal. I forhold til

Figur 11 Driftsbalansen overfor utlandet. Månedstall i mrd.
kroner
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Figur 9 Industriproduksjon. Sesongjusterte volumindekser.
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Figur 10 Driftsbygg. Sesongjusterte indekser. 1995=100
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gjennomsnittlig nivå i fjor er eksportverdien 3,9 pst. høyere etter årets seks
første måneder.
Det sesongjusterte importvolumet av tradisjonelle varer var ifølge
handelsstatistikken uendret fra 1. til 2. kvartal. De siste månedene har importen
av ferdigvarer som biler og industrimaskiner falt, mens importen av kjemiske
råvarer har steget.
Fra mai til juni sank den sesongjusterte importverdien av andre varer med 2,5
pst. Fall i importen av ferdigvarer, som klær, maskiner, herunder datamaskiner
og biler, og energivarer bidro mye til fallet. Den sesongjusterte importverdien
var uendret fra 1. til 2. kvartal,
Den svake utviklingen i importen underbygger bildet av en relativt svak
utvikling i den innenlandske etterspørselen de siste månedene. Som illustrasjon
kan nevnes at importverdien av telefoner fra Finland var 25 pst. lavere i 2.
kvartal i år enn 2. kvartal i fjor.
Overskuddet på driftsbalansen overfor utlandet var 16,4 mrd. kroner i mai, 2,1
mrd. lavere enn i april. Etter fem måneder er overskuddet 95,3 mrd. kroner,
mot 67,3 mrd. kroner i samme periode i fjor. Statistisk sentralbyrå har beregnet
netto omvurderinger og overføringer til –23,6 mrd. kroner etter årets fem første
måneder, slik at Norges nettofordringer hittil i år har økt med 71,7 mrd. kroner.

Oljemarkedet
Som følge av svakere vekst i internasjonal økonomi og lavere etterspørsel etter
råolje, besluttet OPEC i slutten av juli å redusere råoljeproduksjonen med 1
mill. fat pr. dag gjeldende fra 1. september. OPEC har tidligere i år redusert
produksjonskvotene med til sammen 2,5 mill. fat pr. dag. Ifølge OPEC ble
kvotene redusert for å stabilisere utviklingen i oljeprisen. Gjennomsnittlig
oljepris hittil i år har vært om lag 26,6 USD pr. fat, eller 238 kroner pr. fat.
Råoljelagrene i OECD-landene utgjorde i mai 960 mill. fat. Dette er 14 mill.
fat høyere enn i april, og 54 mill. fat høyere enn i mai 2000. De amerikanske
råoljelagrene falt svakt i uke 30, og har falt med 9 mill. fat den siste måneden.
Råoljelagrene i USA er nå på om lag 315 mill. fat, som er 32 mill. fat høyere
enn på samme tid i fjor.
Produksjonen av petroleum på norsk sokkel var om lag 102,9 mill. Sm3 o.e.
de første fem månedene i år. Produksjonen de tre første månedene av året var
noe lavere enn i fjor, mens produksjonen i april og mai var noe høyere enn året
før. Dersom produksjonen de syv siste månedene av året blir lik gjennomsnittet
av de fem første månedene, vil samlet petroleumsproduksjon bli om lag 247
Sm3 o.e. I Revidert nasjonalbudsjett ble produksjonen i 2001 anslått til om lag
260 Sm3 o.e. Produksjonen er imidlertid ventet å øke gjennom året.
Eksportverdien av olje og gass var om lag 151,1 mrd. kroner de seks første
månedene i år. Dette er en økning på om lag 11,8 pst. i forhold til de seks første
månedene i fjor.

Arbeidsmarkedet
Arbeidsmarkedet er fortsatt svært stramt. Den registrerte ledigheten har falt
hittil i år og i flere næringer fortsetter sysselsettingen å øke.

Ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse
(AKU) var den samlede sysselsettingen stabil fra 1. til 2. kvartal i år.
Sysselsettingen var i 2. kvartal 3000 personer høyere enn i samme periode i
fjor. Antall utførte ukeverk har også tatt seg opp de siste månedene, etter en
reduksjon gjennom 2000. Antall utførte ukeverk lå i 2. kvartal 1,4 pst. over
årsgjennomsnittet i 2000. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til de
sesongjusterte tallene.

Sysselsettingen fortsatte å øke innen forretningsmessig og helse og sosial
tjenesteyting i 2. kvartal. I disse to næringene økte sysselsettingen med 22 000
personer fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. Sysselsettingen fortsatte å øke
også innefor bygg og anlegg i 2. kvartal, mens det innenfor industri fortsatt var
nedgang.

Figur 12 Oljepriser. USD og NOK pr. fat

97 98 99 00 01
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

50

100

150

200

250

300

350

NOK per fat

USD per fat

Kilde: EcoWin.

Figur 11Eksport av oppdrettsfisk. 1000 tonn. Sesongjusterte
månedstall. Tremåneders glidende gjennomsnitt
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Figur 13AKU-ledighet og antall registrerte helt ledige. 1000
personer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende
gjennomsnitt
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Arbeidsstyrken økte svakt sesongjustert fra 1. til 2. kvartal, og lå i 2. kvartal i
år 9000 personer over nivået i samme periode i fjor. Arbeidsstyrken har det
siste året økt i tråd med det demografiske endringer skulle tilsi, og
yrkesfrekvensen har dermed vært stabil.

AKU-ledigheten holdt seg uendret på 3,4 pst. av arbeidsstyrken fra 1. til 2.
kvartal. Sammenliknet med samme periode i fjor økte AKU-ledigheten med
6000 personer.

Den registrerte ledigheten avtok sesongjustert gjennom første halvår i år. Ved
utgangen av juli utgjorde den registrerte ledigheten 2,5 pst. sesongkorrigert,
om lag 5000 personer lavere enn ved årsskiftet. Ledigheten er dermed nesten
nede på samme nivå som sommeren 1999, før ledigheten begynte å øke. Hittil i
år har ledigheten avtatt markert blant industriarbeidere, etter en økning i 1999
og 2000. Ved utgangen av juli var det registrert 2100 færre ledige
industriarbeidere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Totalt avtok
ledigheten med 3200 personer i forhold til juli i fjor.

Den reduserte ledigheten blant industriarbeidere har bidratt til å redusere
ledigheten i flere kystfylker. I Rogaland har ledigheten falt med 13 pst. Som
følge av den økte ledigheten gjennom 2000 er ledighetsnivået i fylket
imidlertid fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet.

Generelt er ledigheten nå svært lav, og Aetats bedriftsundersøkelse for 2001
bekrefter at arbeidsmarkedet er stramt. Målt i antall personer har mangelen på
arbeidskraft økt i flere næringer det siste året. Totalt rapporter bedriftene at de
mangler 43 000 arbeidstakere i år, mot 39 000 i fjor. Mangelen på arbeidskraft
er særlig stor blant håndverkere. Det er også problemer med å rekruttere
arbeidskraft til både privat og offentlig tjenesteyting.

Konsumpriser
I juni var tolvmånedersveksten i konsumprisene 3,8 pst., en nedgang fra 4,3
pst. i mai. Prisveksten var som ventet i markedet. Det var særlig utviklingen i
bensinprisene som bidro til å redusere prisveksten. Etter at bensinprisene økte
med over 5 pst. fra april til mai, falt prisene med 4 pst. i juni.
Elektrisitetsprisene har bidratt til å trekke opp prisveksten de siste månedene.
Mens elektrisitetsprisene de siste årene har avtatt gjennom første halvår, har
prisene nå vist en vedvarende oppgang siden september i fjor. I juni var
oppgangen i elektrisitetsprisene, og bidro i liten grad til å øke
tolvmånedersveksten i konsumprisene. Elektrisitetsprisene lå i juni hele 38 pst.
høyere enn ett år tidligere.

Korrigert for utviklingen i avgifter og energipriser har prisveksten vært relativ
stabil. Målt på denne måten var den gjennomsnittlige prisveksten i første halvår
2,7 pst. I juni var tolvmånedersveksten 2,5 pst., som er en nedgang fra 2,7 pst. i
mai.  Nedgangen skyldes først og fremst lavere i priser på møbler og elektriske
artikler som følge av sommersalg. I samme måned i fjor var det ikke en
tilsvarende nedgang i disse prisene. I tillegg bidro en mindre oppgang i
husleiene i juni i år enn i samme måned i fjor til å redusere
tolvmånedersveksten.

Den norske harmoniserte konsumprisindeksen steg med 3,3 pst. fra juni i fjor
til juni i år. Det er en nedgang fra 4,0 pst. i mai. Prisveksten avtok også i
euroområdet fra 3,4 pst. i mai til 3,0 pst. i juni.

Figur 15 Konsumprisindeksen. Prosentvis endring fra året før
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Figur 14 Antall sysselsatte personer og utførte timeverk i 1000.
Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1997 1998 1999 2000 2001
2050

2100

2150

2200

2250

2300
Sysselsatte personer (høyre akse)

Utførte ukeverk (venstre akse)

Kilde: Statistisk sentralbyrå.


