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Konjunkturbildet 5/2001
Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall tok aktiviteten i fastlandsøkonomien
seg moderat opp i 1. kvartal i år. BNP for Fastlands-Norge økte sesongjustert
med 0,5 pst. fra 4. til 1. kvartal. Selv om veksten samlet sett var moderat, var
det kraftig vekst i flere etterspørselskomponenter. Både privat forbruk og
eksport av tradisjonelle varer økte kraftig fra kvartalet før. Noe lavere
fastlandsinvesteringer og en nedgang i lagerinvesteringene trakk i motsatt
retning. Som følge av en viss produksjonsnedgang i oljevirksomheten ble
veksten i samlet BNP noe svakere enn veksten i Fastlands-Norge.

Løpende konjunkturstatistikk gir nå et noe blandet bilde av utviklingen i norsk
økonomi. På den ene siden har varekonsumet og eksporten av tradisjonelle
varer utviklet seg relativt svakt så langt i 2. kvartal. Samtidig har nedgangen i
industriproduksjonen fortsatt, og det har vært en sesongjustert nedgang i
igangsettingen av bygg de siste par månedene. I tillegg var investerings-
tellingen for oljevirksomheten svakere enn ventet. For 2001 antyder tellingen
en nedgang i investeringene på drøyt 3 pst., mens det for 2002 antydes en
nedgang på hele 34 pst. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til disse
anslagene, og en vedvarende høy oljepris kan føre til at oljeinvesteringene blir
vesentlig høyere enn det tellingen antyder.

På den annen side peker økt tilgang av nye ordrer for bygge- og anleggs-
næringen i 1. kvartal i retning av høy aktivitet framover. I tillegg antyder
investeringstellingen for industri, bergverk og kraftforsyning en sterk vekst i
industriinvesteringene i år og til neste år, særlig innenfor produksjonen av
metaller. Samlet sett ligger det likevel an til moderat vekst i den innenlandske
etterspørselen i 2. kvartal i år. En relativt svak utvikling i importen de siste par
månedene underbygger dette bildet.

Ny informasjon tyder på at arbeidsmarkedet strammes til. De siste månedene
har arbeidsledigheten avtatt sesongjustert. Også Aetats årlige bedrifts-
undersøkelse tyder på at mangelen på arbeidskraft har økt ytterligere innenfor
flere sektorer. Ifølge undersøkelsen er mangelen på kvalifisert arbeidskraft
særlig stor innenfor bygg, helse og omsorg og annen tjenesteyting.

Tolvmånedersveksten i konsumprisene var 4,3 pst. i mai, opp fra 3,8 pst. i
april. Det er særlig utviklingen i elektrisitetsprisene som har trukket
prisveksten opp de siste månedene. Dersom en korrigerer for utviklingen i
avgifter, elektrisitets- og bensinpriser, har utviklingen vært langt mer moderat.
Prisveksten ventes å avta markert i månedene framover, først og fremst som
følge av halveringen av matmomsen fra 1. juli.

Norges Bank holdt styringsrenten uendret på hovedstyremøtet den 20. juni.
Tremåneders pengemarkedsrenter har vært stabile de siste to månedene, også i
etterkant av Norges Banks hovedstyremøte. Tremåneders FRA-renter, som gir
uttrykk for markedets forventninger til pengemarkedsrenter framover, falt
derimot i etterkant av hovedstyremøtet og er nå noe lavere enn ved forrige
konjunkturbilde.

Internasjonalt har anslagene for den økonomiske veksten blitt ytterligere
nedjustert for bl.a. euroområdet og Japan. Samtidig har prisveksten tiltatt i flere
land.

I valutamarkedet har kronen styrket seg markert den siste måneden.
Styrkingen av kronen kan ha sammenheng med utsikter til et fortsatt høyt
rentenivå, en fortsatt høy oljepris og transaksjoner i forbindelse med
delprivatiseringen av Statoil.

1. Hovedtrekk

Moderat vekst i fastlandsøkonomien

Arbeidsmarkedet strammes til

Redaksjonen for denne utgaven av konjunktur-
bildet ble avsluttet den 27. juni 2001.

E-post til redaksjonen:
konjunkturbildet@finans.dep.no

Uendrede styringsrenter
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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, foreløpig utgave, mai 2001), Statistisk sentralbyrå (Økonomiske analyser 3/01) og
Finansdepartementet (Revidert nasjonalbudsjett 2001).

Anslag fra Consensus forecast i juni viser igjen lavere forventninger til den
økonomiske veksten i 2001, etter en forsiktig optimisme i mai. For USA er
anslaget for BNP-veksten i inneværende år nedjustert fra 1,9 til 1,8 pst., i
hovedsak som følge av den negative utviklingen i industriproduksjonen. Også
anslagene for EU er nedjustert etter tegn til sterkere avmatning i Tyskland,
Frankrike og Italia. BNP-veksten i euroområdet er nå anslått til 2,3 pst. for
inneværende år, som er en nedjustering fra 2,5 pst. i mai. Til tross for svakere
vekstutsikter er inflasjonsanslagene oppjustert, bl.a. på bakgrunn av sterkere
enn ventet prisvekst i flere EU-land de siste månedene. Inflasjonsanslaget for
Sverige for inneværende år er oppjustert med hele 0,5 prosentpoeng til 2,3 pst.,
mens anslaget for euroområdet er oppjustert fra 2,3 til 2,5 pst.
I USA er utviklingen relativt svak, til tross for at husholdningenes etterspørsel
holder seg godt oppe. Utviklingen i industrien er spesielt svak. April var den
åttende måneden på rad med avtakende industriproduksjon, og nivået er nå
over 3 pst. lavere enn i samme periode året før. Aktiviteten i boligmarkedet har
avtatt noe den siste tiden, men er fortsatt på et høyt nivå. Husholdningenes
vurderinger av den økonomiske utviklingen ser ut til å ha stabilisert seg etter et
markert fall siden høsten 2000. Arbeidsledigheten avtok moderat i mai, men
dette var først og fremst som en følge av et markert fall i arbeidsstyrken. De
økte energiprisene har bidratt til sterkere vekst i konsumprisene, og
tolvmånedersveksten var i mai 3,6 pst.
Den økonomiske utviklingen i Japan har forverret seg ytterligere den siste
måneden. Japanske myndigheter nedjusterte i mai sin vurdering av økonomien
for 6. gang siden januar i år. Nedgangen i Japansk økonomi er bredt basert,
med svakere eksport og lavere investeringer innenlands, samtidig som det
private forbruket fortsatt utvikler seg svært svakt. Det er fortsatt deflasjon i
Japan, og målt ved tolvmånedersveksten har prisene i Tokyo-området vist
nedgang hver måned siden august 1999.
I euroområdet ser det nå ut til at veksten kan bli svakere enn tidligere ventet. I
Tyskland, områdets største økonomi, har myndighetene nedjustert sitt anslag
for BNP-veksten i inneværende år med hele ¾ prosentpoeng, til 2,0 pst. I
Frankrike har solid innenlandsk etterspørsel bidratt til å holde veksten oppe,
men den siste måneden har den økonomiske utviklingen svekket seg markert
også her. I tillegg til at aktiviteten har avtatt, særlig i industrisektoren, har
inflasjonen de siste månedene tatt seg markert opp i euroområdet. Høye
energipriser og fortsatte virkninger av problemene i jordbruket det siste året har
bidratt til å trekke opp prisveksten til det høyeste nivået på over fem år.
Inflasjonen i euroområdet under ett var i mai 3,4 pst. målt fra samme periode
året før. Det var den ellevte måneden med inflasjon over Den europeiske
sentralbankens (ESBs) inflasjonsmål på 2 pst. Tolvmånedersveksten i konsum-
prisene eksklusive matvarer og energi har steget fra 1,7 pst. i februar til 2,1 pst.
i mai.

2. Internasjonal økonomi2. Internasjonal økonomi

Figur 1 BNP-anslag for 2001 gitt på ulike tidspunkt. Prosentvis
vekst fra året før
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Kilde: Consensus Forecast.

Figur 2 Industriproduksjon. Sesongjusterte volumindekser.
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Også i Sverige er det tegn til en mer avdempet økonomisk utvikling.
Utviklingen i industrien er svært svak, og også i tjenestesektoren har aktiviteten
avtatt markert. Husholdningenes forventninger til den fremtidige utviklingen i
svensk økonomi er redusert, selv om utsiktene for egen økonomi vurderes som
positive. Arbeidsmarkedet er imidlertid fortsatt svært stramt. Den sesong-
justerte arbeidsledighetsraten var i mai 3,9 pst. Inflasjonstakten, målt ved
endringen i konsumprisene de siste tolv månedene, har tatt seg markert opp de
siste månedene. I mai var inflasjonen 3,0 pst., som er den høyeste prisveksten
siden 1995.
I Storbritannia ser den svake utviklingen i industriproduksjonen ut til å
fortsette. I tjenestesektoren har derimot aktiviteten tatt seg noe opp igjen, og
husholdningenes etterspørsel er også sterk. Blant annet tok det sesongjusterte
volumet av detaljhandelen seg markert opp i mai, og har nå økt
sammenhengende siden april i fjor. Arbeidsmarkedet har strammet seg
ytterligere til, og arbeidsledigheten er på det laveste nivået siden 1975. Målt
ved tolvmånedersveksten økte prisene med 2,4 pst. i mai, den høyeste veksten
på over tre år. Samtidig har det økende presset i arbeidsmarkedet medført noe
økt lønnspress, og det er derfor ikke ventet at Bank of England vil foreta flere
rentenedsettelser i nærmeste framtid.

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 5,0 1,5 1,7 1,8 2,5 2,7 1,9 3,2 4,0 4,6 4,6 4,6
Japan 1,7 0,5 1,0 0,6 -0,5 -0,3 -0,7 -0,3 4,7 4,9 4,9 5,0
Storbritannia 3,0 2,5 2,5 2,2 1,4 2,2 1,9 1,9 5,5 5,4 5,4 3,46)

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

Euroområdet7) 3,4 2,6 2,6 2,3 2,2 2,2 2,2 2,5 9,0 8,4 8,3 -

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

Figur 3 Arbeidsledighet som prosent av arbeidsstyrken (ILO).
Sesongjusterte tall
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Figur 4 Konsumpriser. Prosentvis endring fra året før
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Norges Bank har holdt styringsrenten uendret på 7,0 pst. siden september i
fjor, og gjorde heller ingen endring i renten på hovedstyremøtet 20. juni.
Norges Bank la samme dag fram Inflasjonsrapport 2/2001. Norges Bank endret
samtidig formuleringene knyttet til vurderingen av renteutsiktene. Nå omtales
utsiktene for å nå inflasjonsmålet dersom renten blir holdt uendret. Norges
Bank sa i etterkant av rentemøtet at med uendret rente framover er det, slik
Norges Banks nå ser det, like sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir høyere
enn 2½ pst. som at den blir lavere. Norges Banks grunnholdning i
pengepolitikken kan dermed sies å være uendret i forhold til forrige rentemøtet.

Tremåneders pengemarkedsrente ble i liten grad påvirket av rentemøtet og
framleggelsen av inflasjonsrapporten fra Norges Bank. Tremåneders
pengemarkedsrente er nå 7,5 pst., som er om lag som ved forrige konjunktur-
bilde, 23. mai. FRA-rentene, som gir uttrykk for markedets forventninger til
pengemarkedsrenten framover, falt imidlertid etter rentemøtet. FRA-rentene
tyder nå på forventninger om at rentene vil holde seg på dagens nivå ut året, for
deretter å bli redusert om et års tid.

Den amerikanske sentralbanken satte 27. juni ned styringsrenten med 0,25
prosentpoeng til 3,75 pst. Dette var sentralbankens sjette rentenedsettelse så
langt i år, og styringsrentene er med dette satt ned med til sammen 2,75
prosentpoeng. Banken opprettholdt samtidig sin grunnholdning for penge-
politikken, og holdt dermed døren åpen for flere kutt. FRA-rentene tyder
imidlertid på at markedet ikke forventer at renten vil bli satt ytterligere ned, og
at renten blir satt opp igjen om et halvt års tid. Tremåneders pengemarkeds-
rente i euroområdet har falt den siste måneden, og er nå i underkant av 4,5 pst.
I markedet forventes det at styringsrenten blir satt ned med ytterligere 0,25-0,5
prosentpoeng framover.

Renten på norske tiårs statsobligasjoner er nå vel 6,5 pst. Rentedifferansen til
tyske tiårs statsobligasjoner har økt med rundt 0,25 prosentpoeng den siste
måneden, og er nå i underkant av 1,6 prosentpoeng. Rentedifferansen mellom
amerikanske og tyske statsobligasjoner har falt noe, og er nå 0,3 prosentpoeng.

Industriens effektive kronekurs har styrket seg ytterligere siden forrige
konjunkturbilde, og er nå nesten 4 pst. sterkere enn ved årsskiftet. Også mot
euro har kronen styrket seg, og er nå om lag 7,9. Styrkingen av kronen kan ha
sammenheng med utsikter til et fortsatt høyt rentenivå, en fortsatt høy oljepris
og transaksjoner i forbindelse med delprivatiseringen av Statoil.

Aksjemarkedene, både i Norge og internasjonalt, har utviklet seg svakt den
siste måneden etter en positiv utvikling gjennom store deler av april og mai.
Totalindeksen på Oslo Børs er nå, i likhet med de største internasjonale
aksjekursindeksene, lavere enn ved inngangen til året. Den teknologitunge
Nasdaq-indeksen har hatt det største fallet siden årsskiftet.

3. Finansmarkedene

Figur 7  Valutakurser. Prosentvis endring siden 4. januar 1998
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Figur 5 Tremåneders pengemarkedsrenter. Prosent
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Figur 6 Renter på tiårs statsobligasjoner. Prosent
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Tabell 3 Renteanslag for 3-måneders renter. Prosent
September 2001 Juni 2002

Norge Euro USA Norge Euro USA
Terminkurve1) 7,4 4,2 3,7 7,1 4,1 4,6
Consensus 2) 7,3 4,3 3,4 7,0 4,4 3,8

1) Implisitte renteforventninger pr. 27. juni basert på terminkurven for
swaprenter i begynnelsen av september 2001 og juni 2002.

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

Kilde: Bloomberg og Consensus Economics.
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Husholdningene
Husholdningenes etterspørsel tok seg markert opp fra 4. kvartal i fjor til 1.
kvartal i år. Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte det private konsumet
sesongjustert med hele 2,0 pst. En kraftig oppgang i varekonsumet ga det
største vekstbidraget, men også tjenestekonsumet tok seg markert opp. Den
kraftige oppgangen må i noen grad ses i sammenheng med en viss
”gjeninnhentingseffekt” etter avdempingen gjennom andre halvår i fjor. I
tillegg var det flere spesielle forhold som bidro til den sterke veksten.
Avgiftslette fra 1. januar bidro trolig til den markerte oppgangen i konsumet av
bensin, og det kalde været i vinter ga en kraftig sesongjustert økning i
elektrisitetsforbruket.

Etter å ha økt relativt kraftig i 1. kvartal har varekonsumet utviklet seg langt
mer moderat så langt i 2. kvartal. Fra mars til april falt varekonsumet
sesongjustert med 1,6 pst., og løpende statistikk tyder på en viss nedgang også i
mai. Detaljomsetningen utenom biler og bensin økte svakt sesongjustert fra
april til mai, men med en kraftig sesongjustert nedgang i førstegangs-
registreringen av personbiler ligger det likevel an til en viss nedgang i
varekonsumet. Så langt ligger det an til en sesongjustert nedgang i
varekonsumet på 0,6 pst. fra 1. til 2. kvartal.

Til tross for relativt høye renter, virker boligetterspørselen fortsatt å være høy.
Veksten i boliginvesteringene fortsatte i 1. kvartal, med en sesongjustert
volumøkning på 1,8 pst. fra kvartalet før. Boliginvesteringene har nå økt
sesongjustert de siste 8 kvartalene, og de har ikke vært høyere siden 4. kvartal
1989. Også framover vil trolig boliginvesteringene være høye. Foreløpige tall
fra byggearealstatistikken viste imidlertid en viss sesongjustert nedgang i
igangsettingen av boliger fra mars til april, men nivået er fortsatt høyt. I
tillegg tyder en kraftig økning i både ordretilgangen og ordrereservene av
boliger på høy boligbygging også framover.
Løpende statistikk tyder på en utflating i boligprisene så langt i 2. kvartal.
Ifølge OBOS og Exact avtok prisene svakt i mai etter en viss økning måneden
før.

Bedriftene i Fastlands-Norge
Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall falt fastlandsinvesteringene sesong-
justert med 1,9 pst. fra 4. til 1. kvartal. Det var først og fremst investeringene
innenfor tjenesteytende næringer som bidro til nedgangen, mens industri-
investeringene økte sesongjustert med hele 20 pst. Produksjonen innenfor de
tjenesteytende næringene økte klart i 1. kvartal og bidro sterkt til at BNP for
Fastlands-Norge økte sesongjustert med 0,5 pst. Sammenliknet med 1. kvartal
i fjor har BNP for Fastlands-Norge økt med knapt 0,5 pst., mens utførte
timeverk har gått ned med 2,0 pst. Produktiviteten har dermed økt med vel 2½
pst. i samme periode.

Industriproduksjonen fortsetter å utvikle seg relativt svakt. Ifølge
produksjonsindeksen falt industriproduksjonen med 0,9 pst. i april. Det var
nedgang i samtlige sektorer, med unntak av de tradisjonelt utekonkurrerende
næringene der produksjonen økte etter en svak utvikling de siste måneden.

Ifølge investeringstellingen for 2. kvartal har industrien oppjustert sine
investeringsanslag for 2001, og det ligger nå an til en økning i
investeringsvolumet på i underkant av 8 pst. i år. Det er hovedsakelig enkelte
store prosjekter i metallindustrien, trolig Hydros anlegg på Sunndalsøra og
Årdal, som trekker nivået opp i år.

For 2002 antyder investeringstellingen en investeringsvekst for industrien på
hele 35 pst. Det er investeringer i produksjonen av metaller som trekker mest
opp, med en anslått investeringsvekst på hele 130 pst. Med unntak av skip og
rigger, hvor det anslås en nedgang, er det imidlertid også anslått en betydelig
investeringsoppgang for øvrige deler av industrien. Det kan imidlertid være
grunn til å tro at tellingen overvurderer investeringene i industrien neste år.
Dette henger sammen med at tellingen sammenliknes med tilsvarende anslag
for 2001 gitt på samme tid i fjor. Anslaget for 2001 har imidlertid gradvis blitt
oppjustert, og enkelte forhold kan tilsi at anslaget for 2002 ikke vil bli

4. Norsk økonomi

Figur 8 Varekonsum og førstegangsregistrering av biler.
Sesongjusterte tall. Indeks 1995=100 og 1000 biler
(årsnivå)
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Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Figur 9 Boligbygging. Indekser 1996=100.
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Figur 10 Boligpriser. Indekser 1996=100
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oppjustert tilsvarende. Dette skyldes at det hovedsakelig er noen få store
prosjekter med investeringshorisont fra 2001-2004 som dominerer utviklingen.
Det at disse prosjektene allerede er igangsatt tilsier at usikkerheten rundt
anslagene er mindre enn vanlig.

For elektrisitetsforsyning tyder den siste investeringstellingen på en
investeringsvekst på 16,7 pst. i 2001, en oppjustering på 5 prosentpoeng fra
forrige telling. To store investeringsprosjekter er inne i en startfase, og er
hovedgrunnen til veksten i anslagene. Ifølge tellingen vil veksten i 2002 ligge
på i underkant av 7 pst.

Aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen har økt det siste året. Igangsettingen
av boliger og driftsbygg falt imidlertid både i mars og april i år. Til tross for
nedgangen de siste to månedene, ligger den totale igangsettingen hittil i år
fortsatt høyere enn i fjor. Det er først og fremst igangsettingen av boliger,
fritidseiendommer og offentlige bygg som har økt sammenliknet med fjoråret,
mens igangsettingen innenfor industri og forretningsbygg har falt.

Ordresituasjonen i bygge- og anleggsnæringen bedret seg i 1. kvartal i år, etter
en nedgang gjennom andre halvdel av fjoråret. Ordretilgangen økte både for
bygg og anlegg, og innenfor bygg er tilgangen nå på et relativt høyt nivå. De
samlede ordrereservene økte med 8 pst. fra 4. til 1. kvartal, og det var vekst
innenfor både bygg og anlegg.

Utenriksøkonomien
Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall steg det sesongjusterte eksportvolumet
fra 4. til 1. kvartal med hele 5,0 pst. Denne økningen må imidlertid særlig ses i
sammenheng med at aluminiumseksporten i mars var 90 pst. høyere enn
gjennomsnittet for i fjor. Den kraftige økningen i aluminiumseksporten fant
sted uten tilsvarende økning i produksjonen, og er trolig en hovedforklaring til
de store negative lagerinvesteringene i nasjonalregnskapet i 1. kvartal i år. I
april og mai var aluminiumseksporten om lag på linje med fjoråret.
Også det sesongjusterte eksportvolumet av treforedlingsprodukter, kjemiske
råvarer og raffinerte oljeprodukter økte klart fra 4. til 1. kvartal. Eksporten av
treforedlingsprodukter og kjemiske råvarer var høy også i april og mai, mens
eksporten av raffinerte oljeprodukter var svak i april. Metaller,
treforedlingsprodukter, kjemiske råvarer og raffinerte oljeprodukter utgjør
samlet om lag 40 pst. av eksporten av tradisjonelle varer.
Den sesongjusterte eksportverdien av tradisjonelle varer steg med 2,0 pst. fra
april til mai, og etter fem måneder er eksportverdien 6,6 pst. høyere enn etter
samme tid i fjor.
USA tok i 1999 over som Norges 4. største eksportmarked for tradisjonelle
varer. Nå kan det imidlertid se ut som om avmatning i verdens største økonomi
påvirker norsk eksport. Så langt i år er eksportverdien til USA redusert med 11
pst. i forhold til samme periode i fjor. På den annen side har eksporten til EU,
og da særlig til landene på kontinentet, økt. Det samme har eksporten til Asia.
Importvolumet av tradisjonelle varer steg sesongjustert med 1,4 pst. fra 4. til
1. kvartal. Importen av maskinvarer falt imidlertid kraftig, bl.a. som følge av
lavere import av biler.
Fra april til mai sank den sesongjusterte importverdien av tradisjonelle varer
med vel 8 pst. Et fall i importen av ferdigvarer som klær, maskiner, herunder
datamaskiner og biler, og energivarer bidro mye til det kraftige fallet.
Utviklingen i importen underbygger bildet av en relativt moderat
etterspørselsvekst så langt i 2. kvartal.
Overskuddet på driftsbalansen overfor utlandet var 18,7 mrd. kroner i mars,
om lag det samme som måneden før. Etter tre måneder er overskuddet 60,5
mrd. kroner. SSB har beregnet netto omvurderinger til –27,7 mrd., slik at
Norges nettofordringer har økt med 32,6 mrd. kroner i løpet av de tre første
månedene i år.

Figur 11 Anslag for investeringer i 2001 ifølge
investeringstellingen. Prosentvis volumvekst fra året før
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Figur 12 Eksport og import av tradisjonelle varer. Sesongjusterte
tall. Prosentvis vekst fra kvartalet før
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Figur 13 Driftsbalansen overfor utlandet. Månedstall i mrd.
kroner
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Oljemarkedet
I uke 25 var oljeprisen i gjennomsnitt på 247 kroner, mens gjennomsnittlig
oljepris hittil i år har vært på 239 kroner pr. fat. Så langt i år har oljeprisen vært
godt i tråd med OPECs mål om en oljepris på mellom 22 og 28 dollar pr. fat.
Råoljelagrene i OECD-landene utgjorde i april 940 mill. fat. Dette er 6 mill.
fat høyere enn i mars, og 50 mill. fat høyere enn i april 2000. De amerikanske
råoljelagrene falt svakt i uke 24, og har falt med om lag 9 mill. fat den siste
måneden. Råoljelagrene er nå på om lag 316 mill. fat. Dette er om lag 18 mill.
fat høyere enn på samme tid i fjor.
Produksjonen av petroleum på norsk sokkel de første fem månedene i år var
om lag 102,9 mill. Sm3 o.e. Produksjonen de tre første månedene av året var
noe lavere enn i fjor, mens produksjonen i april og mai var noe høyere enn i
fjor. Dersom produksjonen de syv siste månedene av året blir lik gjennom-
snittet av de fem første månedene, vil samlet produksjon 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 125,3 mrd. kroner de fem første
månedene i år. Dette er en økning på om lag 10,8 pst. i forhold til de fem første
månedene i fjor. Eksportverdien så langt i år har vært høyere enn ventet, noe
som må ses i sammenheng med vedvarende høye priser.
SSBs investeringstelling for oljeutvinning og rørtransport for 2. kvartal 2001
viser et fall i oljeinvesteringene på 3,4 pst. i inneværende år og 33,6 pst. neste
år. Tallene er da justert i forhold til hvordan tellingen tidligere har truffet på
regnskapstall. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i
oljeinvesteringene, og en vedvarende høy oljepris kan føre til at olje-
investeringene blir vesentlig høyere enn det investeringstellingen antyder. I
Revidert nasjonalbudsjett 2001 er det lagt til grunn at oljeinvesteringene vil
være om lag uendret i både 2001 og 2002 sammenliknet med nivået i 2000.

Arbeidsmarkedet
Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) tyder på at
etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg noe opp de siste månedene. I
tremånedersperioden fram til og med april har sysselsettingen økt
sesongjustert med hele 19 000 personer fra forrige tremånedersperiode, og
sysselsettingen ligger nå 22 000 personer over tilsvarende periode i fjor. Antall
utførte ukeverk har også tatt seg opp gjennom de siste månedene. Som følge av
påsken er det imidlertid knyttet særskilt usikkerhet til de sesongjusterte tallene.

Det er fortsatt sterk sysselsettingsvekst innen tjenesteyting. Ifølge foreløpige
nasjonalregnskapstall økte sysselsettingen innen forretningsmessig
tjenesteyting og i kommunal forvaltning med 23 000 personer fra 1. kvartal
2000 til 1. kvartal 2001. Samtidig har sysselsettingen i bygge- og
anleggsvirksomheten også tatt seg opp med 6000 personer. I industrien er
derimot sysselsettingen fortsatt 5000 personer lavere enn på samme tid i fjor.

Den reduserte sysselsettingen i industrien har imidlertid ikke ført til økt
ledighet blant industriarbeidere. Ved utgangen av mai var det registrert 2100
færre arbeidsledige industriarbeidere enn i mai i fjor. Også ledigheten blant
ingeniører er redusert. Dette kan tyde på at mange av de som har mistet
jobbene i industrien det siste året har skaffet seg arbeid i andre deler av
arbeidsmarkedet.

Yrkesfrekvensen, dvs. arbeidsstyrken i forhold til befolkningen i yrkesaktiv
alder, har holdt seg uendret fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Arbeidsstyrken
har sesongjustert tatt seg noe opp de siste månedene. I perioden februar til april
i år var det 17 000 flere personer i arbeidsstyrken enn i samme periode i fjor.

AKU-ledigheten, har i likhet med den registrerte ledigheten, avtatt hittil i år.
Justert for normale sesongvariasjoner, utgjorde AKU-ledigheten 3,3 pst. av
arbeidsstyrken i tremånedersperioden fram til april. I forhold til tilsvarende
periode ett år tidligere er AKU-ledigheten redusert med 0,2 prosentpoeng.

Figur 14 Oljepriser. USD og NOK pr. fat
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Figur 13 Driftsbalansen overfor utlandet. Månedstall i mrd.
kroner
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Figur 16 Mangel på arbeidskraft ifølge aetats bedrifts-
undersøkelse. Prosent av antall sysselsatte
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Figur 15 Antall sysselsatte personer og utførte timeverk i 1000.
Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt
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Ved utgangen av mai utgjorde den registrerte ledigheten 2,6 prosentpoeng
sesongjustert, vel 3000 personer lavere enn ved årsskiftet. Ledigheten er nå
nesten nede på samme nivå som sommeren 1999. Ved utgangen av mai var det
registrert 55 100 helt ledige, og ledigheten har avtatt med 4400 personer i
forhold til mai i fjor.

Aetats bedriftsundersøkelse for 2001 bekrefter at arbeidsmarkedet er stramt,
selv om andelen bedrifter som rapporterer om problemer med å rekruttere
arbeidskraft er noe lavere enn i fjor. Målt i antall personer har imidlertid
mangelen på arbeidskraft økt det siste året. Innen tjenesteytende næringer har
mangelen på arbeidskraft økt med om lag 4000 arbeidstakere. Det har også
vært en viss økning i mangelen på arbeidskraft i industrien. Totalt rapporter
bedriftene at de mangler 43 000 arbeidstakere i år, mot 39 000 i fjor.

Konsumpriser
Veksten i konsumprisene har tiltatt de siste månedene. I mai var
Tolvmånedersveksten 4,3 pst. Dette var klart høyere enn ventet i markedet, og
er den høyeste prisveksten på 10 år. Det er særlig utviklingen i
elektrisitetsprisene som har trukket opp prisveksten de siste månedene.
Elektrisitetsprisene avtar normalt om våren og sommeren, mens de i år har vist
en vedvarende oppgang siden september i fjor. Tolvmånedersveksten i
elektrisitetsprisene var i mai hele 36 pst. De to siste månedene har også
utviklingen i bensinprisene bidratt til å trekke opp prisveksten, etter å ha bidratt
til å redusere prisveksten i 1. kvartal i år.

Korrigert for utviklingen i avgifter, elektrisitets- og bensinpriser har
prisveksten vært relativ stabil. De fem først månedene i år har prisveksten vært
2,7 pst. Tolvmånedersveksten var i mai 2,7 pst., opp fra 2,5 pst. i april.
Oppgangen skyldes først og fremst en sterkere vekst i matvareprisene enn på
samme tid i fjor. Matvareprisene økte med 1,4 pst. fra april til mai, dels som
følge av en sesongmessig prisoppgang på friske grønnsaker og frukt, men det
var også prisoppgang på kjøtt, fisk og en del andre matvarer.

Den norske harmoniserte konsumprisindeksen steg med 4,0 pst. fra mai i
fjor til mai i år. Dette er en oppgang fra 3,6 pst. i april. Også i euroområdet har
prisstigningen økt. I mai var den harmoniserte prisveksten i euroområdet på 3,4
pst., opp fra 2,9 pst. i april.

Lønn
Statistisk sentralbyrås kvartalsindeks for lønn viser at månedsfortjenesten i
industrien økte med 0,6 pst. fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. I både
varehandel og forretningsmessig tjenesteyting økte månedsfortjenesten med 1,1
pst. Fra 1. kvartal i fjor var økningen i månedsfortjenesten innenfor industri,
varehandel og forretningsmessig tjenesteyting henholdsvis 4,4, 5,3 og 5,1 pst.

Figur 16 AKU-ledighet og antall registrerte helt ledige. 1000
personer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende
gjennomsnitt
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Figur 15 Antall sysselsatte personer og utførte timeverk i 1000
Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt
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Figur 18 Harmoniserte konsumprisindekser i Norge og EU.
Prosentvis endring fra året før
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Figur 17 Konsumprisindeksen.. Prosentvis endring fra året før
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Figur 17 AKU-ledighet og antall registrerte helt ledige. 1000
personer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende
gjennomsnitt
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Figur 19 Harmoniserte konsumprisindekser i Norge og EU.
Prosentvis endring fra året før
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Figur 18 Konsumprisindeksen. Prosentvis endring fra året før
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