
Side 1 Konjunkturbildet – 7/2001

Konjunkturbildet 7/2001

Internasjonalt er det fortsatt ikke tegn til at den svake økonomiske utviklingen
har snudd, verken i USA, Japan eller euroområdet. I USA har
industriproduksjonen falt ytterligere, og det er nå klare tegn til avdemping også
innenfor andre næringer. Også i verdens aksjemarkeder har utviklingen vært
svak de siste månedene. I tillegg har terroraksjonene den 11. september ført til
økt usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen. Den økte usikkerheten
gjorde at sentralbankene i bl.a. USA, euroområdet, Storbritannia, Japan,
Sverige, Danmark og Sveits satte ned styringsrentene den 17. og 18.
september. Til tross for at rentene ble satt ned, fortsatte aksjekursene å falle.

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall fortsatte den moderate veksten i den
norske fastlandsøkonomien i 2. kvartal i år. BNP for Fastlands-Norge økte
sesongjustert med 0,3 pst. fra 1. til 2. kvartal, og lå dermed 0,8 pst. høyere enn
i samme kvartal året før. Fortsatt vekst i boliginvesteringene og en viss vekst i
offentlig og privat konsum bidro til veksten, mens en klar nedgang i andre
fastlandsinvesteringer trakk ned. Som følge av noe lavere produksjon i
petroleumssektoren ble veksten i samlet BNP noe svakere enn for Fastlands-
Norge.

Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrås
arbeidskraftundersøkelse (AKU) har den samlede sysselsettingen økt moderat
hittil i år. Sysselsettingen har fortsatt å øke innenfor tjenesteytende næringer og
i bygge- og anleggsnæringen. Arbeidsledigheten (AKU) lå stabilt på 3,4 pst. av
arbeidsstyrken både i 1. og 2. kvartal. I tremånedersperioden til og med juli
økte ledigheten til 3,6 pst., men dette må ses på bakgrunn av at det er betydelig
usikkerhet knyttet til de sesongjusterte månedstallene fra AKU. Den registrerte
ledigheten har avtatt hittil i år, og var ved utgangen av august 2,5 pst.
sesongjustert.

Andre konjunkturindikatorer gir et blandet bilde av utviklingen hittil i 3.
kvartal. Aktivteten i boligmarkedet er svært høy, og ordretilgangen i bygge- og
anleggsnæringen tyder på fortsatt høy aktivitet framover. Husholdningene er
fortsatt relativt optimistiske med hensyn til de økonomiske utsiktene, og lavere
prisstigning framover kan gi grunnlag for høyere realinntektsvekst, og dermed
økt konsum. I tillegg tyder investeringstellingen for industrien på en klar
oppgang i investeringene både i år og neste år. På den annen side falt den
sesongjusterte eksportverdien av tradisjonelle varer noe i juli. Også
oljeinvesteringene ser ut til å utvikle seg noe svakere enn tidligere ventet, og
investeringstellingen antyder nå en nedgang både i år og neste år.

Som ventet avtok veksten i konsumprisene markert etter halveringen av
matmomsen fra 1. juli. Målt ved tolvmånedersveksten avtok konsum-
prisveksten fra 3,8 pst. i juni til 2,7 pst. både i juli og august. Også korrigert for
utviklingen i avgifter og energipriser har veksten i konsumprisene avtatt de
siste månedene.

Tremåneders pengemarkedsrenter avtok noe i fram mot midten av september,
mens de lange rentene var om lag uendret. Etter at sentralbankene i flere land
satte ned styringsrentene den 17. september falt imidlertid også norske
tremåneders pengemarkedsrenter markert. Rentene steg imidlertid igjen etter at
Norges Bank i hovedstyremøtet den 19. september holdt styringsrenten
uendret på 7,0 pst.

Industriens effektive kronekurs har fortsatt å styrke seg den siste måneden,
bl.a. som følge av sterkere krone mot euro, amerikanske dollar og svenske
kroner. Prisen på råolje har steget noe de siste seks ukene. I dagene etter den
11. september steg prisene på råolje markert, men har siden de falt tilbake til
om lag samme nivå som før dette.
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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 2,0 1,7
Offentlig konsum 1,4 2,3 3 1,9 2,4
Bruttoinvesteringer i fast kapital, Fastlands-Norge 1,4 0,3      ½ -4,8 ..
Oljeinvesteringer -17,1 -1,2 2 -8,8 ..
Fastlands-Norges etterspørsel 1,9 1,5 1¾ 1,4 ..
Eksport 2,7 4,9 4½ 5,0 3,8
- Herav: Råolje og naturgass 6,4 8,2 6 5,3 ..
              Tradisjonelle varer 2,1 3,2 4 4,7 ..
Import 2,5 3,1 2½ 0,8 2,7
- Herav: Tradisjonelle varer 1,7 3,5 3 4,1 ..
Bruttonasjonalprodukt 2,3 2,4 2¼ 1,6 2,0
- Herav: Fastlands-Norge 1,8 1,5 1½ 1,2 1,5
Konsumprisindeksen 3,1 3 3¼ 3,2 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 3,4 3,4
Driftsbalanse, mrd. kroner 203,6 203,5 225 207,8 ..

1) Deflator for privat konsum.
Kilder: Norges Bank (Inflasjonsrapport 2/2001), OECD (Economic Outlook 69, juni 2001), Statistisk sentralbyrå (Økonomiske analyser 4/01) og
Finansdepartementet (Revidert nasjonalbudsjett 2001).

De økonomiske utsikten i USA har lenge vært usikre, og denne usikkerheten
ble ytterligere forsterket av terrorangrepene den 11. september. BNP-veksten i
2. kvartal ble nedjustert fra 0,7 til 0,2 pst. (sesongjustert årlig rate), som er den
svakeste veksten siden 1. kvartal 1993. Både privat og offentlig konsum økte
sesongjustert i 2. kvartal, mens nettoeksporten og investeringer utenom boliger
trakk markert ned. Industriproduksjonen falt ytterligere i juli og august.
Industriproduksjonen har med dette falt elleve måneder på rad.
Kapasitetsutnyttelsen er nå på det laveste nivået siden 1983. De siste månedene
har det også vært en klar avdemping i tjenestesektoren. Svakere økonomisk
vekst reflekteres også i arbeidsmarkedet. Sysselsettingen falt sesongjustert med
113 000 personer fra juli til august, mens arbeidsledighetsraten steg med 0,4
prosentpoeng, til 4,9 pst.
Den økonomiske situasjonen i Japan har forverret seg ytterligere. Ny statistikk
trekker i retning av at bruttonasjonalproduktet vil avta i år sammenliknet med
2000. Foreløpige nasjonalregnskapstall viser et fall i BNP på hele 3,2 pst. fra 1.
til 2. kvartal (sesongjustert årlig rate). Nedgangen skyldes i første rekke et
markert fall i innenlandsk etterspørsel, først og fremst boliginvesteringer.
Nettoeksporten bidro også negativt til veksten, mens privat og offentlig
konsum tok seg noe opp fra 1. kvartal. Som en følge av den svake økonomiske
utviklingen, har arbeidsledigheten fortsatt å øke. Den sesongjusterte ledigheten
var i august 5,0 pst., det høyeste nivået siden registreringene begynte for om
lag 50 år siden. Samtidig er prisveksten fortsatt negativ, og i juli falt
konsumprisene med 0,8 pst. fra samme måned året før.
Også i euroområdet er utviklingen svak. Ifølge nye nasjonalregnskapstall var
BNP-veksten i 2. kvartal 0,2 pst. (sesongjustert årlig rate), den laveste
vekstraten på åtte år. Detaljhandelen tok seg markert opp i juni. Også
industriproduksjonen økte i juni, etter tre påfølgende måneder med avtakende
produksjon. Tyskland var det eneste landet hvor produksjonen falt, men det
viktigste tyske industribarometeret, Ifo-indeksen, viste i august en klar
oppgang. Bortsett fra en svak økning i januar i år har indeksen falt kontinuerlig
siden mai 2000. Samtidig har inflasjonspresset avtatt den senere tiden, bl.a.
som følge av at de direkte virkningene av høyere oljepriser er uttømt.
Tolvmånedersveksten i konsumprisene var stabil på 2,6 pst. i august, mens
produsentprisene falt med 0,4 pst. fra juni til juli. Arbeidsledigheten i
euroområdet har holdt seg stabil på 8,3 pst. fra mai til august.
I Sverige har vekstutsiktene svekket seg, og i august nedjusterte
Konjunkturinstituttet sitt anslag for veksten i år til 1,6 pst. I mars i år ble
veksten anslått til 2,8 pst. Neste år anslås veksten å ta seg opp til 2,7 pst. En
viktig forutsetning for anslaget er at den internasjonale økonomiske utviklingen
tar seg opp igjen utover høsten. Utviklingen i industrisektoren er fortsatt svak.
Sektoren har hatt fallende ordreinngang og produksjon de siste tre månedene.
Også i byggesektoren har aktiviteten avtatt. Tolvmånedersveksten i den
underliggende konsumprisindeksen steg til 3,1 pst. i august, som er klart

Figur 2 Arbeidsledighet som prosent av arbeidsstyrken (ILO).
Sesongjusterte tall
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Figur 1 NAPM-indkeksen
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høyere enn inflasjonsmålet til Riksbanken på 2 pst. Arbeidsmarkedet har også
vist visse svakhetstegn de siste månedene, selv om arbeidsledigheten i august
fortsatt var betydelig lavere enn i samme periode i fjor.

Terroraksjonen mot USA tirsdag 11. september har medført store bevegelser
i finansmarkedene. Det amerikanske aksjemarkedet stengte umiddelbart etter
angrepet og åpnet ikke igjen før mandag 17. september.

Den amerikanske sentralbanken har satt styringsrenten ned to ganger den
siste måneden, med til sammen 0,75 prosentpoeng. Styringsrenten er nå 3,0
pst., det laveste nivået siden 1994. Den siste renteendringen var på 0,5
prosentpoeng og kom én time før aksjemarkedene åpnet den 17. september. I
pressemeldingene pekte sentralbanken på at terroraksjonen kan gi lavere
forbruksvekst. Sentralbanken opprettholdt samtidig sin ekspansive
grunnholdning. Styringsrenten er med dette satt ned med til sammen  3,5
prosentpoeng siden årsskiftet. FRA-rentene tyder på forventninger om at renten
vil bli justert ytterligere ned i tiden framover.

I kjølvannet av rentereduksjonen i USA satte også den europeiske
sentralbanken (ESB) ned sin styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, til 3,75
pst. ESB har dermed satt ned styringsrenten tre ganger i år med til sammen 1
prosentpoeng. ESB pekte i sin pressemelding på at det er tegn til lavere
inflasjonspress og ønsket samtidig å styrke tilliten i euroområdet etter
hendelsene i USA. FRA-rentene tyder på at markedet venter at renten vil bli
satt ned med 0,5-0,75 prosentpoeng i løpet av det nærmeste året

Sveriges Riksbank reduserte sin styringsrente med 0,5 prosentpoeng, til 3,75
pst. Forrige renteendring fra Riksbanken var en renteøkning på 0,25
prosentpoeng i juli i år. Riksbanken viste til hendelsene i USA og
rentenedsettelsene internasjonalt. Også i Japan, Storbritannia, Danmark,
Canada og Sveits ble styringsrentene satt ned med samme begrunnelse.

Norges Bank har holdt styringsrenten uendret på 7,0 pst. siden september i
fjor, og foretok heller ingen endring i renten på hovedstyremøtet 19. september.
Norges Bank opprettholdt samtidig grunnholdningene for pengepolitkken og sa
at slik Norges Bank ser det er det like sannsynlig at prisveksten på to års sikt
blir høyere enn 2½ pst. som at den blir lavere.

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

Euroområdet7) 3,4 2,6 2,6 1,9 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, september 2001. 5) Anslag på
deflatoren på privat konsum. 6) Definisjonen på arbeidsledigheten avviker. 7) Fra 1. januar 2001 omfatter euroområdet også Hellas.

3. Finansmarkedene

Figur 3 Industriproduksjon. Sesongjusterte volumindekser.
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Tabell 3 Renteanslag for 3-måneders renter. Prosent
November 2001 August 2002

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

1) Implisitte renteforventninger pr. 17. september basert på
terminkurven for swaprenter i midten av november 2001 og august
2002.

2)    Consensus-anslaget for november 2001 og august 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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Etter at sentralbankene i flere land satte ned styringsrentene den 17. september
falt norsk tremåneders pengemarkedsrente markert. Renten steg imidlertid
igjen etter offentliggjøringen av rentebeslutningen og er nå i underkant av 7,2
pst. FRA-rentene, som gir uttrykk for markedets forventninger til
pengemarkedsrenten framover, tyder på forventninger om at Norges Bank vil
holde renten uendret ut året, for deretter å redusere styringsrentene med 0,5-
0,75 prosentpoeng gjennom neste år.

Renten på norske tiårs statsobligasjoner har vært nokså stabil den siste
måneden, i likhet med tilsvarende renter i Tyskland. Rentedifferansen mellom
norske og tyske tiårs statsobligasjoner har dermed holdt seg rundt 1,6
prosentpoeng. Renten på amerikanske tiårs statsobligasjoner har falt med rundt
¼ prosentpoeng den siste måneden. Størstedelen av fallet har kommet etter
terrorangrepet i USA.

Industriens effektive kronekurs har styrket seg den siste måneden, og er
rundt 4 pst. sterkere enn ved årsskiftet. I denne perioden har kronen styrket seg
mot euro, amerikanske dollar og svenske kroner. Kronekursen er nå vel 8,0
mot euro. Terroraksjonen mot USA har ført til en svekkelse av dollar, til 0,92
mot euro.

Aksjemarkedene, både i Norge og internasjonalt, utviklet seg svakt gjennom
august og fram til 11. september. Etter terroraksjonene mot USA falt
aksjemarkedene i Europa og Asia kraftig. I Tyskland og Frankrike falt
aksjeindeksene med rundt 10 pst., mens aksjeindeksene i Storbritannia falt med
i underkant av 5 pst. Også i Asia var kursfallet mellom 5 og 10 pst. Det
amerikanske aksjemarkedet stengte umiddelbart etter terroraksjonene, og ble
først åpnet igjen mandag 17. september. I USA sluttet de fleste indeksene ned
rundt 6 pst. etter første åpningsdag. Den kraftige nedgangen i aksjemarkedene
må imidlertid også ses i sammenheng med flere dårlige nyheter fra amerikansk
økonomi dagene forut for terroraksjonen. Oslo Børs Hovedindeks har også
falt kraftig, og var den 19. september 151. Dette tilsvarer et fall på knapt 12
pst. siden den 11. september og et fall på om lag 23 pst. siden årsskiftet.

Husholdningene
Etter en markert avdemping i andre halvår i fjor har husholdningenes
etterspørsel tatt seg noe opp igjen i første halvår i år. Ifølge foreløpige
nasjonalregnskapstall økte boliginvesteringene sesongjustert med 1,4 pst. fra 1.
til 2. kvartal, mens privat forbruk kun økte med 0,1 pst. i samme periode. En
svak sesongjustert nedgang i tjenestekonsumet trakk konsumveksten ned, mens
varekonsumet økte noe.

Ifølge Statistisk sentralbyrå avtok det sesongjusterte volumet av
detaljomsetningen utenom biler og bensin med 0,8 pst. fra juni til juli. Det
var først og fremst en markert nedgang i dagligvarehandelen som bidro til
nedgangen. Som følge av avgiftsomlegginger fra 1. juli, er trolig disse tallene
ekstra usikre. En bør derfor være varsom med å tillegge utviklingen de siste
månedene for stor vekt. Førstegangsregistreringen av personbiler har tatt
seg noe opp de siste månedene fram til august. Ser en årets sju første måneder
under ett, har imidlertid førstegangsregistreringen falt med 9 pst. sammenliknet
med samme periode i fjor.

Gjennom 4. kvartal i fjor og 1. kvartal i år ble husholdningenes netto
finansformue redusert med over 40 mrd. kroner som følge av kurstap på aksjer,
obligasjoner og forsikringskrav. Netto finansinvesteringene har imidlertid holdt
seg på et relativt høyt nivå, og dette har dempet nedgangen i finansformuen.
Ved utgangen av 1. kvartal i år utgjorde husholdningenes netto finansformue
62,6 pst. av disponibel inntekt, en nedgang på om lag 4 prosentpoeng fra 1.
kvartal i fjor.

Husholdningene virker fortsatt relativt optimistisk innstilt til den videre
økonomiske utviklingen. Forventningsindikatoren for husholdninger var
sesongjustert om lag uendret fra 2. til 3. kvartal i år, etter å ha vist en synkende
tendens det siste året. Det var særlig husholdningenes vurderinger av landets
økonomi som trakk indikatoren opp, mens vurderingene av egen økonomi siste

4. Norsk økonomi

Figur 6 Aksjekurser
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Figur 7 Husholdningenes etterspørsel. Sesongjusterte
volumindekser. 1997=100
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Figur 5  Valutakurser. Prosentvis endring siden 4. januar 1998
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år avtok noe. Husholdningene er nå klart mer optimistisk når det gjelder
utviklingen det kommende året enn den vurderingen de har av utviklingen det
siste året.

Den høye boligbyggingen fortsatte i 2. kvartal i år, med en sesongjustert
igangsetting på 6600 boliger. Dette er om lag uendret fra 1. kvartal.
Gjennomsnittsarealet falt imidlertid ytterligere, slik at igangsatt areal avtok 5
pst. fra 1. til 2. kvartal i år. Utviklingen i gjennomsnittsarealet må ses i
sammenheng med høy igangsetting av omsorgsboliger og at en økt andel av
boligbyggingen ser ut til å finne sted i bynære strøk. Hittil i år har
boligbyggingen økt i alle landets regioner. Det er imidlertid store forskjeller
mellom regionene. Mens igangsatt boligareal har økt med nær 35 pst. i Oslo og
Akershus, har økningen kun vært på 4 pst. på Østlandet utenom Oslo og
Akershus. Også de nærmeste månedene fremover ser det ut til at
boligbyggingen vil bli høy. Ifølge ordrestatistikken for bygg og anlegg holdt
det sesongjusterte volumet av ordrereservene seg om lag uendret fra 1. til 2.
kvartal i år. Ordresituasjonen er dermed fortsatt svært god for byggebransjen.

Boligprisene har fortsatt å øke, om enn i et noe mer moderat tempo enn
tidligere. Ifølge tall fra Norges Boligbyggelags Landsforbund økte
kvadratmeterprisene både for blokkleiligheter og småhus i 2. kvartal i år,
sammenliknet med samme periode i fjor var økningen på henholdsvis. 7,3 og
3,4 pst. Prisen på brukte OBOS-leiligheter avtok sesongjustert med 2,6 pst. fra
juli til august, etter en kraftig oppgang i juli. Sammenliknet med ett år tidligere
har prisene økt med 10 pst.

Bedriftene i Fastlands-Norge
Ifølge sesongjusterte tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet var BNP for
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning om lag uendret fra 1. til 2.
kvartal. Produksjonen innenfor tjenesteytende næringer og industri økte svakt i
2. kvartal, mens det innenfor andre vareproduserende næringer var en nedgang.
I årets sju første måneder lå elektrisitetsproduksjonen 16 pst. lavere enn i
samme periode i fjor, noe som må ses i sammenheng med en normalisering av
produksjonen etter uvanlig store nedbørsmengder i fjor.

Nedgangen i bedriftsinvesteringene fortsatte i 2. kvartal i år, etter nedgang også
i de to foregående kvartalene. Den svake utviklingen skyldes i første rekke at
investeringene innenfor vareproduserende næringer utenom industrien har falt
kraftig den siste tiden, og de ligger nå om lag på samme nivå som i 1996. Også
innenfor de tjenesteytende næringene har investeringene falt de siste
kvartalene, men i disse næringene er investeringsnivået fortsatt meget høyt.
Industriinvesteringene har økt kraftig hittil i år, men på grunn av det sterke
fallet i andre halvdel av fjoråret ligger de fortsatt noe lavere enn tilsvarende
periode i fjor.

Den siste investeringstellingen tyder på at den positive utviklingen i
industriinvesteringene vil fortsette, med oppgang på over 10 pst. i år. Tellingen
viser en volumvekst på i overkant av 30 pst. neste år, Når det korrigeres for
tidligere avvik mellom antatte og utførte industriinvesteringer. Det er særlig
enkelte store prosjekter innenfor metallindustrien som ligger bak den kraftige
veksten.

Den optimismen som både investeringstellingen og konjunkturbarometeret
antyder står i kontrast til den svake utviklingen i industriproduksjonen den siste
tiden. Det kan imidlertid se ut til at nedgangen i industriproduksjonen har flatet
noe ut de siste kvartalene. Det skyldes først og fremst at produksjonen i
verkstedindustrien har tatt seg opp, noe som må ses i sammenheng med økt
aktivitet på norsk sokkel. Produksjonen innenfor de tradisjonelt
utekonkurrerende næringene har ligget forholdsvis flatt de siste årene.

Tilgjengelig statistikk tyder fortsatt på høy aktivitet i byggenæringen med vekst
i igangsatt areal og en god ordresituasjon. Den samlede igangsettingen av
boliger og driftsbygg økte sesongjustert med 16 pst. i juni, etter en vekst også
måneden før. I første halvår var den totale igangsettingen 7,5 pst. høyere enn
samme periode i fjor. Det er hovedsakelig igangsettingen av boliger som har
bidratt til den økte igangsettingen. Ordretilgangen og -reservene innenfor bygg

Figur 8 Forventningsindikatoren for husholdninger. Sesongjusterte
tall
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Figur 9 Igangsetting av boliger etter region. Prosentvis endring fra
året før
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Figur 10 Industriproduksjon. Sesongjusterte volumindekser
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økte sesongjustert i 2. kvartal, som følge av en oppgang innenfor driftsbygg.
Innenfor boligbygg var det små endringer, mens den svake ordresituasjonen i
anleggsvirksomheten ser ut til å ha bedret seg de siste kvartalene.

Utenriksøkonomien
Ifølge de kvartalsvise nasjonalregnskapstallene (KNR) sank det sesongjusterte
eksportvolumet av tradisjonelle varer med 0,4 pst. fra 1. til 2. kvartal, mens
at veksten i 1. kvartal ble oppjustert fra 5,0 til 5,6 pst. Disse tallene må
imidlertid ses i sammenheng med at en del av aluminiumseksporten som
faktisk fant sted i 3. og 4. kvartal i fjor først ble registrert i februar og mars i år.
Korrigert for dette viser tallene en moderat vekst både i 1. og 2. kvartal.
Eksporten av verkstedprodukter og andre industriprodukter har så langt i år vist
en klar oppgang i forhold til i fjor, og steg sesongjustert med henholdsvis 7 og
3 pst., fra 1. til 2. kvartal. Konjunkturbarometeret antyder at disse næringene
fortsatt er relativt optimistiske, etter flere år med moderat vekst.
Eksportprisene på tradisjonelle varer har falt to kvartaler på rad, etter markert
vekst mot slutten av fjoråret. Fra 1. til 2. kvartal falt eksportprisene med 1,2
pst., etter fall i eksportprisen på varegrupper som fisk, metaller, maskiner og
treforedlingsprodukter. I første halvår var eksportprisene 2,6 pst. høyere enn i
første halvår i fjor.
Den sesongjusterte eksportverdien av tradisjonelle varer falt med 3,7 pst. fra
juli til august, etter et fall på hele 7,5 pst. i juli. Eksporten av kjemiske råvarer
og maskiner utenom skip var blant varegruppene som bidro mest til fallet.
Eksporten av fisk er vanligvis relativt beskjeden i august, men verdien i år var
17 pst. lavere enn i samme måned i fjor. I forhold til de første åtte månedene i
fjor var eksportverdien 5 pst. høyere i år.
Det sesongjusterte importvolumet av tradisjonelle varer steg ifølge de
kvartalsvise nasjonalregnskapstallene med 0,1 pst. fra 1. til 2. kvartal, etter en
vekst på 2,8 pst. i 1. kvartal. Importen av verkstedprodukter og andre
industriprodukter har vært svak hittil i år, mens importen av kjemiske råvarer
og metaller har steget relativt kraftig.
Importprisene sank med 0,9 pst. fra 1. til 2. kvartal, etter en oppgang på 3,3
pst. i 1. kvartal. I første halvår lå prisene 5,7 pst. høyere enn i første halvår i
fjor. Denne oppgangen kan i hovedsak knyttes til prisstigning på kjemiske
råvarer, kjemiske og mineraliske produkter og metaller, og i mindre grad til
forbruksvarer.
Fra juli til august sank den sesongjusterte importverdien av andre varer med
1,6 pst., etter nedgang også i juli. Lavere import av matvarer, energivarer og
datamaskiner bidro til fallet. Importen av metaller, særlig jern og stål viser
derimot en stigende tendens.
Overskuddet på driftsbalansen overfor utlandet var 18 mrd. kroner i juni, 0,6
mrd. lavere enn i mai. Etter første halvår er overskuddet beregnet til 113 mrd.
kroner, mot 82 mrd. kroner i samme periode i fjor. Den svake utviklingen på
aksjemarkedene verden over har bidratt til at netto omvurderinger etter seks
måneder i år er beregnet til minus 32 mrd. kroner.

Oljemarkedet
Hittil i år har gjennomsnittlig oljepris vært om lag 26,1 USD pr. fat, eller 236
kroner pr. fat. Svakere vekst i internasjonal økonomi og lavere etterspørsel
etter råolje førte til en svekkelse i oljeprisen i juni og første del av juli. Som
følge av dette besluttet OPEC i slutten av juli å redusere råoljeproduksjonen
med 1 mill. fat pr. dag gjeldende fra 1. september. Oljeprisen har etter dette
styrket seg noe, og var 19. september knapt 26 USD, eller 220 kroner pr. fat.
OPEC har så langt i år redusert produksjonskvotene med til sammen 3,5 mill.
fat pr. dag. Oljeprisene ser ikke ut til å ha blitt påvirket i vesentlig grad av
terroraksjonene i USA. Prisen på råolje økte riktignok relativt kraftig de første
dagene etter den 11. september, men har senere falt tilbake til om lag samme
nivå som tidligere.
Råoljelagrene i OECD-landene var i juni på 896 mill. fat. Dette er 21 mill. fat
lavere enn i mai, og 1 mill. fat lavere enn i juni 2000. De amerikanske

Figur 11 Ordresituasjonen innefor anlegg. Volumindekser
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Figur 13 Eksport og import av tradisjonelle varer. Sesongjusterte
månedstall. Mrd. kroner
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Figur 12 Eksport av metaller og verkstedprodukter. Sesongjusterte
kvartalstall. Mrd. 1997-kroner
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råoljelagrene falt svakt i uke 35, og har falt med om lag 6 mill. fat den siste
måneden. Råoljelagrene i USA er nå på om lag 303 mill. fat. Dette er 15 mill.
fat mer enn på samme tid i fjor.
Produksjonen av petroleum på norsk sokkel de syv første månedene i år var
om lag 144,1 mill. Sm3 o.e. Dette er i overkant av 3 pst. mer enn i de syv første
månedene i fjor. Dersom produksjonen de fem siste månedene blir lik
gjennomsnittlig produksjon de syv første månedene, vil samlet
petroleumsproduksjon bli om lag 248 Sm3 o.e. I Revidert nasjonalbudsjett ble
produksjonen i 2001 anslått til om lag 260 Sm3 o.e. Det er imidlertid ventet at
særlig gassproduksjonen vil øke gjennom året.
Eksportverdien av olje og gass var knapt 180 mrd. kroner de syv første
månedene i år. Dette er en økning på om lag 11,6 pst. i forhold til tilsvarende
periode i fjor.
SSBs investeringstelling for oljeutvinning og rørtransport for 3. kvartal
antyder et volumfall i oljeinvesteringene på 1 pst. i inneværende år og 22,5 pst.
neste år, når tellingen justeres for hvordan den har truffet i forhold til
regnskapstall den siste 10-års perioden. Dersom investeringsanslaget for 2002
oppjusteres like mye som anslaget for 2001, vil en imidlertid kunne få en
nullvekst i investeringene i 2002.

Arbeidsmarkedet
Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) har den
samlede sysselsettingen økt moderat hittil i år. Sysselsettingen har fortsatt å
øke innenfor tjenesteytende næringer og i bygge- og anleggsnæringen..

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall fortsetter sysselsettingen å øke innen
forretningsmessig tjenesteyting og i kommunal sektor. Innen disse to sektorene
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 var en ytterligere nedgang.

Ifølge sesongjusterte tall fra AKU har antall utførte ukeverk tatt seg
betraktelig opp gjennom 2001. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til disse
tallene. Ifølge nasjonalregnskapet har antall utførte timeverk falt med 1,5 pst.
fra første halvår 2000 til første halvår 2001. Reduksjonen i år må ses i
sammenheng med innføringen av to flere feriedager.

Sesongkorrigert har arbeidsstyrken avtatt med 2000 personer siden forrige
tre-månedersperiode, og ligger nå 13 000 personer over tilsvarende periode ett
år tidligere. Så langt i år har arbeidsstyrken økt i tråd med det de demografiske
endringer skulle tilsi, og yrkesfrekvensen har dermed vært stabil.

AKU-ledigheten har økt sesongjustert de siste månedene, til 3,6 pst. av
arbeidsstyrken i tremånedersperioden mai-juli. På grunn av stor usikkerhet
knyttet til de sesongjusterte AKU-tallene må en imidlertid være varsom med å
legge for stor vekt på denne økningen. Etter en reduksjon gjennom første
halvår i år, har den registrerte ledigheten sesongkorrigert holdt seg stabil de to
siste månedene. Justert for normale sesongvariasjoner har det ordinære
tiltaksnivået imidlertid falt de siste månedene. Sesongjustert utgjør den
registrerte ledigheten nå 2,5 pst. av arbeidsstyrken mot 2,7 pst. ved årsskiftet.
Nedgangen i ledigheten blant industriarbeidere fortsetter, og ved utgangen av
august var det registrert 1700 færre industriarbeidere enn i august i fjor. Totalt
har ledigheten avtatt med 900 personer i forhold til august i fjor.

Figur 15Antall sysselsatte personer og utførte ukeverk i 1000
ifølge AKU. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende
gjennomsnitt
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Figur 14 Oljepriser. USD og NOK pr. fat
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Figur 16AKU-ledighet og antall registrerte helt ledige. 1000
personer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende
gjennomsnitt
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Konsumpriser
Som følge av halveringen av matmomsen fra 1. juli har veksten i
konsumprisene avtatt betydelig de to siste månedene. I juli og august var
tolvmånedersveksten 2,7 pst., en nedgang fra 3,8 pst. i juni. Fra juni til juli
avtok matvareprisene med 9,1 pst., noe som isolert sett bidro til å redusere
tolvmånedersveksten i konsumprisene med 1 prosentpoeng. Utviklingen i
bensinprisene bidro også til å redusere prisveksten i juli. Bensinprisene avtok
med 8 pst. fra juni til juli og nedgangen skyldes i hovedsak reduserte avgifter.
Bensinprisene avtok også moderat i august. Elektrisitetsprisene som bidro til å
trekke opp prisveksten gjennom første halvår, har de siste månedene i liten
grad bidratt til å endre tolvmånedersveksten i konsumprisene. Elektrisitets-
prisene var i august vel 40 pst. høyere enn ett år tidligere.

Prisveksten korrigert for utviklingen i avgifter og energipriser har vært
langt mer stabil hittil i år. De siste månedene har imidlertid den korrigerte
prisveksten avtatt noe. I august var tolvmånedersveksten korrigert for
utviklingen i avgifter, bensin og elektrisitetspriser 2,5 pst., som er en nedgang
fra 2,6 pst. i juli. Korrigert for avgifter og utviklingen i alle energivarer var
tolvmånedersveksten 2,2 pst., ned fra 2,4 pst. i juli. I første halvår i år var
prisveksten korrigert for avgifter og utviklingen i alle energivarer i
gjennomsnitt 2,6 pst. Nedgangen fra juli til august skyldes først og fremst en
mindre oppgang i husleiene i august i år enn i samme måned i fjor, samt en
nedgang i delindeksen andre varer og tjenester som følge av lavere egen-
betaling i de kommunale barnehagene.

Den norske harmoniserte konsumprisindeksen steg med 2,2 pst. fra august i
fjor til august i år, som er uendret fra juli. Tall for euroområdet viser en
prisveksten på 2,7 pst. i august, ned fra 2,8 pst. i juli. Prisveksten er dermed for
andre måned på rad lavere enn i EU-landene, målt ved denne indeksen.

Figur 19 Harmoniserte konsumpriser. Prosentvis endring fra året
før
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Figur 17 Konsumpriser. Prosentvis endring fra året før

97 98 99 00 01
-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Mat og ikke-alkoholholdig drikke

KPI

Kilde: EcoWin.

Figur 18 Konsumpriser. Prosentvis endring fra året før
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