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Utsiktene internasjonalt har svekket seg ytterligere siden forrige
konjunkturbilde 19. september. Tilgjengelig statistikk tyder på en svak
utvikling både i USA, Japan og euroområdet den siste tiden. I tillegg tyder
ulike forventningsbarometre på at både husholdningene og bedriftene er blitt
mer pessimistiske til utsiktene framover. Vekstutsiktene internasjonalt fremstår
dermed som relativt svake, og en rekke institusjoner har justert sine vekst-
anslag for i år og neste år ytterligere ned.

Den svake utviklingen internasjonalt har også påvirket den norske
fastlandsøkonomien. Tall fra handelsstatistikken antyder en markert
sesongjustert volumnedgang i tradisjonell vareeksport fra 2. til 3. kvartal.
Denne utviklingen gjenspeiles også i en svak produksjonsutvikling innen de
tradisjonelt eksportrettede næringene. Nedgangen i den samlede
industriproduksjonen har imidlertid blitt dempet av en viss oppgang
verkstedsindustrien, som følge av en stabilisering i oljeinvesteringene.
Husholdningenes varekonsum var om lag uendret fra 2. til 3. kvartal, og
utviklingen bl.a. i flytrafikken tyder på en moderat utvikling også i
tjenestekonsumet. Importvolumet av tradisjonelle varer falt sesongjustert fra 2.
til 3. kvartal, noe som underbygger bildet av en moderat utvikling i
fastlandsøkonomien.

Til tross for moderat vekst, er arbeidsmarkedet stramt. De siste månedene har
det imidlertid vært en viss økning i ledigheten innenfor enkelte tjenesteytende
næringer. På den annen side har tilgangen av ledige stillinger annonsert i media
vært relativt stabil. Boligprisene økte sesongjustert fra 2. til 3. kvartal, og den
høye boligbyggingen de siste månedene trekker i retning av en fortsatt
sesongjustert oppgang i boliginvesteringene.

Konsumprisveksten har som ventet avtatt etter halveringen av matmomsen 1.
juli. I september var tolvmånedersveksten 2,4 pst., en nedgang fra 2,7 pst. i juli
og august. Det var særlig utviklingen i elektrisitets- og bensinprisene som bidro
til nedgangen, men også justert for utviklingen i avgifter og energipriser var det
en viss nedgang i prisstigningen. Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert
for endringer i avgifter og energipriser var 2,3 pst. i september.

Oljeprisene har avtatt markert den siste tiden. Fra et nivå på om lag 26 USD i
begynnelsen av september har oljeprisen falt til i underkant av 20 USD de siste
dagene.

Norges Bank holdt signalrenten uendret på hovedstyremøtet 31. oktober. Med
uendret rente er det nå, slik Norges Bank ser det, mer sannsynlig at inflasjonen
på to års sikt blir lavere enn 2½ pst. enn at den blir høyere. Industriens
effektive kronekurs har svekket seg noe den siste måneden, men er fortsatt over
4 pst. høyere enn ved inngangen til året.

Norske tremåneders pengemarkedsrenter har den siste tiden falt noe, til 6,8
pst. Samtidig har renten på norske tiårs statsobligasjoner falt med 0,3 pst., og
rentedifferansen til tilsvarende tyske papirer har blitt noe mindre. Den svake
utviklingen internasjonalt har ført til betydelige rentenedsettelser i flere land,
og i markedet prises det inn ytterligere rentekutt. Rentedifferansene til den
norske styringsrenten har dermed økt.

Aksjemarkedene internasjonalt har tatt seg noe opp igjen den siste måneden. I
Norge har utviklingen vært svakere, og hovedindeksen ligger fortsatt lavere
enn før terroraksjonene mot USA den 11. september.

1. Hovedtrekk

Redaksjonen for denne utgaven av konjunktur-
bildet ble avsluttet den 31. oktober 2001.
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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 2,0 2 2,0 1,7
Offentlig konsum 1,4 2,1 2½ 1,9 2,4
Bruttoinvesteringer i fast kapital, Fastlands-Norge 1,4 -1,0 0 -4,8 ..
Oljeinvesteringer -17,1 -5,9 0 -8,8 ..
Fastlands-Norges etterspørsel 1,9 1,1 1¾ 1,4 ..
Eksport 2,7 4,4 2¾ 5,0 3,8
- Herav: Råolje og naturgass 6,4 7,2 4 5,3 ..
              Tradisjonelle varer 2,1 4,0 2¾ 4,7 ..
Import 2,5 3,3 0 0,8 2,7
- Herav: Tradisjonelle varer 1,7 4,5 1 4,1 ..
Bruttonasjonalprodukt 2,3 1,7 1½ 1,6 2,0
- Herav: Fastlands-Norge 1,8 1,2 1¼ 1,2 1,5
Konsumprisindeksen 3,1 3,1 3 3,2 3,01)

Årslønn 4,3 4½ 4¾ 4,6 ..
Sysselsatte personer 0,5 0,5     ½ 0,6 ..
AKU-ledighet, pst. av arbeidsstyrken 3,4 3,4 3½ 3,4 3,4
Driftsbalanse, mrd. kroner 203,6 196,3 200 207,8 ..

1) Deflator for privat konsum.
Kilder: Norges Bank (Inflasjonsrapport 3/2001), OECD (Economic Outlook 69, juni 2001), Statistisk sentralbyrå (Økonomiske analyser 4/01) og
Finansdepartementet (Nasjonalbudsjettet 2002).

Utsiktene for internasjonal økonomi har svekket seg ytterligere den siste
måneden. Anslag samlet inn av Consensus forecast viser en betydelig
nedjustering i oktober for alle de viktigste økonomiske regionene, særlig for
2002. Sett under ett er anslagene for BNP-veksten hos Norges viktigste
handelspartnere nedjustert med henholdsvis ¼ og ½ prosentpoeng i 2001 og
2002, til henholdsvis 1,6 pst. og 1,9 pst. For USA er det særlig forventninger
om et markert fall i private investeringer som trekker veksten ned, mens det
ventes fortsatt vekst i privat forbruk. Betydelige lettelser i finans- og
pengepolitikken ventes også å bidra til at veksten tar seg noe opp igjen i løpet
av 2002. For 2001 er anslaget for BNP-veksten nedjustert med 0,5
prosentpoeng til 1,1 pst., mens anslaget for 2002 er nedjustert med 1,5
prosentpoeng til 1,2 pst. Også i Japan har vekstutsiktene svekket seg
ytterligere, og det anslås en nedgang i BNP både i år og neste år. I eurosonen er
det ifølge Consensus forecast ventet en BNP-vekst på om lag 1¾ pst. både i
2001 og 2002. Dette er en nedjustering på 0,5 prosentpoeng for 2002, i første
rekke på grunn av svakere vekstutsikter i de største landene i området.

Foreløpige nasjonalregnskapstall fra USA viser en sesongjustert nedgang i
BNP på 0,4 pst. (årlig rate). Dette er det første kvartalsvise fallet i BNP siden
1. kvartal 1993. En kraftig nedgang i bedriftsinvesteringene og fortsatt
lagernedbygging trakk veksten ned, mens det fortsatt var en viss vekst i privat
forbruk. Ny statistikk tyder på fortsatt vekst i husholdningenes etterspørsel i
oktober. Blant annet ser detaljhandelen ut til å ha tatt seg noe opp igjen etter et
fall i september. På den annen side har flere indikatorer for husholdningenes
forventninger om den videre økonomiske utviklingen fortsatt å falle. Den svake
utviklingen i industriproduksjonen har fortsatt, med en sesongjustert nedgang
på 1,1 pst. fra august til september. Produksjonen har nå falt i 10 av de 11 siste
månedene. Etter en viss økning tidligere i år, var arbeidsledigheten som andel
av arbeidsstyrken sesongjustert uendret på 4,9 pst. i september. Det ventes
imidlertid en økning i arbeidsledigheten framover. Etter svært moderat
prisvekst fra juni i år, steg konsumprisene med 0,4 pst. fra august til september,
først og fremst som en følge av en markert økning i bensinprisene.
Tolvmånedersveksten var i september 2,6 pst., mot 2,7 pst. i august.

I Japan har den negative trenden i industriproduksjonen fortsatt. Foreløpige
tall tyder på at produksjonen i september var 12,7 pst. lavere enn i samme
periode i fjor. Lagerbeholdningene falt imidlertid moderat fra 2. til 3. kvartal.
En månedlig undersøkelse av produksjonsforventningene trekker i retning av
en fortsatt nedgang i produksjonen i oktober, før den ventes å ta seg noe opp
igjen i november. Den sesongjusterte arbeidsledighetsraten økte i september til
5,3 pst. Yrkesfrekvensen var i september 62,0 pst., en nedgang på 0,7 pst.
sammenliknet med samme måned i fjor. Konsumprisene var stabile fra august
til september, men målt fra samme måned året før falt konsumprisene med 0,8
pst.

2. Internasjonal økonomi2. Internasjonal økonomi

Figur 1 Anslag for BNP-veksten i 2002 gitt på ulike tidspunkt.
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Kilde: Consensus Forecast.

Figur 2 BNP-vekst i USA. Prosent

97 98 99 00 01
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vekst fra kvartalet før
(årlig rate)

Årsvekst

Kilde: EcoWin.



Side 3 Konjunkturbildet –8/2001

I eurosonen viser nye nasjonalregnskapstall at BNP-veksten i 2. kvartal var på
0,1 pst., den laveste veksttakten siden 3. kvartal 1995. Myndighetene i flere
euroland har varslet en nedjustering av sine BNP-anslag. Tyske myndigheter
har bl.a. redusert sitt BNP-anslag for 2001 fra 2 pst. til ¾ pst. Etter en oppgang
i august falt det tyske industribarometeret, Ifo-indeksen, markert i september,
til det laveste nivået siden november 1993. De siste forventningsindikatorene
for næringslivet og husholdningene viser også at den nedadgående trenden fra i
sommer er forsterket. Dette har foreløpig ikke ført til noen markert svekkelse
av arbeidsmarkedet i euroområdet sett under ett, og arbeidsledigheten var stabil
på 8,3 pst. i august (sesongjustert). Prisveksten i euroområdet har fortsatt å avta
etter hvert som virkningene av bl.a. høyere oljepriser er blitt uttømt. Målt fra
samme måned året før, var konsumprisveksten i september 2,5 pst., mot 2,7
pst. i august.

Også i Sverige er den økonomiske utviklingen svak. Nye nasjonalregnskapstall
viser en sesongjustert BNP-vekst på kun 0,2 pst. i 2. kvartal , nedjustert fra 0,3
pst. Dette er den laveste kvartalsvise veksten siden 2. kvartal 1996.
Industribarometeret for oktober viser en ytterligere svekkelse i
industrikonjunkturen i 3. kvartal. Både ordreinngang, produksjonsvolum og
sysselsetting falt, og forventningsindikatoren var på sitt laveste nivå siden
1993. I tillegg stagnerte aktiviteten i byggesektoren i 3. kvartal. I september
viste også husholdningenes forventningsindikator et markert fall, i første rekke
på grunn av svakere forventninger til utviklingen i svensk økonomi. Den sterke
prisveksten har fortsatt, og tolvmånedersveksten i konsumprisene var i
september 3,2 pst. Til sammenlikning var konsumprisveksten 1,6 pst. i februar
i år. Økningen forklares i første rekke av en markert oppgang i energiprisene.
Utenom husholdningenes renteutgifter til egen bolig og den direkte effekten av
endringer i avgifter, som er det prismålet den svenske sentralbanken styrer
etter, var tolvmånedersveksten i september 3,4 pst.

I Storbritannia er den økonomiske utviklingen preget av fortsatt solid vekst i
innenlandsk etterspørsel til tross for enkelte svakhetstegn i september. Blant
annet har veksten i detaljhandelen og i boligprisene avtatt, og forventnings-
indikatorer for husholdningene og næringslivet har falt markert. Utviklingen i
industrisektoren er fortsatt svak. Industriproduksjonen økte imidlertid
overraskende med 1,4 pst. i august, bl.a. som en følge av økt bilproduksjon.
Nivået er likevel 2 pst. lavere enn i samme måned i fjor. Samtidig har
eksportetterspørselen avtatt ytterligere, og eksportvolumet falt med 3 pst. fra
juli til august, mens importen økte med 3,2 pst.

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 1,0 1,7 1,0 3,4 3,2 1,9 3,0 4,0 4,7 4,6 4,7
Japan 1,7 -0,5 1,0 -0,5 -0,6 -0,4 -0,7 -0,8 4,7 5,0 4,9 5,0
Storbritannia 3,0 2,0 2,5 2,1 2,9 2,1 1,9 2,2 5,5 5,4 5,4 3,26)

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

Euroområdet7) 3,4 1,8 2,6 1,7 2,2 2,7 2,2 2,7 9,0 8,5 8,3 -

1) I prosent av arbeidsstyrken. 2) Anslag i Nasjonalbudsjettet 2002. 3) Economic Outlook 69, juni 2001. 4) Consensus Economics, oktober 2001. 5) Anslag på
deflatoren på privat konsum. 6) Definisjonen på arbeidsledigheten avviker. 7) Fra 1. januar 2001 omfatter euroområdet også Hellas.

Figur 5 Industriproduksjon. Sesongjusterte volumindekser.
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Figur 4 Arbeidsledighet som prosent av arbeidsstyrken (ILO).
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Figur 3 Forventningsindikator for husholdningene.
Diffusjonsindeks og indeks 1985=100 (USA)
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Som følge av stadig svakere økonomiske utsikter reduserte den amerikanske
sentralbanken styringsrenten med ytterligere 0,5 prosentpoeng, til 2,5 pst., 2.
oktober. Sentralbanken opprettholdt samtidig sin ekspansive grunnholdning for
pengepolitikken, og uttrykte at usikkerheten heller mest mot en fortsatt svak
utvikling i økonomien. Styringsrenten er nå på det laveste nivået på rundt førti
år, og realrenten er nær null. FRA-rentene, som gir uttrykk for markedets
forventninger til pengemarkedsrentene det nærmeste året, tyder på
forventninger om at renten vil falle ytterligere med ¼-½ prosentpoeng, for
deretter å øke noe i andre halvår neste år.

Den europeiske sentralbanken (ESB) har holdt styringsrenten uendret på 3,75
pst. siden 17. september. Markedets forventninger til snarlig rentekutt har
imidlertid økt den siste tiden. Tremåneders pengemarkedsrenten er nå 3,6 pst.,
og FRA-rentene tyder på at markedet venter at styringsrentene vil bli satt ned
med 0,5-0,75 prosentpoeng i løpet av det nærmeste året.

Den engelske sentralbanken satte 4. oktober ned sin styringsrenten med 0,25
prosentpoeng til 4,5 pst. Bank of England har med dette satt ned styringsrenten
med 1,5 prosentpoeng så lang i år. FRA-rentene tyder på forventninger om at
renten blir satt ned med ytterligere 0,5 prosentpoeng, for deretter å bli satt opp
igjen mot slutten av neste år. Australias sentralbank satte 3. oktober ned sin
styringsrente med 0,25 prosentpoeng, til 4,5 pst. Sentralbanken i Canada
satte 23. oktober ned sin styringsrente med 0,75 prosentpoeng, til 2,75 pst.

Rentereduksjonene internasjonalt har økt rentedifferansen til den tilsvarende
norsk styringsrenten, som har blitt holdt uendret på 7,0 pst. siden september i
fjor. Norges Banks holdt styringsrenten uendret på hovedstyremøtet 31.
oktober. Med uendret rente er det nå, slik Norges Bank ser det, mer sannsynlig
at inflasjonen på to års sikt blir lavere enn 2½ pst. enn at den blir høyere.
Tremåneders pengemarkedsrente har falt den siste måneden, til 6,8 pst. FRA-
rentene har også trukket nedover og tyder på forventninger om 0,25-0,5
prosentpoeng lavere styringsrenter før utgangen av året, og ytterligere
rentereduksjoner gjennom 2002.

Renten på norske tiårs statsobligasjoner har falt med rundt 0,3 prosentpoeng
siden forrige konjunkturbilde, til 6,1 pst. Renten på tilsvarende tyske papirer
har falt noe mindre, slik at rentedifferansen er redusert med rundt 0,1
prosentpoeng, til i underkant av 1,5 prosentpoeng. Renten på amerikanske tiårs
statsobligasjoner har steget svakt den siste tiden, og kommet opp på samme
nivå som den tilsvarende tyske renten.

Reduserte styringsrente har trukket korte pengemarkedsrenter ned både i USA
og i euroområdet. Lange renter, som bestemmer renten på lån med fast rente, er
imidlertid lite endret. I USA, der styringsrenten er satt ned med hele 4
prosentpoeng hittil i år, har renten på tiårs statsobligasjoner kun falt med rundt
0,4 prosentpoeng. I tillegg har risikopremien på lån til bedrifter har økt som
følge av at de økonomiske utsiktene er forverret. Renten på private
obligasjoner for de mest kredittverdige bedriftene har økt med rundt ett
prosentpoeng. Lånekostnadene for husholdninger og bedrifter er derfor ikke
redusert i samme grad som den markerte nedgangen i styringsrenten.

Industriens effektive kronekurs har svingt noe opp og ned den siste måneden
og er nå noe svakere enn ved forrige konjunkturbilde 19. september.
Bevegelsene i kronekursen må bl.a. ses i lys av generelt urolige finansmarkeder
i etterkant av terrorangrepet mot USA. Industriens effektive kronekurs er nå
nesten 4,5 pst. sterkere enn ved årsskiftet.

Aksjebørsene internasjonalt har hatt en positiv utvikling den siste måneden, og
ligger nå stort sett på om lag samme nivå som før terrorhandlingene i USA 11.
september. Oslo Børs har ikke hatt den samme positive utviklingen, og ligger
fortsatt drøyt 10 pst. lavere enn 10. september.

3. Finansmarkedene

Figur 6  Valutakurser. Prosentvis endring siden 4. januar 1998
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Kilde: Norges Bank.

Tabell 3 Renteanslag for 3-måneders renter. Prosent
Januar 2002 Oktober 2002

Norge Euro USA Norge Euro USA
Terminkurve1) 6,4 3,2 2,3 6,1 3,4 3,4
Consensus 2) 6,9 3,3 2,2 6,6 3,6 2,9

1) Implisitte renteforventninger pr. 23. oktober basert på terminkurven
for swaprenter i midten av november 2001 og august 2002.

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

Kilde: Bloomberg og Consensus Economics.

Figur 7 Tremåneders pengemarkedsrenter. Prosent
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Figur 8 Realrenter basert på tremåneders pengemarkedsrenter
og tolvmånedersvekst i konsumpriser. Prosent
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Husholdningene
Husholdningenes varekonsum har utviklet seg relativt svakt de siste månedene.
Ifølge Statistisk sentralbyrå avtok det sesongjusterte volumet av
detaljhandelen utenom biler og bensin med 0,3 pst. fra august til september,
etter å ha vært om lag uendret måneden før. Hittil i år er volumet av
detaljomsetning utenom biler og bensin 0,4 pst. lavere enn i samme periode i
fjor. Førstegangsregistreringen av personbiler har tatt seg noe opp
sesongjustert de siste månedene. Denne økningen skyldes trolig økte kjøp av
biler til næringslivet. Det er derfor usikkert hvorvidt husholdningens kjøp av
personbiler har økt. Samlet sett tyder løpende statistikk på at husholdningenes
varekonsum var om lag uendret fra 2. til 3. kvartal i år, etter en svak økning
kvartalet før.

Også deler av tjenestekonsumet ser ut til å ha utviklet seg moderat. Tall fra
Luftfartsverket tyder på en markert nedgang i antall flyreiser så langt i år, noe
som også må ses i sammenheng med en markert økning i billettprisene fra
2000 til 2001. Målt i antall passasjerer var nedgangen på 4,3 pst. sammenliknet
med samme periode i fjor. Det har derimot vært en tilsvarende økning i antall
charterreiser. Dette kan tyde på at nedgangen i husholdningenes flyreiser har
vært mindre enn den samlede nedgangen.

Igangsettingen av boliger falt sesongjustert i august, men ligger fortsatt på et
høyt nivå. Nedgangen må først og fremst ses i sammenheng med svært høy
igangsetting av studentboliger i juli. Hittil i år har det blitt igangsatt 19 pst.
flere boliger enn i samme periode i fjor. Som følge av høy igangsetting av
omsorgs- og studentboliger, og økt boligbygging i sentrale strøk, har
gjennomsnittsarealet falt markert. Igangsatt areal har økt med 10 pst. hittil i år.
Igangsettingen har økt mest i Oslo og Akershus i årets åtte første måneder,
mens økningen har vært minst på Sør- og Vestlandet.

Etterspørselen etter boliger virker fortsatt å være høy. Tall fra Norges
Eiendomsmeglerforbund og Norges Boligbyggelags Landsforbund tyder på en
klar sesongjustert oppgang i boligprisene fra 2. til 3. kvartal. Dette sammen
med den gode ordresituasjonen innenfor byggenæringen tilsier fortsatt høy
aktivitet i boligmarkedet framover.

Målt ved tolvmånedersveksten i kredittindikatoren (K2) var veksten i
husholdningenes kredittvekst på 10,5 pst. i september. Kredittveksten for
husholdningene har nå ligget på et høyt nivå siden juni i fjor.

Bedriftene i Fastlands-Norge
Produksjonen innenfor eksportrettet virksomhet har utviklet seg svakt de siste
månedene, noe som må ses i sammenheng med den svake utviklingen
internasjonalt. Alt i alt var det et svakt sesongjustert fall i industriproduksjonen
fra juli til august. Hittil i år har produksjonen innenfor industri og bergverk
vært 0,7 pst. lavere enn i tilsvarende periode i fjor.

Produksjonen i de tradisjonelt utekonkurrerende næringene falt sesongjustert
med 2,9 pst. i august, etter nedgang også i de to foregående månedene.
Sammenliknet med august i fjor har produksjonen avtatt med 1 pst. Det er først
og fremst en svak utvikling innenfor produksjon av metaller som har bidratt til
denne nedgangen.

Innenfor verkstedindustrien falt produksjonen sesongjustert med 2,6 prosent i
august. Ser en de siste tre månedene under ett har det imidlertid vært en viss
vekst. I årets åtte første måneder var produksjonen innenfor verkstedindustrien
noe høyere enn i samme periode i fjor, først og fremst som følge økt
produksjon innenfor metallvarer og maskiner. Produksjonen i nærings-
middelindustrien økte svakt i august. Hittil i år ligger produksjonen innenfor
denne delen av industrien på samme nivå som i tilsvarende periode i fjor.

Ifølge Konjunkturbarometeret har utsiktene for industrien svekket seg
merkbart de siste kvartalene. Nedgangen fra 2. til 3. kvartal i år skyldes
hovedsakelig svak utvikling innenfor de tradisjonelt utekonkurrerende
næringene. Manglende etterspørsel, økt konkurranse, lavere eksportpriser og
tap av markedsandeler anses som et økende problem innen eksportrettet

4. Norsk økonomi

Figur 10 Igangsetting av boliger etter region. Prosentvis endring
fra året før
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Figur 9 Husholdningenes varekonsum. Sesongjustert volumindeks
1995=100 og prosentvis vekst fra året før
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Figur 11 Industriproduksjon. Sesongjusterte volumindekser
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industri. Mange av disse bransjene melder også om lavere ordrebeholdning fra
eksportmarkedet enn normalt. I verkstedindustrien er situasjonen bedre. Det
rapporteres om uendret ordrebeholdning, samt vekst i sysselsettingen og
kapasitetsutnyttingen. Mangel på kvalifisert arbeidskraft begrenset imidlertid
produksjonen i verkstedindustrien i 3. kvartal, og dette ventes å være tilfelle
også i 4. kvartal

I byggenæringen er det fortsatt høy aktivitet. Samlet igangsatt areal av boliger
og driftsbygg falt imidlertid sesongjustert med 12,9 pst. i august, etter en
nedgang også måneden før. Til tross for nedgangen de to siste månedene ligger
igangsettingen fortsatt på et relativt høyt nivå. Hittil i år er den totale igang-
settingen 5,5 pst. høyere enn samme periode i fjor, i hovedsak som følge av økt
boligbygging. Igangsettingen av driftsbygg har hittil i år vært om lag på samme
nivå som tilsvarende periode i fjor. For fritidseiendommer og offentlig
virksomhet har igangsettingen økt, mens det har vært en nedgang innenfor
industri og forretningsbygg.

Ifølge NVEs korttidsstatistikk var elektrisitetsforbruket etter årets første tre
kvartaler om lag 2½ pst. høyere enn tilsvarende periode i fjor. Forbruket
innenfor kraftkrevende industri har noe ned, mens forbruket innenfor
alminnelig forsyning, som bl.a. omfatter husholdningene, har økt med nesten 4
pst. Justert for temperaturforskjeller var det imidlertid en svak nedgang også i
forbruket innenfor alminnelig forsyning. Lavere magasininnhold har bidratt til
at kraftproduksjonen er redusert med nær 19 pst. i samme periode, og dermed
har importen økt kraftig

Antall konkurser i norsk næringsliv har holdt seg på et stabilt nivå, og var de
tre første kvartalene i år om lag uendret i forhold til samme periode i fjor. IKT-
næringen skiller seg ut, med en økning i antall konkurser på 52 pst. i samme
periode.

Utenriksøkonomien
Ifølge handelsstatistikken sank det sesongjusterte eksportvolumet av
tradisjonelle varer med 6 pst. fra 2. til 3. kvartal. Det var først og fremst
lavere eksport av fisk, kjemiske produkter og maskiner som bidro til
nedgangen. For sistnevnte varegruppe var nivået på eksporten i 2. kvartal
meget høyt.

Hittil i år er eksportvolumet 2,2 pst. høyere enn i samme periode i fjor.
Trenden er imidlertid svak, og en teknisk videreføring av eksportvolumet i 3.
kvartal indikerer en eksportvekst i underkant av 2 pst. fra 2000 til 2001. I
Nasjonalbudsjettet ble det anslått en eksportvekst på 4,0 pst. i år.

Eksportverdien av tradisjonelle varer falt sesongjustert med 0,4 pst. fra august
til september etter betydelige fall i juli og august. Eksporten av treforedlings-
produkter og jern og stål samt aluminium bidro til fallet i september, mens
eksporten av fisk, maskiner og ferdigvarer steg.

Fra 2. til 3. kvartal falt den sesongjusterte eksportverdien med 7,3 pst., etter at
eksporten til Sverige og særlig Storbritannia utviklet seg meget svakt.
Nedgangen i eksporten til USA gjennom første halvår i år ser derimot ut til å
ha flatet ut.

Eksportprisene falt sesongjustert med 1,2 pst. fra 2. til 3. kvartal, bl.a. som
følge av lavere eksportpriser på varer fra prosessindustrien. Verdensmarkeds-
prisen på aluminium har falt siden januar. Tradisjonelt har utviklingen i
eksportprisen ligget et halvt år etter utviklingen i spotprisen. Dette tilsier en
svak utvikling i eksportprisen på aluminium framover, jf. figur 13.

Det sesongjusterte importvolumet av tradisjonelle varer falt ifølge
handelsstatistikken med 1,8 pst. fra 2. til 3. kvartal, etter et kraftig fall i
importen av maskiner. Etter tre kvartaler er importvolumet i år 0,8 pst. høyere
enn i fjor. Videreføring av 3. kvartal ut året innebærer et lite fall i importen fra
i fjor til i år. Den svake utviklingen i importen bekrefter inntrykket av en
moderat utvikling i den innenlandske etterspørselen. Maskiner utgjør om lag
halvparten av vareimporten, og lavere import av denne varegruppen har bidratt
vesentlig til den fallende importverdien de siste fem månedene. Særlig har
importen av biler og industrimaskiner falt betydelig.

Figur 12 Forventningsindikatorer for industrien i Norge og EU.
Sesongjusterte tall
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Figur 13 Spotpris og realisert eksportpris på aluminium. 1000
kroner pr. tonn.
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Figur 14 Eksport og import av tradisjonelle varer. Sesongjusterte
månedstall. Mrd. kroner
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Importprisene sank sesongjustert med 2 pst. fra 2. til 3. kvartal, etter å ha falt
noe også i 2. kvartal. Denne utviklingen må ses i sammenheng med en
styrkingen av den norske kronekursen de siste 16 månedene. I 3. kvartal var
importprisene 1,7 pst. lavere enn i 3. kvartal i fjor, noe som i hovedsak kan
knyttes til lavere priser på jern og stål og på maskiner.

Driftsbalansen overfor utlandet viste et overskudd på 19,1 mrd. kroner i
august. Overskuddet på varebalansen var 18,9 mrd. kroner, mens
tjenestebalansen viste et underskudd på 1,0 mrd. kroner. Etter åtte måneder er
overskuddet på tjenestebalansen hele 9,1 mrd. kroner, etter sterk vekst i
sjøfartens fraktinntekter, samt økende eksport av finans- og forretnings-
tjenester. Underskuddet på rente- og stønadsbalansen er så langt i år beregnet
til 14,9 mrd. kroner.

Oljemarkedet
Hittil i år har gjennomsnittlig oljepris vært 25,6 USD pr. fat, eller 231 kroner.
Terroraksjonene i USA 11. september førte til et sterkt fall i oljeprisen. Fra et
nivå på om lag 26 USD i begynnelsen av september har oljeprisen falt til i
underkant av 20 USD. Frykt for lavere vekst i verdensøkonomien, og dermed
svekket etterspørsel etter råolje, har bidratt til fallet i oljeprisen. Det
Internasjonale Energibyrået anslår veksten i etterspørselen etter råolje til 0,7
pst. i 2001 og 1,0 pst. 2002.

OPEC har tidligere i år redusert produksjonskvotene i tre omganger slik at
samlet reduksjon i produksjonskvotene er 3,5 mill. fat pr. dag i forhold til
inngangen av året. Samlet er trolig produksjonen redusert mindre enn det
kvotekuttene skulle tilsi. Tall fra IEA, det internasjonale energibyrået, viser at
produksjonen i OPEC landene i september lå om lag 1,3 mill. fat pr. dag over
kvotene. Til tross for at oljeprisen nå i en lengre periode har ligget lavere enn
OPECs prisbånd på 22-28 USD, har ikke OPEC redusert produksjonskvotene.
Flere OPEC-land har i det siste tatt til orde for et kutt i kvotene på om lag 1
mill. fat pr. dag. Neste OPEC-møte er den 14. november.

De amerikanske råoljelagrene falt svakt i uke 41, og har falt med om lag 2
mill. fat den siste måneden. Råoljelagrene i USA er nå på 305,8 mill. fat. Dette
er 10 pst. høyere enn på samme tid i fjor og 0,6 pst. høyere enn gjennomsnittet
for de 5 siste årene.

Produksjonen av petroleum på norsk sokkel var 164,2 mill. Sm3 o.e. de første
8 månedene i år. Dette er om lag 4,5 pst. mer enn på samme tidspunkt i fjor.

Eksportverdien av olje og gass var om lag 228 mrd. kroner de 9 første
månedene i år. Dette er en økning på om lag 6 pst. i forhold til tilsvarende
periode i fjor.

Rettighetshaverne i Snøhvit-feltet har besluttet å sende inn plan for utbygging
og drift for Snøhvit-feltet. Investeringene vil starte opp i 2002, men hoved-
tyngden av investeringene er ventet å komme i perioden 2003-2005. Gassen fra
Snøhvit-feltet transporteres med rør inn til Melkøya ved Hammerfest. Gassen
vil så bli kjølt ned til flytende form (LNG) og fraktet med skip til kunder i USA
og Europa. Produksjonen av LNG forventes å starte opp i 2006.

Arbeidsmarkedet
Ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse
(AKU) har sysselsettingen falt noe i den siste tremånedersperioden (juni-
august), og er nå på samme nivå som i 1. kvartal i år. Nivået er imidlertid
fortsatt høyere enn ved årsskiftet. Sysselsettingen var i den siste tre-
månedersperioden 4000 personer høyere enn i samme periode i fjor.
Omfanget av ledige stillinger annonsert i bl.a. aviser og tidsskrifter er en
indikator på utviklingen i etterspørselen etter arbeidskraft. Ifølge tall fra Aetat
var tilgangen av ledige stillinger hentet fra media 6 pst. lavere i september i år
enn i samme måned i fjor. Hittil i år har det vært en nedgang på 5 pst. i forhold
til samme periode i fjor.
Så langt i år har arbeidsstyrken økt om lag i samme takt som det
demografiske endringer skulle tilsi, og yrkesfrekvensen har dermed vært stabil.

Figur 17AKU-ledighet og antall registrerte helt ledige. 1000
personer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende
gjennomsnitt
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Figur 16 Oljepriser. USD og NOK pr. fat
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Figur 15 Driftsbalansen overfor utlandet. Månedstall i mrd. kroner
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Sesongkorrigert har arbeidsstyrken økt med 2000 personer siden forrige tre-
månedersperiode, og ligger nå 12 000 personer over tilsvarende periode ett år
tidligere.
Sykefraværet har holdt seg stabilt fra 2. kvartal 2000 til 2. kvartal 2001, viser
tall fra en ny sykerfraværsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Denne
statistikken dekker alt fravær der det foreligger sykemelding fra lege. Det vil i
praksis si alt sykefravær utover tre kalenderdager. I 2. kvartal i år var det
102 200 personer som var helt eller delvis sykemeldt. Antall sykemeldte
utgjorde 5,3 pst. av alle arbeidstakere, uendret fra samme periode i fjor.
Etter en reduksjon gjennom årets syv første måneder, har den  registrerte
ledigheten økt noe de siste månedene sesongkorrigert. Ledighetsøkningen er
konsentrert til yrker innen tjenesteytende næringer. Det er i hovedsak i Oslo og
Akershus at ledigheten øker. Økningen i den registrerte ledigheten siden
sommeren må imidlertid også ses i sammenheng med at nivået på de ordinære
arbeidsmarkedstiltakene nå er redusert. Ved utgangen av september var det
registrert 61 300 helt ledige. Dette var 2600 flere enn i september i fjor.
Samtidig var det registrert 4600 færre personer i ordinære arbeidsmarkedstiltak
i september i år sammenliknet med samme måned i fjor.
Arbeidsledigheten målt ved Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse
(AKU) er også noe høyere enn i første halvår i år. I den siste tremåneders-
perioden til og med august utgjorde AKU-ledigheten 3,6 pst. av arbeids-
styrken, mot 3,4 pst. i første halvår. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til
AKU-tallene.

Konsumpriser
Halveringen av matmomsen fra 1. juli har bidratt til en markert nedgang i
prisveksten de siste månedene. I september var tolvmånedersveksten i
konsumprisene 2,4 pst., etter en vekst på 2,7 pst. i juli og august. Til
sammenlikning var den gjennomsnittlige prisveksten i første halvår 3,8 pst.
Utviklingen i elektrisitetsprisene og bensinprisene bidro til å trekke ned
tolvmånedersveksten i konsumprisene i september. Etter at elektrisitetsprisene
har økt hver måned siden september i fjor, har prisene holdt seg om lag uendret
de to siste månedene. Tolvmånedersveksten i elektrisitetsprisene er imidlertid
fortsatt høy og var i september 37 pst. Bensinprisene økte med 1,9 pst. i
september, etter en nedgang de tre foregående månedene. Prisveksten i
september var imidlertid lavere enn tilsvarende måned i fjor.
Prisveksten, korrigert for utviklingen i energipriser og direkte virkninger
av avgiftsendringer, har avtatt noe de siste månedene. I september var
tolvmånedersveksten 2,3 pst., ned fra 2,4 pst. i august. Nedgangen i september
skyldtes først og fremst prisutviklingen på klær og matvarer. Mindre oppgang i
klesprisene etter sommersalget i år enn i fjor må ses i sammenheng med at
prisnedgangen i juli og august i år totalt sett var klart mindre enn i fjor. Utgifter
til utdanning bidro til å trekke opp tolvmånedersveksten i konsumprisene, med
en årsvekst på 10,2 pst. i september.
Den norske harmoniserte konsumprisindeksen steg med 1,9 pst. fra
september i fjor til september i år, mot 2,2 pst. i august. Tall for euroområdet
viser en prisvekst på 2,5 pst. i september, ned fra 2,7 pst. i august.
Ifølge den kvartalsvise lønnsstatistikken økte lønningene i industrien med 4,4
pst. fra første halvår i fjor til første halvår i år. Lønningene i varehandelen økte
med 5,0 pst., mens lønningene i forretningsmessig tjenesteyting økte med 4,8
pst. Lønnsveksten var noe høyere enn i samme periode i fjor. I noen grad kan
dette skyldes at lønnstilleggene gis tidligere i år enn i fjor, da de tariffestede
tilleggene i år ble fastsatt i den toårige avtalen våren 2000.
Etter at Nasjonalbudsjettet ble lagt fram er det inngått en avtale om særskilte
lønnsøkninger for lærere i grunnskolen og i videregående skole. Avtalen
innebærer at lærerne får ett lønnstrinn fra 1. januar 2002 og ytterligere to
lønnstrinn fra 1. august 2002. Samtidig skal undervisningstiden økes med 1 pst.
fra 1. januar 2002 og med ytterligere 3 pst. fra 1. august 2002. Den nye
lønnsavtalen vil derfor ikke påvirke den anslåtte timelønnsveksten neste år.

Figur 19 Konsumprisindeksen. Prosentvis endring fra året før
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Figur 18 Ledige stillinger annonsert i media. Prosentvis endring
fra året før
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Figur 20 Harmoniserte konsumpriser. Prosentvis endring fra året
før
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