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Den økonomiske utviklingen internasjonalt er fortsatt svak. Utsiktene for de
fleste store økonomiene har imidlertid bedret seg noe siden forrige konjunktur-
bilde i midten av desember, selv om usikkerheten fortsatt er stor. Indikatorer
for husholdningene og bedriftenes tillit til den videre økonomiske utviklingen
har tatt seg opp de siste månedene både i USA, euroområdet, Sverige og i
Storbritannia, men er fortsatt på lave nivåer. Utviklingen industriproduksjonen
i de fleste av de store økonomiene er fortsatt svak.

Veksten i den norske fastlandsøkonomien ser ut til å ha tatt seg noe opp fra 3.
til 4. kvartal i fjor. Blant annet har varekonsumet økt markert etter en relativt
flat utvikling i 2. og 3. kvartal. Økte boligpriser og høy kredittvekst støtter opp
under bildet av økt etterspørsel fra husholdningene. Ifølge handelsstatistikken
har også eksportvolumet av tradisjonelle varer økt noe sesongjustert fra 3. til 4.
kvartal etter markert nedgang i 3. kvartal. Industriproduksjonen falt imidlertid
noe tilbake i november etter oppgang de to foregående månedene.
Importvolumet av tradisjonelle varer var om lag uendret fra 3. til 4. kvartal.

Antall sysselsatte personer økte sesongjustert fra tremånedersperioden juli-
august til tremånedersperioden september-november etter nedgang fra 2. til 3.
kvartal. I september-november var det sysselsatt 6000 flere personer enn i
samme periode året før. Arbeidsstyrken har økt noe sterkere enn syssel-
settingen, og både den registrerte ledigheten og AKU-ledigheten økte noe
gjennom høsten i fjor. Utviklingen i den registrerte arbeidsledigheten tyder
imidlertid på en relativt stabil ledighet fra november til desember. På den
annen side falt antall ledige stillinger annonsert i media ytterligere mot slutten
av fjoråret, noe som kan tyde på lavere etterspørsel etter enkelte typer
arbeidskraft.

Ifølge den nye konjunkturrapporten fra Teknologibedriftenes Landsforening
forventer medlemmene en viss vekst i produksjonen i 2002, særlig innenfor
offshoreindustrien og i produksjon av skip. Den samlede sysselsettingen innen
medlemsbedriftene ventes å være om lag uendret fra i fjor. Sysselsettingen
anslås å øke noe innenfor offshoreindustrien og i skipsproduksjon, mens det
anslås en viss nedgang i de øvrige næringene.

Ny informasjon tyder på om lag uendrede oljeinvesteringer fra 2001 til 2002
og en betydelig økning i 2003. I tilleggsproposisjonen (St.prp. nr. 1 Tillegg nr.
4 (2001-2002)) ble det til sammenlikning lagt til grunn en viss nedgang i
oljeinvesteringene både i år og neste år.

Tolvmånedersveksten i konsumprisene var 2,1 pst. i desember, opp fra 1,8 pst.
i november. Prisveksten i november var noe høyere enn ventet, noe som først
og fremst skyldes prisutviklingen på husleier og transporttjenester. Korrigert
for utviklingen i avgifter og energipriser økte tolvmånedersveksten i
konsumprisene fra 2,5 pst. i november til 2,7 pst. i desember. I gjennomsnitt
økte konsumprisene med 3,0 pst. fra 2000 til 2001. Korrigert for avgifter og
energipriser økte konsumprisene med 2,6 pst. i fjor.

Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 6,5 pst. på hovedstyremøtet 23.
januar. Markedet hadde på forhånd ventet at renten skulle bli satt ned, og
beslutningen førte dermed til at pengemarkedsrentene steg noe. De såkalte
FRA-rentene tyder nå på forventninger om at styringsrenten vil bli satt ned
med ½ prosentpoeng før sommeren.

Industriens effektive kronekurs har styrket seg noe den siste måneden, etter å
ha svekket seg noe gjennom november og første halvdel av desember. Den
siste måneden har kronen styrket seg mot euro og svekket seg noe mot svenske
kroner.
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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 2002 2002 2002 2002
Privat konsum 2,4 2,7 2¾ 2,9 2,8
Offentlig konsum 1,4 1,5 2¼ 1,6 2,2
Bruttoinvesteringer i fast kapital, Fastlands-Norge 1,4 0,8 -1½ -0,4 ..
Oljeinvesteringer -17,1 -2,3 -5 2,8 ..
Fastlands-Norges etterspørsel 1,9 1,7 2 2,0 ..
Eksport 2,7 3,8 2¼ 2,5 1,9
- Herav: Råolje og naturgass 6,4 8,3 6 3,2 ..
              Tradisjonelle varer 2,1 1,4 -1 2,7 ..
Import 2,5 1,9 ¼ 4,1 1,0
- Herav: Tradisjonelle varer 1,7 2,0 ¼ 4,0 ..
Bruttonasjonalprodukt 2,3 2,7 2¼ 1,8 2,1
- Herav: Fastlands-Norge 1,8 1,6 1½ 1,5 1,2
Konsumprisindeksen 3,1 1,5 1½ 1,0 1,71)

Årslønn 4,3 4¼ 5 4,1 ..
Sysselsatte personer 0,5 0,3 ¼ 0,0 ..
AKU-ledighet, pst. av arbeidsstyrken 3,4 3,6 3½ 3,9 3,7
Driftsbalanse, mrd. kroner 203,6 159,4 180 167,3 ..

1) Deflator for privat konsum.
Kilder: Norges Bank (Inflasjonsrapport 3/2001), OECD (Economic Outlook 70, desember 2001), Statistisk sentralbyrå (Økonomiske analyser 6/01) og
Finansdepartementet (St.prp. nr.1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)).

Anslag samlet inn av Consensus Forecast i januar viser at anslått BNP-vekst i
2002 for både USA og euroområdet er uendret fra forrige måned. BNP-veksten
anslås nå til 0,9 pst. i USA og 1,2 pst. i euroområdet. I 2003 ventes BNP-
veksten å ta seg opp til 3,5 pst. i USA og 2,7 pst. i euroområdet. Vekstanslaget
for Japan i 2002 er derimot nedjustert med 0,6 prosentpoeng til –1,2 pst., i
første rekke som en følge av foreløpige nasjonalregnskapstall fra 3. kvartal og
den fortsatt svake utviklingen i etterspørselen. Veksten i Japan ventes å ta seg
opp til 0,7 pst. i 2003.

I USA viser foreløpige tall at detaljhandelen var sesongjustert om lag uendret i
desember i fjor, etter et fall på 3,0 pst. november. Detaljomsetningen i
desember var imidlertid fortsatt 4,1 pst. høyere enn i samme måned året før.
Husholdningenes forventninger til den framtidige utviklingen har styrket seg
de siste månedene, og steg markert i begynnelsen av januar. Ifølge det viktigste
amerikanske industribarometeret, indeksen fra Institute for Supply
Management (tidligere NAPM-indeksen), avtok aktiviteten i industrien i
desember for 17. måned på rad. Nedgangen ser imidlertid ut til å bremse opp,
og både ordretilgang og produksjon viste oppgang i perioden. Arbeidsmarkedet
er fortsatt svakt. Sysselsettingen i privat sektor falt med 187 000 personer i
desember, etter et fall på 382 000 personer i november. Arbeidsledigheten steg
fra 5,6 pst. til 5,8 pst. Totalt har ledigheten økt med 1,9 prosentpoeng siden den
begynte å stige i oktober 2000. Tolvmånedersveksten i konsumprisene avtok
fra 1,9 pst. i november til 1,6 pst. i desember. Målt utenom energi og mat var
tolvmånedersveksten i konsumprisene 2,7 pst. i desember.

Den negative økonomiske utviklingen i euroområdet synes ikke å ha snudd
for området sett under ett, selv om det er tegn til en viss bedring i enkelte
sektorer. Tjenestebarometeret viste en markert økning i desember, men nivået
er fortsatt lavt. Industribarometeret og forventningsindikatorer for
husholdningene tok seg også opp i desember. Dette var de første økningene
siden henholdsvis september og desember 2000, men indikatorene er fortsatt på
de laveste nivåene på over 4 år. Arbeidsledighetsraten var i november uendret
på 8,5 pst. (sesongjustert), etter at ledigheten i oktober ble oppjustert fra 8,4
pst. Tolvmånedersveksten i konsumprisene var stabil på 2,1 pst. i desember.
Utenom avgifter og energipriser steg imidlertid tolvmånedersveksten i
konsumprisene svakt, til 2,8 pst. Fra blant annet Frankrike, Finland og Irland
har det kommet enkelte rapporter som tyder på en viss prisøkning som en følge
av avrundinger ved omprising av varer og tjenester i forbindelse med
overgangen til eurosedler og –mynter.

Foreløpige nasjonalregnskapstall fra Japan viser en sesongjustert nedgang i
BNP på 0,5 pst. i 3. kvartal. Et markert fall i privat etterspørsel trakk veksten
ned, mens det fortsatt var en viss vekst i nettoeksporten. Også i 4. kvartal ser
husholdningenes etterspørsel ut til å ha utviklet seg svakt.. Den negative
trenden i industriproduksjonen har også fortsatt. Produksjonen falt
sesongjustert med 1,8 pst. fra oktober til november., den tredje måneden på rad
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Figur 2 Detaljomsetning1). Sesongjusterte volumindekser.
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1) Tallene for USA inkluderer kjøretøyer, mens de øvrige er utenom
kjøretøyer.
Kilde: EcoWin.

Figur 1 Forventningsindikator for husholdningene. Sesong-
justerte tall. Diffusjonsindeks og indeks 1985=100
(USA)
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med avtakende produksjon. Arbeidsmarkedet har svekket seg ytterligere, og
arbeidsledigheten steg med 0,1 prosentpoeng i november, til 5,5 pst.
Tolvmånedersendringen i konsumprisene har vært negativ de siste par årene. I
november var konsumprisene 1,0 pst. lavere enn i samme måned året før.

I Sverige steg detaljomsetningen med 0,5 pst. i november etter et fall på 0,8
pst. måneden før. Industribarometeret for desember tyder på noe bedre utsikter
for industrien framover, først og fremst som følge av en stabilisering av
situasjonen i IKT-produksjonen. Sesongjustert var sysselsettingen og antall
arbeidsledige uendret fra november til desember. Arbeidsledigheten var 3,6
pst., mot 3,7 pst. i desember 2000. Tolvmånedersveksten i konsumprisene var i
desember 2,9 pst., opp fra 2,7 pst. i november. Det var særlig høyere boutgifter
og økte matvarepriser som trakk opp prisveksten. Utenom husholdningenes
renteutgifter til egen bolig og den direkte virkningen av endringer i avgifter
steg tolvmånedersveksten fra 3,1 pst. i november til 3,4 pst. i desember.
I Storbritannia økte detaljhandelen sesongjustert med 1,3 pst. fra 3. til 4.
kvartal i fjor. Aktiviteten i industrien har derimot avtatt ytterligere, og i
perioden september til november falt produksjonen med 1,9 pst. sammenliknet
med de tre foregående månedene. Produksjonen var i november 4,7 pst. lavere
enn samme måned året før. Arbeidsledigheten har holdt seg stabil på 5,1 pst.
det siste halvåret. Tolvmånedersveksten i konsumprisene var i desember 0,7
pst., mot en vekst på 0,9 pst. i november. Nedgangen skyldes i første rekke
lavere boutgifter som følge av lavere renter. Målt utenom rentekostnader økte
tolvmånedersveksten med 0,1 prosentpoeng til 1,9 pst.

Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 6,5 pst. på hovedstyremøtet 23.
januar. Banken opprettholdt samtidig sin vurdering av risikobildet framover, og
uttrykte at det er mer sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir lavere enn 2½
pst. enn at den blir høyere. Markedet hadde på forhånd ventet at renten skulle
bli satt ned. Tremåneders pengemarkedsrenten steg dermed med rundt 0,2
prosentpoeng etter rentebeslutningen, til 6,4 pst. FRA-rentene, som gir uttrykk
for markedets forventninger til tremåneders pengemarkedsrenten det nærmeste
året, steg tilsvarende. FRA-rentene tyder nå på forventninger om at
styringsrenten vil bli satt ned med ½ prosentpoeng før sommeren, og at renten
vil ligge på dette nivået ut året.

Tremåneders pengemarkedsrente i euroområdet har ligget stabilt på 3,4 pst.
siden midten av november i fjor, da styringsrenten ble redusert til 3,25 pst.
FRA-rentene har imidlertid trukket opp den siste måneden, og tyder på
dempede forventninger til ytterligere rentekutt. Mot slutten av året ventes det at
rentene vil stige noe igjen.

I USA har tremåneders pengemarkedsrenten vært relativt stabil på 1,8 pst. de
siste ukene. Prisingen i pengemarkedet tyder på at markedsaktørene forventer

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

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
OECD3) FIN2) OECD3) Consen4) OECD3) FIN2) OECD3)5) Consen4) OECD3) FIN2) OECD3) Consen4)

USA 4,1 1,1 1,2 0,7 0,9 3,4 1,8 2,4 1,0 1,6 4,0 4,8 6,0 6,2 6,1
Japan 1,5 -0,7   -0,8 -1,0 -1,2 -0,6 -1,3 --0,4 -1,5 -0,9 4,7 5,0 5,8 5,5 5,8
Storbritannia 2,9 2,3 1,5 1,7 2,0 2,9 1,6 2,4 2,3 2,0 5,5 5,1 5,5 5,3 3,66)

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

1) I prosent av arbeidsstyrken. 2) Anslag i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002). 3) Economic Outlook 70. 4) Consensus Economics, desember 2001.  5) Anslag på
prisdeflatoren for privat konsum . 6) Definisjonen på arbeidsledigheten avviker. 7) Fra 1.1.2001 omfatter euroområdet også Hellas.

3. Finansmarkedene

Tabell 3 Renteanslag for 3-måneders renter. Prosent
April 2002 Januar 2003

Norge Euro USA Norge Euro USA
Terminkurve1) 6,0 3,4 2,0 6,4 4,0 3,7
Consensus 2) 6,2 3,1 1,8 6,0 3,5 2,8

1) Implisitte renteforventninger pr. 23. januar basert på terminkurven
for swaprenter i slutten av april 2002 og januar 2003.

2)    Consensus-anslaget for april 2002 og januar 2003 er punktanslag
ved utgangen av måneden. For USA anslås statssertifikatrenter.

Kilde: Bloomberg og Consensus Economics.

Figur 4 Tremåneders pengemarkedsrenter. Prosent
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Figur 3 Arbeidsledighet som prosent av arbeidsstyrken.
Sesongjusterte tall
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Figur 4 Konsumpriser. Tolvmånedersvekst i prosent
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at styringsrenten blir redusert med ytterligere ¼ prosentpoeng ved neste
rentemøte, fra dagens 1,75 pst., men at rentene så vil stige igjen i andre halvår.
Tremåneders FRA-rente med forfall mot slutten av året er nå 3,0 pst.

Sentralbanken i Canada har redusert styringsrenten med ytterligere 0,25
prosentpoeng til 2,0 pst. Canada har med dette satt ned sin styringsrente med til
sammen 3,75 prosentpoeng de siste tolv månedene.

Renten på norske tiårs statsobligasjoner er nå 6,2 pst., som er det samme som
ved forrige konjunkturbilde i midten av desember. Renteutviklingen har i stor
grad fulgt utviklingen i tilsvarende tyske papirer, og rentedifferansen  har holdt
seg på rundt 1,4 prosentpoeng. Renten på amerikanske tiårs statsobligasjoner
har falt i samme periode, og er nå 4,9 pst.

I valutamarkedet har det vært en betydelig svekkelse av japanske yen. Fra
midten av november i fjor har yenkursen svekket seg med rundt 10 pst. mot
amerikanske dollar og rundt 8 pst. mot norske kroner. Svekkelsen av yen må
ses på bakgrunn av en ytterligere forverring av den økonomiske situasjonen i
Japan og at markedet har tolket signaler fra myndighetene som at en viss
svekkelse er ønskelig. I september og oktober intervenerte japanske
myndigheter i valutamarkedet for å hindre en styrking av yen mot dollar.

Euroen styrket seg mot amerikanske dollar gjennom romjulen og i begynnelsen
av januar, bl.a. som følge av en relativt problemfri innføring av eurosedler- og
mynter fra årsskiftet. Styrkingen ble imidlertid raskt reversert, og euroen
noteres nå til 0,88 mot dollar.

Industriens effektive kronekurs har styrket seg noe den siste måneden, etter å
ha svekket seg gjennom november og begynnelsen av desember. Den siste
måneden har kronekursen styrket seg mot euro, men har svekket seg mot
svenske kroner.
Oslo Børs Hovedindeks endte fjoråret hele 14,6 pst. lavere enn ved inngangen
til året. Også internasjonalt hadde aksjebørsene en svak utvikling gjennom
2001. Den brede S&P 500-indeksen i USA falt 13 pst., FTSE Eurotop100-
indeksen for Europa falt 18,6 pst. og Nikkei 225-indeksen i Japan falt 23,5 pst.
Så langt i år har aksjemarkedene internasjonalt utviklet seg relativt svakt, og
Oslo Børs Hovedindeks har falt med 3,5 pst. siden årsskiftet.

Husholdningene
Husholdningenes varekonsum tok seg markert opp i 4. kvartal i fjor etter en
relativt flat utvikling i 2. og 3. kvartal. Både i oktober og november økte
varekonsumet sesongjustert, mens foreløpige tall tyder på en viss nedgang i
desember. Samlet tyder tallene på en sesongjustert oppgang i varekonsumet på
hele 2½ pst. fra 3. til 4. kvartal. Det var i hovedsak detaljomsetningen utenom
biler og bensin som trakk opp varekonsumet, mens førstegangsregistreringen
av personbiler var om lag uendret. De foreløpige tallene tyder på at det samlede
varekonsumet økte med drøyt 2 pst. fra 2000 til 2001.
Førstegangsregistreringen av personbiler økte sesongjustert med 5 pst. fra
november til desember, etter en tilsvarende nedgang måneden før. Til sammen
ble det førstegangsregistrert 120 840 personbiler i 2001, en nedgang på 4,5 pst.
fra året før.
Igangsettingen av boliger økte noe sesongjustert fra oktober til november.
Tallene viser imidlertid store svingninger fra måned til måned, og dersom en
ser de siste månedene under ett har det vært en nedgang i igangsettingen
sammenliknet med det svært høye nivået i første halvår. Dersom
igangsettingen i desember i fjor blir om lag som i november, ligger det an til en
igangsetting på i underkant av 26 000 boliger i 2001. Dette vil i så fall bli den
høyeste igangsettingen siden 1988.

Figur 6 Husholdningenes varekonsum. Sesongjusterte månedstall.
Indeks 1997=100 og prosentvis vekst fra året før
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Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
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Figur 5  Valutakurser. Prosentvis endring siden 2. januar 1998
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Kilde: Norges Bank.

Figur 4 Tremåneders pengemarkedsrenter. Prosent
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Prisene på brukte borettslagsleiligheter økte sesongjustert med 3,7 pst. fra 3.
til 4. kvartal i fjor. Fra 2000 til 2001 økte prisene på brukte
borettslagsleiligheter med hele 8,8 pst.
Den sterke kredittveksten til husholdningene fortsatte i november i fjor. Målt
fra samme måned året før økte husholdningenes gjeld fra innenlandske kilder
(K2) med hele 11,3 pst. Husholdningenes kredittvekst har dermed ligget over
10 pst. siden april 2000.

Bedriftene i Fastlands-Norge
Ifølge produksjonsindeksen falt industriproduksjonen sesongjustert med 0,4
pst. fra oktober til november, etter oppgang de to foregående månedene.
Nedgangen var størst i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, men også
innenfor næringsgruppene verkstedindustri, utekonkurrerende industri og øvrig
industri falt produksjonen i november. Etter elleve månedene ligger den
samlede produksjonen innenfor industri og bergverk 0,7 pst. lavere enn i
samme periode året før.
Produksjonen i de tradisjonelt utekonkurrerende næringene falt sesongjustert
med 0,4 pst. fra oktober til november. De tradisjonelt utekonkurrerende
næringene har samlet sett utviklet seg svakt i 2001, og produksjonen etter
elleve måneder var 1,3 pst. lavere enn i tilsvarende periode i 2000. Nedgangen
skyldes først og lavere produksjon innenfor metaller og treforedling. I
verkstedindustrien falt produksjonen med 0,5 pst. i november, men i de første
elleve månedene i fjor økte produksjonen i verkstedindustrien med 0,5 pst.
sammenliknet med tilsvarende periode året før, først og fremst som følge av en
positiv utvikling innenfor metallvarer og maskiner.
Ifølge den nye konjunkturrapporten fra Teknologibedriftenes landsforening
økte omsetningen i medlemsbedriftenen med 9 pst. fra 2000 til 2001, først og
fremst som følge av en sterk utvikling på eksportmarkedene. I 2002 forventer
medlemmene en viss vekst i produksjonen, særlig innenfor offshoreindustrien
og i produksjon av skip. Den samlede sysselsettingen innen medlemsbedriftene
ventes å være om lag uendret fra i fjor. Det ventes imidlertid en vekst i
sysselsettingen innenfor offshoreindustrien og i skipsproduksjon, mens det
ventes en viss nedgang hos de øvrige medlemmene.
Antall flypassasjerer var ifølge Luftfartsverkets månedsstatistikk 10,2 pst.
lavere i november i fjor enn i samme måned året før. Årsveksten i flytrafikken
har vært negativ de siste to årene. Etter elleve måneder var det samlede antall
flypassasjerer 3,7 pst. lavere enn i tilsvarende periode i 2000. Nedgangen har
vært størst på innlandske ruter, med 5,6 pst., mens antall utenlandsreisende er
redusert med 1,0 pst.
Den samlede igangsettingen av boliger og driftsbygg økte sesongjustert fra
oktober til november. Ser en de siste månedene under ett har det imidlertid
vært en klar nedgang i  igangsettingen. Det siste året er det særlig
igangsettingen av industri- og forreningsbygg som har vist en svak utvikling,
mens veksten har fortsatt innen fritidsbygg og bygg til primærnæringene og
offentlig sektor.
Ifølge Dagens Næringslivs halvårlige vurdering av eiendomsmarkedet avtok
leieprisene for kontorlokaler markert i Oslo i andre halvår 2002. Nedgangen
var den største siden 1992. Det var særlig fremleiemarkedet som bidro til å
presse prisene nedover. Leieprisene i andre større byer i Norge har flatet ut det
siste halve året.
Elektrisitetsproduksjonen falt med 14,8 pst. fra 2000 til 2001. Fallet i
elektrisitetsproduksjonen må ses i sammenheng med en normalisering av
produksjonen etter uvanlig store nedbørsmengder i 2000. Det samlede
bruttoforbruket av elektrisitet økte med 2,8 pst. fra 2000 til 2001. Mens
forbruket i kraftintensiv industri falt med 1,3 pst., var det en økning på 4,5 pst.
i alminnelig forsyning. Temperaturkorrigert var det imidlertid en viss nedgang
også i det alminnelige forbruket.

Figur 7 Boligpriser og igangsetting av boliger. Sesongjusterte
indekser. 1997=100
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Figur 8 Industriproduksjon. Sesongjusterte volumindekser.
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Figur 9 Driftsbygg. Sesongjusterte indekser. 1995=100
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Utenriksøkonomien
Ifølge handelsstatistikken steg det sesongjusterte eksportvolumet av
tradisjonelle varer med 1,0 pst. fra 3. til 4. kvartal i fjor. Økt eksport av fisk
bidro betydelig til oppgangen. Samlet sett økte eksportvolumet med 1,5 pst. fra
2000 til 2001 ifølge denne statistikken. Trolig er imidlertid eksportveksten i
fjor noe som følge av at eksport som fant sted i 3. og 4. kvartal 2000 først ble
registrert i 1. kvartal i fjor. Eksporten av ferdigvarer og maskiner steg med nær
10 pst. i fjor. Disse delene av industrien vant antagelig markedsandeler på
eksportmarkedene, etter svak vekst i 2000.

Eksportprisene på tradisjonelle varer falt sesongjustert med 3,2 pst. fra 3. til 4.
kvartal. Fra 2000 til 2001 falt eksportprisene med 1,6 pst., etter en vekst på 14
pst. året før. Nedgang i prisene på fisk og produkter fra prosessindustrien bidro
i stor grad til prisfallet i fjor.

Eksportverdien av tradisjonelle varer falt med 2,2 pst. fra november til
desember, etter nedgang også månedene før. Eksporten av maskiner utviklet
seg positivt gjennom fjoråret, og var 7 pst. høyere i fjor enn i 2000. De siste
månedene har også eksporten av andre ferdigvarer steget. De fleste andre vare-
grupper, bl.a. varer fra prosessindustrien, har derimot falt noe de siste
månedene. Fra 2000 til 2001 falt eksportverdien med 0,1 pst.

Eksportverdien av tradisjonelle varer til USA falt med 10 pst. fra 2000 til 2001,
mens eksporten til de nordiske landene sank med nesten 6 pst. Eksporten til
Asia utenom Japan steg derimot med hele 15 pst. i fjor.
Importvolumet av tradisjonelle varer steg med 0,3 pst. sesongjustert fra 3. til
4. kvartal ifølge handelsstatistikken. Importen av maskiner utenom biler bidro i
stor grad til denne veksten. Det ble bl.a. importert to passasjerfly i november
for til sammen 2,7 mrd. kroner. Fra 2000 til 2001 falt importvolumet med 0,1
pst., først og fremst som følge av et fall i importvolumet av maskiner på 1,8
pst. Importen av råvarer, mat og energi, herunder elektrisitet, steg fra 2000 til
2001.
Importprisene falt sesongjustert med 2,8 pst. fra 3. til 4. kvartal. For året sett
under ett steg importprisene på tradisjonelle varer med 1,3 pst.
Den sesongjusterte importverdien av tradisjonelle varer falt med hele 12,4 pst.
fra november til desember, etter at novembertallet ble betydelig oppjustert på
grunn av import av to fly. Korrigert for disse flyene var importverdien i
desember om lag uendret i forhold til november. Fra 2000 til 2001 steg import-
verdien med 1,1 pst. Importen av mat- og energivarer økte, mens importen av
maskiner falt.
Driftsbalansen overfor utlandet viste et overskudd på 16,7 mrd. kroner i
oktober. Etter ti måneder er overskuddet på driftsbalansen beregnet til 191 mrd.
kroner, mot 162 mrd. kroner i samme periode året før.

Oljemarkedet
Gjennomsnittlig oljepris i 2001 var 24,4 USD pr. fat, eller om lag 220 kroner.
Oljeprisen falt fra om lag 26 USD i begynnelsen av september til et nivå på om
lag 18 USD i begynnelsen av desember. Frykt for lavere vekst i
verdensøkonomien, og dermed svakere etterspørsel etter olje, bidro til fallet i
oljeprisen. Oljeprisen økte noe fra midten av desember, men har de siste to
ukene falt tilbake igjen til rundt 18 USD pr. fat. Gjennomsnittlig oljepris hittil i
år har vært 19,5 USD eller om lag 175 kroner.

OPEC reduserte i 2001 produksjonskvotene i tre omganger med i alt 3,5 mill.
fat pr. dag. Tall fra det internasjonale energibyrået (IEA) viser at produksjonen
i OPEC-landene i november lå om lag 0,5 mill. fat over de samlede kvotene på
23,2 mill. fat pr. dag. OPEC har fra 1. januar 2002 redusert produksjons-
kvotene med ytterligere 1,5 mill. fat pr. dag.

Norge har fra 1. januar 2002 redusert oljeproduksjonen med 150 000 fat pr.
dag. Samtidig har Russland og Mexico redusert oljeeksporten med henholdsvis
150 000 og 100 000 fat pr. dag. Også andre land utenfor OPEC (Oman og
Angola) har bidratt til å begrense det samlede oljetilbudet.

Figur 12 Oljepriser. USD og NOK pr. fat
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Figur 11 Driftsbalansen overfor utlandet. Månedstall i mrd. kroner
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Figur 10 Eksport og import av tradisjonelle varer. Sesongjusterte
volumtall. Prosentvis vekst fra kvartalet før
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De amerikanske råoljelagrene steg med 1,0 mill. fat i uke 2, og er nå på 312,1
mill. fat. Dette er 8,3 pst. høyere enn på samme tid i fjor, og 4,3 pst. høyere enn
gjennomsnittet de siste fem årene.

Produksjonen av petroleum på norsk sokkel var 228,1 mill. Sm3 o.e. de første
elleve månedene i fjor. Av dette utgjorde oljeproduksjonen 164,9 mill. Sm3

o.e., kondensat og NGL 15,9 mill. Sm3 o.e. og gass 47,3 mill. Sm3. Samlet
produksjon var om lag 4,7 pst. høyere enn i samme periode året før.

Eksportverdien av olje og gass var om lag 274 mrd. kroner de første elleve
månedene i fjor. Dette er en reduksjon på om lag 2 pst. i forhold til tilsvarende
periode i 2000, noe som må ses i sammenheng med lavere eksportpriser.

Ny informasjon tyder på om lag uendrede oljeinvesteringer fra 2001 til 2002
og en betydelig økning fra 2002 til 2003. I tilleggsproposisjonen ble det lagt til
grunn en reduksjon i oljeinvesteringene både i år og neste år.

Arbeidsmarkedet
Ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) har
sysselsettingen tatt seg noe opp de siste månedene. Fra tremånedersperioden
juni-august  til tremånedersperioden september-november økte sysselsettingen
med 10 000 personer, mens det ble registrert en nedgang fra 2. til 3. kvartal.
Sysselsettingen ligger nå 6000 personer over tilsvarende periode i 2000.
Sesongjustert har arbeidsstyrken økt med 15 000 personer siden forrige tre-
månedsperiode, etter å ha falt noe fra 2. til 3. kvartal i fjor. Arbeidsstyrken
ligger nå an til å øke med om lag 10 000 personer fra 2000 til 2001. Dette er
noe lavere enn det demografiske endringer isolert sett skulle tilsi.
Arbeidsledigheten har tatt seg noe opp siden i fjor sommer. I gjennomsnitt for
september, oktober og november utgjorde de arbeidsledige 3,8 pst. av arbeids-
styrken, mot 3,6 pst. i foregående tremånedersperiode. Sammenliknet med
samme tremånedersperiode året før har AKU-ledigheten økt med ½ prosent-
poeng.
Tall fra Aetat viser at det var registrert 65 300 helt ledige personer ved
utgangen av desember 2001, tilsvarende 2,8 pst. av arbeidsstyrken. Det er en
økning på 4400 siden desember 2000. I gjennomsnitt var det registrert 62 600
helt ledige personer i 2001, uendret fra 2000. Også den registrerte ledigheten
økte gjennom høsten i fjor. Tallene for desember tyder imidlertid på at
ledigheten ikke har økt ytterligere den siste måneden.
Sett i forhold til desember 2000 har ledigheten økt innen flere tjenesteytende
yrker, mens det har vært en nedgang i ledigheten innen industriarbeid, og da
spesielt i oljerelaterte sektorer. Det er spesielt i Oslo og Akershus at ledigheten
har steget det siste året., noe som må ses i sammenheng med lavere aktivitet
innen enkelte tjenesteytende sektorer. I Rogaland har derimot ledigheten gått
ned, først og fremst som følge av en gunstig utvikling i oljerelatert virksomhet.
Ledighetsnivået er høyest i Finnmark og lavest i Akershus og Sogn og
Fjordane. Det var registrert 9800 personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak i
desember, 2700 færre enn i desember 2000. De sesongjusterte tallene viser en
stabil utvikling i antall personer på tiltak de siste månedene.
Ifølge tall fra Aetat har tilgangen av ledige stillinger annonsert i media avtatt
de siste månedene. Dette kan og tyde på noe lavere etterspørsel etter
arbeidskraft. I desember 2001 var det registrert 27 pst. færre stillinger
annonsert i media enn i desember 2000. Tilgangen av ledige stillinger har falt
markert innen flere tjenesteytende sektorer.

Konsumpriser
Tolvmånedersveksten i konsumprisene var 2,1 pst. i desember, opp fra 1,8 pst.
måneden før. Fra 2000 til 2001 økte konsumprisene i gjennomsnitt med 3,0 pst.
På årsbasis økte den beregnede husleien, som utgjør 11 pst. av konsumpris-
indeksen, med vel 4 pst. Prisene på transporttjenester økte med over 10 pst. i
2001, først og fremst som følge av en kraftig prisøkning på flyreiser.

Elektrisitetsprisene økte med hele 28 pst. fra 2000 til 2001. Normalt viser
elektrisitetsprisene et sesongmessig forløp med nedgang på våren og oppgang
på høsten. I fjor økte imidlertid elektrisitetsprisene kraftig fram mot sommeren,

Figur 15Antall sysselsatte personer og utførte ukeverk i 1000.
Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt
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Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Figur 13  AKU-ledighet og antall registrerte helt ledige. 1000
personer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende
gjennomsnitt

97 98 99 00 01
50

60

70

80

90

100

110

50

60

70

80

90

100

110

AKU-ledige

Registrert helt ledige

Registrert ledige + tiltak
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Figur 14  Antall ledige stillinger annonsert i media. Prosentvis
endring fra samme måned året før
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før de avtok noe fra september. Elektrisitetsprisene bidro dermed til å trekke
ned tolvmånedersveksten i konsumprisene mot slutten av fjoråret.

Bensinprisene falt i gjennomsnitt med 8 pst. fra 2000 til 2001. Nedgangen
kom hovedsakelig ved inngangen til året og i siste halvdel av fjoråret, noe som
må ses i sammenheng med avgiftsreduksjoner og utviklingen i oljeprisen.
Nedgangen i bensinprisene i desember var imidlertid klart svakere enn i
tilsvarende periode 2000, slik at bensinprisene bidro til å trekke opp
tolvmånedersveksten i desember i fjor.

Korrigert for utviklingen i avgifter og energipriser var tolvmånedersveksten
i konsumprisene 2,7 pst. i desember, mot 2,5 pst. måneden før. Oppgangen
skyldes i all hovedsak prisutviklingen på husleier og transporttjenester, mens
klesprisene bidro til å trekke tolvmånedersveksten noe ned i desember. Fra
2000 til 2001 økte konsumprisene korrigert for endringer i avgifter og
energipriser i gjennomsnitt med 2,6 pst. Avgiftsendringene bidro isolert sett til
å trekke ned prisveksten med 0,2 prosentpoeng i fjor, mens utviklingen i
energiprisene bidro til å trekke opp prisveksten med 0,6 prosentpoeng.

Tolvmånedersveksten i den norske harmoniserte konsumprisindeksen var
1,6 pst. i desember, mot 1,3 pst. i november. Målt ved denne indeksen var den
gjennomsnittlige prisveksten 2,7 pst. fra 2000 til 2001. Tall for euroområdet
viser en prisvekst på 2,1 pst. i desember, det samme som måneden før. Den
gjennomsnittlige prisveksten i euroområdet fra 2000 til 2001 var 2,6 pst.

Ifølge lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) var lønningene i
industrien 4,5 pst. høyere i de tre første kvartalene i fjor sammenlignet med
tilsvarende periode i 2000. Bygge- og anleggsvirksomheten og forretnings-
messig tjenesteyting og eiendomsdrift hadde ifølge SSBs tall om lag samme
lønnsvekst som industrien i denne perioden, mens lønnsveksten innenfor
samferdsel og varehandel var om lag 5,5 pst. Olje- og gassutvinning skiller seg
ut med en gjennomsnittlig lønnsvekst på 8,1 pst. i de tre først kvartalene i fjor.

Figur 16 Konsumpriser. Prosentvis endring fra året før
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Figur 17 Harmoniserte konsumpriser. Prosentvis endring fra året
før

97 98 99 00 01
0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Norge

EU

Kilde: EcoWin.


