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Usikkerheten om utviklingen i internasjonal økonomi har økt de siste 
månedene, i første rekke som følge av ny uro i finans- og valuta-
markedene. Sviktende tillit til regnskapsførselen i store amerikanske 
selskaper har bidratt til denne uroen. I tillegg tyder ny konjunktur-
informasjon på at veksten i USA og Europa er svakere enn tidligere 
ventet. Den økonomiske utviklingen i Japan har imidlertid vært bedre enn 
ventet, i første rekke som en følge av økt eksportetterspørsel. 

Norsk økonomi påvirkes av uroen internasjonalt, bl.a. gjennom fallende 
aksjekurser og endrede forventninger til utviklingen framover i bedriftene 
og husholdningene. En sterkere kronekurs har også bidratt til at 
eksporten av tradisjonelle varer falt både i 1. og 2. kvartal i år. Antall 
konkurser økte betydelig i første halvår, særlig innenfor IKT-relaterte 
næringer. Detaljomsetningsindeksen tyder videre på en utflating i vare-
konsumet i 2. kvartal, mens førstegangsregistreringen av biler var sesong-
justert om lag uendret også i juli. Sterk vekst i den disponible real-
inntekten tilsier imidlertid en relativt sterk vekst i husholdningenes 
etterspørsel framover. Samtidig ser oljeinvesteringene ut til å bli høyere 
enn ventet både i år og neste år. Industriproduksjonen har også tatt seg 
opp de siste månedene, til tross for en fortsatt svak utvikling innenfor de 
tradisjonelt utekonkurrerende næringene. Investeringstellingen for 2. 
kvartal tyder på at investeringene innenfor industri og elforsyning kan bli 
noe høyere enn ventet i år, for så å falle noe i 2003.  

Den høye lønnsveksten i år, særlig innenfor virksomheter som er 
skjermet fra konkurranse fra utenlandske produsenter, underbygger 
bildet av at det fortsatt er et betydelig press i norsk økonomi. Dette til 
tross for at det er tegn til en viss svekkelse i deler av arbeidsmarkedet. 
Den registrerte ledigheten har økt det siste året, også når en korrigerer 
for omleggingen av ledighetsstatistikken. Ifølge Arbeidskraftunder-
søkelsen (AKU) var sysselsettingen om lag uendret fra 1. til 2. kvartal i år, 
mens arbeidsledigheten var stabil på 3¾ pst. Fra 2. kvartal i fjor har AKU-
ledigheten økt med 0,4 prosentpoeng eller 10 000 personer.  

Tolvmånedersveksten i konsumprisene var 1,6 pst. i juli, mot 0,4 pst. i 
juni. Den sterke økningen skyldes hovedsakelig at den direkte effekten 
av redusert matmoms og bensinavgift fra 1. juli i fjor nå er uttømt. 
Justert for avgiftsendringer og utenom energivarer var prisveksten 2,7 
pst. i juli, uendret fra måneden før. 

Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 7,0 pst. på hovedstyre-
møtet 7. august. Banken opprettholdt samtidig sin vurdering av risiko-
bildet. Ifølge Norges Bank er det med uendret rente framover mer 
sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir høyere enn 2½ pst. enn at den 
blir lavere.  

Industriens effektive kronekurs har styrket seg med 7,3 pst. siden 
årsskiftet. Mot euro har kronekursen i denne perioden styrket seg med 
5,6 pst. og mot amerikanske dollar med 13,3 pst. 

Aksjemarkedet i Norge og i utlandet har falt markert de siste par 
månedene. Hovedindeksen ved Oslo Børs har falt med vel 20 pst. siden 
årsskiftet, mens den brede S&P500-indeksen i USA har falt med 25 pst. 

Økt usikkerhet internasjonalt 

Moderat vekst i Fastlands-Norge 

Høy lønnsvekst 

Redaksjonen for denne utgaven av Konjunktur-
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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 
 2001 2002 2002 2002 2002 
Privat konsum 2,2 3,5 4½ 3,1 3,1 
Offentlig konsum 1,5 1,5 1½ 1,8 1,9 
Bruttoinvesteringer i fast kapital, Fastlands-Norge -2,7 0,5 ½ 0,9 -0,6 
Oljeinvesteringer -3,1 1,0 0 0,5 .. 
Fastlands-Norges etterspørsel 1,1 2,4 3 2,0 .. 
Eksport 5,3 2,0 1½ 1,6 3,2 
- Herav: Råolje og naturgass 7,3 2,9 3 2,4 .. 
              Tradisjonelle varer 3,0 1,6 0 0,8 .. 
Import 0,3 2,7 3 3,7 2,9 
- Herav: Tradisjonelle varer 3,1 3,2 3 3,2 .. 
Bruttonasjonalprodukt 1,4 2,0 2¼ 1,5 2,1 
- Herav: Fastlands-Norge 1,0 1,8 2 1,2 1,7 
Konsumprisindeksen 3,0 1,4 1 1,1 1,21) 
Årslønn  4,9    .. 5¾ 5,0 .. 
Sysselsatte personer 0,4 0,6 ½ 0,1 .. 
AKU-ledighet, pst. av arbeidsstyrken 3,6 3,6 3¾ 3,9 3,6 
Driftsbalanse, mrd. kroner 217,7 188,6 190 205,0 .. 

1) Deflator for privat konsum. 
Kilder: Norges Bank (Inflasjonsrapport 2/2002), OECD (Economic Outlook 71, juni 2002), Statistisk sentralbyrå (Økonomiske analyser 3/02) og 
Finansdepartementet (St.meld. nr. 2 (2001-2002) Revidert nasjonalbudsjett 2002). 
 

Usikkerheten om den økonomiske utviklingen har økt de siste månedene, 
i første rekke som følge av ny uro i finans- og valutamarkedene. 
Kortsiktige indikatorer trekker også i retning av at veksttakten har avtatt 
både i USA og i Europa. OECDs ledende indikator for hele OECD-
området falt i juni etter syv måneders sammenhengende oppgang. 
Utviklingen er imidlertid noe forskjellig i de ulike landene, med en økning 
for USA, uendret nivå for Japan og et fall for euroområdet.  

Foreløpige og reviderte nasjonalregnskapstall for USA viser en svakere 
økonomisk utvikling de siste tre årene enn tidligere antatt. For 2001 er 
BNP-veksten nedjustert fra 1,2 til 0,3 pst. Ifølge de nye tallene avtok 
produksjonen i USA i de tre første kvartalene i fjor, mens det tidligere var 
anslått et fall kun i 3. kvartal. Veksten i 1. kvartal i år ble samtidig 
nedjustert fra 6,1 til 5,0 pst. (sesongjustert årlig rate), mens veksten i 2. 
kvartal ble beregnet til 1,1 pst. Det er særlig svakere utvikling i det private 
konsumet og i nettoeksporten som trekker ned veksttakten i 2. kvartal, 
men også veksten i offentlig konsum og boliginvesteringene avtok. 
Tilgjengelig konjunkturstatistikk gir et noe blandet bilde av utviklingen i 
amerikansk økonomi den siste tiden. Detaljhandelsomsetningen tok seg 
opp igjen i juni, etter et overraskende fall i mai. Også bilsalget har tatt seg 
opp som følge av betydelige prisavslag. Ifølge det viktigste amerikanske 
industribarometeret, indeksen fra Institute for Supply Management, økte 
aktiviteten i juni både i industrien og tjenestesektoren, men veksttakten 
har avtatt klart. Forventningsindikatorer for husholdningene falt både i 
juni og juli. Arbeidsmarkedet har vært stabilt, og arbeidsledigheten var 
tilnærmet uendret på 5,9 pst. fra mai til juni. Tolvmånedersveksten i 
konsumprisene avtok fra 1,2 pst. i juli til 1,1 pst. i juni. Målt utenom energi 
og matvarer avtok tolvmånedersveksten fra 2,5 til 2,3 pst. 

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte eurolandenes BNP med 0,3 
pst. i 1. kvartal, mot en sesongjustert nedgang på 0,3 pst. i 4. kvartal i fjor. 
Nettoeksporten ga det viktigste vekstbidraget, mens investeringene avtok 
for syvende kvartal på rad. Det private konsumet var sesongjustert om lag 
uendret fra 4. til 1. kvartal. Det er store forskjeller i veksttakten mellom 
eurolandene. I Finland falt BNP med 0,6 pst. for andre kvartal på rad, 
mens veksten i Belgia og Spania var 0,5 pst. Den sesongjusterte 
industriproduksjonen i området steg i mai med 0,1 pst. etter et klart fall i 

Figur 2 Arbeidsledighet som prosent av arbeidsstyrken (ILO). 
Sesongjusterte tall 
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2. Internasjonal økonomi 

Figur 1 BNP-anslag for 2002 gitt på ulike tidspunkt. 
Prosentvis vekst fra året før 
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Kilde: Consensus Forecast. 
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april. Forventningsindikatorer for bedriftene peker imidlertid i retning av 
en svakere utvikling framover. Det har heller ikke vært klare tegn til 
oppgang i den private etterspørselen. I Tyskland har den sesongjusterte 
detaljhandelsomsetningen falt klart de siste månedene, og også i flere 
andre land i området har utviklingen vært svak. Arbeidsledigheten for 
området sett under ett var i mai uendret på 8,3 pst. Ifølge foreløpige 
anslag steg tolvmånedersveksten i konsumprisene til 1,9 pst. i juli.  

Etter tre kvartaler med nedgang steg BNP i Japan sesongjustert med 1,4 
pst. fra 4. til 1. kvartal ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall. Oppgangen 
skyldes først og fremst en kraftig oppgang i eksporten, mens lavere 
investeringer trakk veksten ned. Eksportveksten i 1. kvartal var den 
sterkeste på 21 år. Industriproduksjonen avtok igjen i juni for første gang 
på fem måneder, men industribarometeret viser at produsentene venter 
økt vekst igjen i juli og august. I sin tilstandsrapport for juni vurderes den 
økonomiske situasjonen som noe bedre av japanske myndigheter, først og 
fremst som følge av økende eksport. En svak utvikling på arbeids-
markedet og en nedgang i disponibel realinntekt bidrar imidlertid til en 
fortsatt svak utvikling i privat konsum. Etter å ha vist en svak nedgang de 
siste månedene økte arbeidsledigheten igjen i juni til 5,4 pst. Tolv-
månedersveksten i konsumprisene var -0,7 pst. i juni.  

I Sverige avtok bedriftenes tillit til den økonomiske utviklingen i juli etter 
en sterk oppgang i april. Det er imidlertid økende optimisme om 
ordreinngangen, både fra hjemme- og eksportmarkedet. Etter en sterk 
oppgang rundt årsskiftet har forventningsindikatoren for husholdningene 
stabilisert seg på et høyt nivå. Den sesongjusterte detaljhandels-
omsetningen var uendret i mai, etter en solid vekst i mars og april. 
Sysselsettingen økte sesongjustert i juni, mens antallet arbeidsledige 
avtok. Arbeidsledigheten tilsvarte i juni 4,0 pst. av arbeidsstyrken, mot 4,2 
pst. i juni i fjor. Tolvmånedersveksten i konsumprisene var i juni uendret 
på 2,0 pst. Målt utenom husholdningenes renteutgifter til egen bolig og 
den direkte virkningen av endringer i avgifter var prisveksten uendret på 
2,2 pst.  

Figur 3 Konsumpriser. Tolvmånedersvekst i prosent 
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Figur 4  Tremåneders pengemarkedsrenter. Prosent  
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Kilde: EcoWin. 

Tabell 2 Internasjonale hovedtall. Prosentvis endring fra året før (om ikke annet er angitt) 
 Bruttonasjonalprodukt Konsumpriser Arbeidsledighet (nivå) 1) 
 2001 2002 2001 2002 2001 2002 
 OECD FIN2) OECD3) Consen4) OECD FIN2) OECD5) Consen4) OECD FIN2) OECD3) Consen4) 

USA 1,2 2,4 2,5 2,8 2,8 1,5 1,8 1,7 4,8 5,6 5,6 5,8 
Japan -0,5 -1,0 -1,0 -0,4 -0,7 --1,0 -1,2 -1,0 5,0 5,8 5,8 5,5 
Storbritannia 2,2 1,9 1,9 1,8 2,1 2,2 2,3 2,2 5,1 5,3 5,3 3,26) 
Frankrike 2,0 1,4 1,4 1,4 1,8 1,6 1,6 1,8 8,7 9,2 9,2 9,1 
Tyskland 0,6 0,8 0,7 0,9 2,4 1,7 1,5 1,5 7,4 7,8 7,8  
Sverige 1,2 1,5 2,1 1,7 2,6 2,2 2,6 2,4 4,0 4,2 4,2 - 
 
Euroområdet 1,6 1,4 1,3 1,3 2,6 2,0 2,0 2,1 8,0 8,4 8,2 - 
Norges 
handelspartnere 

1,4 1,5 1,6 1,6 2,6 2,0 2,1 2,1 5,8 
 

 

6,1 6,1 - 

Norge 1,4 2,06 2,16 1,96 3,0 1,4 1,2 1,3 3,6 3,6 3,6 - 

1) I prosent av arbeidsstyrken. 2) Finansdepartementet (St.meld. nr. 2 (2001-2002) Revidert nasjonalbudsjett 2002). 3) Economic Outlook 71.  
4) Consensus Forecast, juli 2002.  5) Definisjonen på arbeidsledigheten avviker. 6) Fastlands-Norge. 
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Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 7 pst. på hovedstyremøtet 
7. august. Banken opprettholdt samtidig sin vurdering av risikobildet 
fremover, og uttrykte at det med uendret rente framover er mer 
sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir høyere enn 2½ pst. enn at den 
blir lavere.  

Tremåneders pengemarkedsrente trakk opp i etterkant av hoved-
styremøtet 3. juli, til 7,3 pst. Siden forrige konjunkturbilde 22. mai har 
tremåneders pengemarkedsrente trukket opp med om lag 0,4 prosent-
poeng. Tremåneders FRA-renter, som gir uttrykk for markedets 
forventninger til pengemarkedsrenten framover, har gått noe ned den 
siste tiden. Prisingen i pengemarkedet tyder på forventninger om at 
styringsrenten blir værende på dagens nivå gjennom andre halvår i år. 
Tremåneders pengemarkedsrente i Norge er nå 3,9 prosentpoeng høyere 
enn i euroområdet og 5,5 prosentpoeng høyere enn i USA.   

I euroområdet har tremåneders pengemarkedsrente ligget stabilt på 
rundt 3,4 pst. siden november i fjor, mens pengemarkedsrenten i USA har 
trukket noe ned siden forrige konjunkturbilde, til 1,8 pst. Prisingen i 
pengemarkedet kan tyde på forventninger om at styringsrenten vil bli satt 
noe ned både i USA og euroområdet i løpet av året. 

Renten på norske tiårs statsobligasjoner har trukket ned med om lag 
0,3 prosentpoeng siden hovedstyremøtet 3. juli, til 6,4 pst. Renten på 
tilsvarende tyske papirer har i denne perioden også falt, og 
rentedifferansen mellom norske og tyske tiårs statsobligasjoner er rundt 
1,8 prosentpoeng. Også renten på amerikanske tiårs statsobligasjoner har 
trukket ned den siste tiden, til 4,4 pst.  

Industriens effektive kronekurs har styrket seg med 7,3 pst. siden års-
skiftet. Mot euro har kronekursen styrket seg med 5,6 pst. i denne 
perioden, mens kronen har styrket seg med 13,3 pst. mot amerikanske 
dollar. Den effektive kronekursen har svekket seg med om lag 3 pst. fra 
dagene etter hovedstyremøtet 3. juli. Eurokursen er nå 0,97 målt mot 
amerikanske dollar.  

Aksjemarkedet i Norge og i utlandet har falt markert siden forrige 
konjunkturbilde. Hovedindeksen ved Oslo Børs har falt med om lag 24 
pst. siden 22. mai, og med om lag 21 pst. siden årsskiftet. I USA har S&P 
500-indeksen falt med om lag 21 pst. siden forrige konjunkturbilde, og 
med om lag 25 pst. siden årsskiftet.  

Husholdningene 

Husholdningenes etterspørsel tok seg samlet sett noe opp fra 4. 
kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Konsumet økte sesongjustert med 1,2 pst., 
etter en oppgang i både vare- og tjenestekonsumet. På den annen side 
avtok boliginvesteringene i 1. kvartal, og bidro dermed til å dempe 
oppgangen i husholdningenes etterspørsel.  

Ifølge korttidsstatistikken var det en svak sesongjustert nedgang i 
husholdningenes varekonsum i mai i år, etter et om lag uendret nivå 
fra mars til april. Både detaljomsetningen utenom biler og bensin og 
førstegangsregistreringen av personbiler avtok svakt i mai. Bilsalget var 
sesongjustert om lag uendret i juni og juli. På bakgrunn av en svært sterk 
vekst i husholdningenes disponible realinntekt i år vil varekonsumet 
trolig ta seg opp igjen i månedene framover.  

Igangsettingen av boliger har holdt seg på et relativt stabilt nivå de siste 
månedene, tilsvarende en årlig inngangsetting på knapt 23 000 boliger. 

Tabell 3  Renteanslag for 3-måneders renter. Prosent 
 Oktober 2002 Juli 2003 
 Norge Euro USA Norge Euro USA 
Terminkurve1) 7.3 3.4 1.8 6.8 3.8 2.9 
Consensus 2) 7.4 3.6 2.0 7.5 4.1 3.0 

1) Implisitte renteforventninger pr. 29. juli basert på terminkurven for 
swaprenter ved utgangen av oktober 2002 og juli 2003.  

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

Kilde: Bloomberg og Consensus Economics. 
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3. Finansmarkedene 3. Finansmarkedene 

Figur 5  Valutakurser. Indeks 1997=100 
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Kilde: EcoWin. 

Figur 6  Valutakurser. Prosentvis endring siden 2. januar 1998 
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Kilde: EcoWin. 

3. Finansmarkedene 3. Finansmarkedene 

Figur 7  Varekonsum og førstegangsregistrering av biler. 
Sesongjusterte tall. Indeks 1995=100 og 1000 biler 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. 
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Sammenliknet med de fem første månedene i fjor, da igangsettingen var 
den høyeste siden slutten av 1980-tallet, har det vært en nedgang i 
igangsettingen i alle deler av landet. Nedgangen har vært størst i Oslo og 
Akershus, mens den har vært minst på Sør- og Vestlandet. 

Prisene på brukte boliger ser ut til å ha flatet ut de siste månedene. 
Ifølge Eiendomsmeglerbransjens boligprisindeks var boligprisene for 
landet sett under ett sesongjustert om lag uendret fra juni til juli. 
Sammenliknet med samme måned i fjor har prisene økt med 5 pst. 
Prisene på OBOS-leiligheter har økt med 8 pst. i samme periode. 

Kredittveksten (K2) til husholdningene avtok svakt fra mai til juni. 
Nivået er imidlertid fortsatt svært høyt. Gjeldsveksten har nå vært høyere 
enn husholdningenes inntektsvekst siden 1998. I de reviderte nasjonal-
regnskapstallene for perioden 1991–2001 er konsumveksten de siste 
årene kraftig oppjustert, mens sparing i husholdningssektoren er ned-
justert. Samtidig er sammensetningen av husholdningenes sparing 
endret, ved at sparingen i bl.a. bolig er oppjustert, mens den finansielle 
sparingen er kraftig nedjustert.  

Bedriftene i Fastlands-Norge 
Ifølge produksjonsindeksen økte industriproduksjonen sesongjustert 
med hele 2,4 pst. fra mai til juni etter en viss økning også de to foregående 
månedene. Produksjonen økte innenfor samtlige næringsgrupper med 
unntak av de tradisjonelt utekonkurrerende næringene. Den samlede 
industriproduksjonen i juni i år var hele 3 pst. høyere enn i juni i fjor. Så 
langt i år er imidlertid den samlede industriproduksjonen 0,4 pst. lavere 
enn i tilsvarende periode i fjor.  

Produksjonen i de tradisjonelt utekonkurrerende næringene falt 
sesongjustert med 0,4 pst. fra mai til juni, etter en oppgang måneden før. 
Produksjonen innenfor treforedling, kjemiske råvarer og metaller har 
utviklet seg svakt så langt i år. Den samlede produksjonen innenfor de 
tradisjonelt utekonkurrerende næringene er hittil i år 2,3 pst. lavere enn i 
samme periode i fjor. 

De generelle utsiktene for kommende kvartal bedømmes ifølge 
Konjunkturbarometeret fortsatt til å være positive for industrien sett 
under ett. Det er tegn til tiltagende vekst i produksjonen og økt 
kapasitetsutnytting. For den tradisjonelt utekonkurrerende industrien 
utgjør fallende eksportpriser, som må ses i sammenheng med styrkingen 
av kronen, et betydelig problem. En lengre periode med fallende 
etterspørsel fra eksportmarkedet bidrar også til å trekke ned prisene.  

Investeringstellingen for 2. kvartal kan tyde på at investeringene innen-
for både industri og bergverk og elforsyning kan bli noe høyere i år enn 
anslått i forrige telling. For industri og bergverk viser tellingen en økning 
i investeringene på over 6 pst. fra 2001 til 2002, mot 2 pst. i forrige telling. 
For elforsyning viser tellingen en investeringsoppgang på vel 11 pst. fra 
2001 til 2002, når det justeres for hvordan tellingen tidligere har truffet på 
de utførte investeringene innenfor elforsyning. For 2003 viser tellingen en 
nedgang i investeringene på knapt 14 pst. innenfor industri og bergverk 
og knapt 6 pst. innenfor elforsyning. 

Ifølge produksjonsindeksen for bygg og anlegg falt den samlede 
produksjonen i bygge- og anleggsnæringen sesongjustert med nær 4 
pst. fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, etter en oppgang kvartalet før. 
Produksjonen innenfor bygg falt mest, men ligger fortsatt på et relativt 
høyt nivå. Både produksjonen av nybygg og produksjonen innen 
rehabilitering av bygg bidro til den sesongjusterte nedgangen i 1. kvartal. 
Anleggsproduksjonen falt også noe sesongjustert i 1. kvartal, etter en 
sterk oppgang i 4. kvartal.  

Figur 10  Produksjonsindeks for sykliske næringer. Trend. 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 9 Produksjonsindeks industri og tradisjonelt bergverk. 
Sesongjustert. Indeks 1995=100  
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Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 8 Igangsetting av boliger etter region hittil i år. Prosentvis 
endring fra samme periode i fjor  
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Ordretilgangen innenfor bygg og anlegg falt sesongjustert med 0,5 pst. 
fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, etter en nedgang også i de to 
foregående kvartalene. Lavere ordretilgang innenfor bygg bidro til 
nedgangen i 1. kvartal, mens tilgangen av anleggsordre økte for sjette 
kvartal på rad. Innenfor bygg var det økt ordretilgang av boliger, mens 
tilgangen av andre bygg falt markert. De samlede ordrereservene falt 
sesongjustert med knapt 2 pst. fra 4. til 1. kvartal, men nivået er fortsatt 
svært høyt. Reservene falt sesongjustert innenfor bygg, mens reservene 
av anleggsoppdrag økte.  

Den samlede igangsettingen av boliger og driftsbygg økte svakt 
sesongjustert fra april til mai. Både igangsettingen av driftsbygg og 
igangsettingen av boliger gikk opp. Samlet sett var igangsettingen i 
tremånedersperioden fram til mai 3,0 pst. høyere enn i den foregående 
tremånedersperioden, men 0,5 pst. lavere enn i samme periode i fjor. 

De første 30 ukene i år var elektrisitetsproduksjonen om lag 7 pst. 
høyere enn i samme periode i fjor, mens forbruket falt med i overkant av 6 
pst. Forbruket innenfor kraftintensiv industri og elektrokjeler har falt med 
henholdsvis 5 og 11 pst. sammenliknet med i fjor. Det alminnelige 
forbruket er hittil i år redusert med 8 pst. sammenliknet med samme 
periode i fjor, bl.a. som følge av en mild vinter. Temperaturkorrigert er 
nedgangen i det alminnelige forbruket på 1 pst. 

Utenriksøkonomien 

Den sesongjusterte eksportverdien av tradisjonelle varer økte med 4,1 
pst. fra mai til juni. Trenden er imidlertid stadig negativ. Det var 
hovedsakelig eksporten av skip, mineraloljeprodukter og tilvirkede gasser 
som bidro til oppgangen, mens eksporten av bearbeidede produkter trakk 
ned. Eksportvolumet av tradisjonelle varer falt sesongjustert med 0,3 
pst. fra 1. til 2. kvartal, mens eksportprisene falt med 0,4 pst. Sammen-
liknet med 2. kvartal i fjor har eksportvolumet og eksportprisene falt med 
henholdsvis 0,4 og 10,2 pst. 

Importverdien av tradisjonelle varer økte sesongjustert med 3,5 pst. fra 
mai til juni, men trenden er fortsatt negativ. I tremånedersperioden fram 
til juni var importverdien 7,8 pst. lavere enn i den foregående tre-
månedersperioden. Det er først og fremst lavere import av mat og klær 
som bidro til denne nedgangen. Importvolumet av tradisjonelle varer falt 
sesongjustert med hele 4,4 pst. fra 1. til 2. kvartal i år, mens importprisene 
falt med 1,2 pst. Sammenliknet med 2. kvartal i fjor har importvolumet og 
importprisene falt med henholdsvis 0,5 og 8,2 pst. 

Overskuddet på driftsbalansen overfor utlandet var 19,7 mrd. kroner i 
mai, mot 18,9 mrd. kroner i mai 2001. Sammenliknet med mai i fjor er 
varebalansen redusert med 2,3 mrd. kroner, mens tjenestebalansen er 
redusert med 0,3 mrd. kroner. Rente- og stønadsbalansen er betydelig 
styrket, og viste i mai i år et underskudd på 0,1 mrd. kroner, mot et 
underskudd på 3,5 mrd. kroner i mai i fjor. Hittil i år er det et overskudd 
på driftsbalansen på 100,0 mrd. kroner, som er 2,5 mrd. kroner mindre 
enn på samme tid i fjor. 

Oljemarkedet 

Gjennomsnittlig oljepris hittil i år har vært 23,4 USD pr. fat eller 195 
kroner. Den 1. august var prisen 26 USD pr. fat eller 198 kroner. Gjennom 
juni og juli har oljeprisen holdt seg mellom 180 og 200 kroner. Prisingen 
på International Petroleum Exchange i London tyder på at det forventes 
en pris på 25,3 USD pr. fat i september, fallende til 24,9 USD pr. fat i 
desember.  

Figur 12  Eksport og import av tradisjonelle varer. 
Sesongjusterte månedstall i mrd. kroner 
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Kilde: EcoWin. 

Figur 13  Driftsbalansen overfor utlandet. Månedstall i mrd. 
kroner 
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Figur 11  Ordresituasjon bygge- og anleggsvirksomhet i alt. 
Sesongjusterte volumindekser. 1. kvartal 1992=100  
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Det Internasjonale Energibyrået (IEA), anslår en vekst i den globale 
etterspørselen etter råolje på ¼ pst. i 2002. For 2003 anslår IEA en 
etterspørselsvekst på 1,4 pst. som følge av sterkere økonomisk vekst.  

Råoljelagrene i USA ble redusert med 2 mill. fat i uke 30, og utgjorde da 
309,3 mill. fat. Dette er 1,9 pst. lavere enn gjennomsnittet for de fem siste 
årene på dette tidspunktet. Lagrene av bensin gikk noe ned, mens lagrene 
av fyringsolje gikk noe opp i uke 30. Lagrene av bensin og fyringsolje 
ligger nå godt over gjennomsnittet for de fem siste årene.  

Foreløpige produksjonstall for juni fra Oljedirektoratet viser at det ble 
produsert 2,9 mill. fat olje pr. dag, mens det i mai ble produsert 3,0 mill. 
fat pr. dag. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at eksportverdien av 
råolje, kondensater og naturgass var 21,4 mrd. kroner i juni 2002. I første 
halvår ble det eksportert råolje, kondensater og naturgass for 136,8 mrd. 
kroner. Dette er 18,3 mrd. kroner lavere enn i første halvår 2001. 
Nedgangen i eksportverdien skyldes lavere oljepriser.  

I Revidert nasjonalbudsjett ble petroleumsinvesteringene anslått å øke 
med 1 pst. i 2002. Ny informasjon om investeringsutviklingen kan tyde på 
en noe høyere investeringsvekst for inneværende år.  

Arbeidsmarkedet 
Ifølge sesongjusterte tall fra AKU var sysselsettingen stabil fra 1. til 2. 
kvartal i år. Sammenliknet med 2. kvartal i fjor har sysselsettingen økt 
med 14 000 personer. Tendensen til økt deltidssysselsetting fortsetter, og 
i 2. kvartal i år var det sysselsatt 11 000 flere på deltid sammenliknet med 
samme kvartal i fjor.  

Det er fortsatt sterk sysselsettingsvekst innenfor helse og sosial tjeneste-
yting, med en oppgang på hele 27 000 personer fra 2. kvartal 2001 til 2. 
kvartal 2002. Innen samferdsel og hotell og restaurant har det derimot 
vært en viss nedgang i antall sysselsatte det siste året. 

I likhet med sysselsettingen, var også arbeidsstyrken relativt stabil fra 1. 
til 2. kvartal i år. Sammenliknet med 2. kvartal i fjor har imidlertid 
arbeidsstyrken økt med hele 25 000 personer. Dette er en langt sterkere 
vekst enn det som følger av demografiske endringer i befolkningen, og 
yrkesfrekvensen har økt med 0,3 prosentpoeng. Veksten i yrkes-
deltakelsen har vært svært sterk blant kvinner under 25 år og blant 
kvinner i aldersgruppen 55-66 år. Blant menn har yrkesdeltakelsen falt i 
løpet av det siste året.   

AKU-ledigheten har vært stabil på 3,8 pst. av arbeidsstyrken de siste tre 
kvartalene. I forhold til 2. kvartal i fjor har AKU-ledigheten økt med 10 000 
personer. Ledigheten har økt i de fleste aldersgruppene. I aldersgruppen 
16-24 år har ledigheten økt med 4000 personer, mens det er blitt 6000 
flere arbeidsledige i aldersgruppen 25-54 år. Det er også blitt flere lang-
tidsledige i løpet av det siste året. I 2. kvartal i år hadde 20 pst. av de 
ledige vært arbeidssøkere i et halvt år eller mer, mot 16 pst. i 2. kvartal i 
fjor.   

Den registrerte ledigheten har økt noe de siste månedene. Ved utgangen 
av juli var det registrert 79 900 helt ledige personer ved arbeids-
kontorene, tilsvarende 3,4 pst. av arbeidsstyrken. Dette er snaut 12 000 
flere ledige enn i juli i fjor, når en korrigerer for omleggingen av 
registreringsrutinene. Ledigheten har økt innenfor flere yrkesgrupper. 
Sterkest økning har det vært innenfor yrker tilknyttet tjenesteytende 
sektorer, som for eksempel konsulentarbeid innen IT, kontorarbeid og 
yrker innen administrasjon. Ledigheten har også økt noe innen industrien 
det siste året, men økningen ser ut til å være mindre enn i tjenesteytende 
sektorer. I juli i år var det registrert 1100 flere ledige industriarbeidere 
sammenliknet med juli i fjor. I følge AKU har sysselsettingen i industrien 

Figur 15 Arbeidsledighet i pst. av arbeidsstyrken 
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Figur 14  Oljepriser. USD og NOK pr. fat  
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Kilde: EcoWin. 

Figur 16 Tilgang ledige stillinger annonsert i media. Prosentvis 
endring fra samme måned ett år tidligere 
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også vært relativ stabil det siste året, etter å ha falt markert fra 1998 til 
2001.  

Tilgangen av ledige stillinger annonsert i media har utviklet seg svakt 
de siste par månedene etter tegn til bedring i 1. kvartal i år. Både i juni og 
juli ble det registrert over 20 pst. færre ledige stillinger enn i samme 
periode i fjor. 

Pris og lønn 
Tolvmånedersveksten i konsumprisene var 1,6 pst. i juli, opp fra 0,4 pst. 
i juni. Den sterke økningen skyldes hovedsakelig at den direkte effekten 
av redusert matmoms og bensinavgift fra 1. juli i fjor nå er uttømt. Justert 
for avgiftsendringer og utenom energivarer var tolvmånedersveksten 2,7 
pst. i juli, det samme som i juni.  

Så langt i år har elektrisitetsprisene vist et normalt sesongmønster, med 
fallende priser gjennom våren og sommeren. Gjennom fjoråret var 
elektrisitetsprisene relativt stabile. Energivarene trekker samlet ned tolv-
månedersveksten i KPI kraftig, og utenom energivarer har konsum-
prisene steget med 2,4 pst. det siste året. 

Prisene på importerte konsumvarer har falt med 1,1 pst. fra juli i fjor til 
juli i år. Klesprisene har falt med 5,1 pst. fra juli i fjor. Prisene på 
husholdningsapparater har også falt sammenliknet med juli i fjor, mens 
prisen på biler har steget med 1,7 pst. det siste året. 

Både beregnet og betalt husleie bidro til å trekke opp tolvmåneders-
veksten fra juni til juli. Prisveksten på disse tjenestene var hhv. 6,0 og 5,2 
pst. fra juli i fjor. Tolvmånedersveksten i husleieindeksen var 5, 8 pst. i 
juli, den høyeste veksten siden 1990. 

Fra juni til juli steg matvareprisene med 1,1 pst., bl.a. som følge av at 
prisene på kjøtt og meieriprodukter ble økt i jordbruksoppgjøret. Fra juni 
til juli i fjor falt matvareprisene med 8,9 pst. etter halveringen av 
matmomsen. 

Justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) var 
tolvmånedersveksten i konsumprisene 2,7 pst. i juli, som i juni. Justert for 
avgiftsendringer (KPI-JA) var prisveksten 2,0 pst. i juli, mot en vekst på 
1,9 pst. i juni.  

Utviklingen så langt i årets lønnsoppgjør tyder på at lønnsveksten vil bli 
svært høy i år, særlig innenfor virksomheter som er skjermet fra 
konkurranse fra utenlandske produsenter. Den høye lønnsveksten 
underbygger bildet av at det fortsatt er et betydelig press i norsk 
økonomi. I enkelte konkurranseutsatte virksomheter kan lønnsveksten bli 
mer på linje med lønnsveksten hos våre handelspartnere. Etter at om lag 
25 pst. av bedriftene som er organisert i Teknologibedriftenes 
Landsforening (TBL) var ferdige med sine lokale lønnsoppgjør, lå 
lønnsveksten ifølge TBL an til å bli 3,7 pst. i år. Den sterke kronekursen 
oppgis som hovedårsaken til lave lokale lønnstillegg (lønnsglidning) i år. I 
siste rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, 
som ble offentliggjort i juni, ble lønnsveksten før lønnsglidning for 
industriarbeidere i NHO-området anslått til 3¾ pst. i år.  

Figur 17 Konsumpriser (KPI). Tolvmånedersvekst i prosent 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå. 


