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Konjunkturbildet 6/2002 

Utsiktene for veksten i internasjonal økonomi er noe svekket de siste 
månedene. Konjunkturstatistikken som har kommet den siste tiden, 
bekrefter at de økonomiske utsiktene for USA er blitt mer usikre. 
Industriproduksjonen falt både i august og september, og husholdningene 
ser ut til å bli mer skeptiske mht. den økonomiske utviklingen framover. 
Også i Europa ser det ut til at veksten lar vente på seg.  

Den svake utviklingen internasjonalt har, sammen med styrkingen av 
norske kroner, bidratt til en kraftig nedgang i eksportprisene fra 2. til 3. 
kvartal, mens eksportvolumet av tradisjonelle varer økte i 3. kvartal. Det 
private konsumet har hittil i år økt moderat, men sterk vekst i 
detaljomsettingen i september kan indikere at konsumveksten er i ferd 
med å ta seg opp. Igangsettingen av boliger har vist en synkende tendens 
de siste månedene, noe som tyder på en viss nedgang i bolig-
investeringene. Også for igangsettingen av driftsbygg har utviklingen de 
siste månedene sett under ett vært svak. Både i år og neste år ser det ut til 
å bli betydelig vekst i oljeinvesteringene. Dette kan forklare at 
industriproduksjonen har tatt seg noe opp de siste månedene sett under 
ett, til tross for en fortsatt svak utvikling innenfor de tradisjonelle 
eksportnæringene. Den siste investeringstellingen indikerer at 
investeringene innenfor industrien vil øke noe i år, for så å falle i 2003. Alt 
i alt tyder den løpende statistikken på en moderat utvikling i norsk 
økonomi i 3. kvartal. 

Den registrerte ledigheten har økt gradvis gjennom året. Ved utgangen 
av oktober var det registrert 76 800 helt ledige personer ved arbeids-
kontorene, tilsvarende 3,3 pst. av arbeidsstyrken. Dette er om lag 15 000 
flere ledige enn i oktober i fjor, når en korrigerer for omleggingen av 
registreringsrutinene. Ifølge arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var det 
i 3. kvartal i år sysselsatt 13 000 flere personer enn ett år tidligere. AKU-
ledigheten har vært stabil siden årsskiftet. I 3. kvartal i år utgjorde AKU-
ledigheten sesongkorrigert 3,8 pst. av arbeidsstyrken. Dette er 0,2 
prosentpoeng høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor.   

Tolvmånedersveksten i konsumprisene var 1,4 pst. både i august og 
september. Etter et kraftig fall gjennom våren og forsommeren, har 
elektrisitetsprisene steget de siste par månedene. I september lå de 
likevel betydelig lavere enn i fjor, og bidrar dermed til den relativt lave 
konsumprisveksten. Justert for avgiftsendringer og utenom energivarer 
var prisveksten 2,2 pst. i september, mot 2,1 pst. i august. 

Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 7,0 pst. på hovedstyre-
møtet 30. oktober. Banken opprettholdt samtidig sin vurdering av risiko-
bildet framover, og uttrykte at det med uendret rente framover er like 
sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir høyere enn 2½ pst. som at den 
blir lavere.   

Industriens effektive kronekurs har styrket seg med 8,7 pst. siden 
årsskiftet. Mot euro har kronekursen i denne perioden styrket seg med 
7,7 pst. og mot amerikanske dollar med 17,1 pst.  

Aksjemarkedet i Norge og i utlandet har tatt seg noe opp den siste tiden. 
Siden årsskiftet har hovedindeksen ved Oslo Børs har falt med om lag 30 
pst., mens den brede S&P500-indeksen i USA har falt med om lag 22 pst. 

Redaksjonen for denne utgaven av Konjunktur-
bildet ble avsluttet den 31. oktober 2002. 
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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 3,1 3¾ 2,9 3,1 
Offentlig konsum 1,5 1,7 1¾ 2,5 1,9 
Bruttoinvesteringer i fast kapital, Fastlands-Norge -2,7 -0,2 0 0,9 -0,6 
Oljeinvesteringer -3,1 5,1 2 3,2 .. 
Fastlands-Norges etterspørsel 1,1 2,0 2½ 1,9 .. 
Eksport 5,3 1,3 0 1,0 3,2 
- Herav: Råolje og naturgass 7,3 2,8 -1¾ 2,9 .. 
              Tradisjonelle varer 3,0 1,5 ½ 1,6 .. 
Import 0,3 0,9 1¾ 1,8 2,9 
- Herav: Tradisjonelle varer 3,1 2,1 2½ 2,4 .. 
Bruttonasjonalprodukt 1,4 2,0 1¾ 1,3 2,1 
- Herav: Fastlands-Norge 1,0 1,7 1½ 1,2 1,7 
Konsumprisindeksen 3,0 1,2 1¼ 1,2 1,21) 
Årslønn  4,9    5,5 5¾ 5,2 .. 
Sysselsatte personer 0,4 0,5 ½ 0,1 .. 
AKU-ledighet, pst. av arbeidsstyrken 3,6 3,9 4 3,9 3,6 
Driftsbalanse, mrd. kroner 217,7 206,2 210 221,3 .. 

1) Deflator for privat konsum. 
Kilder: Norges Bank (Inflasjonsrapport 3/2002), OECD (Economic Outlook 71, juni 2002), Statistisk sentralbyrå (Økonomiske analyser 4/02) og 
Finansdepartementet (St.meld. nr. 2 (2002-2003) Nasjonalbudsjettet 2003). 
 

Etter en oppgang i første halvår i år, synes veksttakten både i USA og 
Europa å ha mistet mye av kraften i månedene etter andre kvartal, noe 
som blant annet må ses i sammenheng med uroen i finans- og 
valutamarkedene. I flere næringer er det problemer med overkapasitet og 
svekket investeringsvilje. Konsumet holder seg imidlertid fortsatt oppe i 
de fleste større økonomiene, hjulpet av ekspansive penge- og 
finanspolitiske tiltak og at boligmarkedene har fungert som en motvekt til 
det svake aksjemarkedet. Det er likevel klart at den generelle stemningen 
er svekket, noe som reflekteres i forskjellige konjunkturbarometre som 
for eksempel OECDs ledende indikatorer. Videre viser Consensus 
Forecast at prognosemakernes vekstanslag for den økonomiske veksten i 
de mest sentrale regionene er nedjustert både for i år og neste år. 
Anslagene for USA i Consensus Forecast ligger imidlertid fortsatt noe 
høyere enn anslagene i Nasjonalbudsjettet 2003. For euroområdet ligger 
imidlertid vekstanslagene gitt i Nasjonalbudsjettet i overkant av 
konsensus. 

Konjunkturstatistikken som har kommet den siste tiden, bekrefter at de 
økonomiske utsiktene for USA er blitt mer usikre. Det er særlig 
industrien som synes å utvikle seg svakt. Industribarometeret fra Institute 
of Supply Management ga en indeks på under 50 i september for første 
gang på åtte måneder. En notering under 50 indikerer en forventet 
nedgang i industriproduksjonen framover. Svekkelsen reflekterer 
overkapasitet, fallet i aksjemarkedene og usikkerheten rundt Irak-
konflikten. Industriproduksjonen falt i august og september etter åtte 
måneders oppgang.  

Forbruket har imidlertid holdt seg godt oppe, og dermed bidratt til at den 
siste konjunkturnedgangen har vært historisk mild. Ettersom privat 
konsum utgjør to tredeler av den amerikanske økonomien er det viktig 
for den pågående oppgangen at veksten i konsumet ikke stopper opp. Det 
ser nå ut til at utviklingen i sysselsettingen har stabilisert seg etter en 
nedgang fra mars 2001 til april 2002. Arbeidsledigheten falt med 0,1 
prosentpoeng til 5,6 pst. i september. Samtidig økte arbeidstiden, noe som 
kan indikere økt etterspørsel etter arbeidskraft. Personlige inntekter økte 
noe i august og var 3,5 pst. høyere enn i samme måned året før. God 

Figur 2 Arbeidsledighet som prosent av arbeidsstyrken (ILO). 
Sesongjusterte tall 
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Kilde: EcoWin. 

2. Internasjonal økonomi 

Figur 1 BNP-anslag for 2003 gitt på ulike tidspunkt. 
Prosentvis vekst fra året før 
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inntekstvekst, billig boligfinansiering og en viss bedring i 
arbeidsmarkedet kan bidra til å holde konsumveksten oppe. 

Det er imidlertid tegn til at konsumveksten er i ferd med å avta. I 
september falt detaljhandelen sesongjustert med hele 1,2 pst. Nedgangen 
må ses i sammenheng med en kraftig nedgang i salget av nye biler som 
følge av en pause i bilforhandlernes spesialtilbud om finansiering. 
Konsumentbarometeret fra University of Michigan falt kraftig i oktober, 
til det laveste nivået siden september 1993. Det var særlig forventningene 
til utsiktene framover som var svekket.  

Situasjonen i euroområdet ser noe svakere ut enn i USA. Det kraftige 
fallet i aksjemarkedet sammen med styrkingen av euroen har bidratt til 
bedriftenes lave aktivitetsnivå. Det ligger heller ikke an til en snarlig 
oppgang, noe som for eksempel gjenspeiles i Reuters 
konjunkturbarometer for bedriftene, som i september for første gang 
siden desember i fjor falt under den kritiske 50-streken. Lav kapasitets-
utnyttelse og en arbeidsledighetsrate på 8,3 pst., den høyeste på to år, kan 
forklare den økende skepsisen til den framtidige utviklingen. Det er 
særlig Tyskland, regionens største økonomi, som trekker ned 
aktivitetsnivået, men også i Frankrike har utsiktene blitt svekket noe den 
siste tiden. 

Vedvarende svake økonomiske utsikter vil legge press på de respektive 
lands budsjettbalanser. Den nye tyske regjeringen erkjente nylig at 
budsjettunderskuddet vil bryte grensen på 3 pst. av BNP, slik den er 
definert i Europakommisjonens stabilitetspakt. Frankrike og Italia 
nærmer seg også grensen. Målet om budsjettbalanse er utsatt fra 2004 til 
2006. Utsiktene til snarlig bedring i budsjettbalansen svekkes av en 
nedjustering av veksttakten neste år. Landene i euroområdet, med unntak 
av Frankrike, har likevel blitt enig i at underskuddet skal reduseres med 
minst 0,5 pst. av BNP fra og med 2003 for de landene som ennå ikke har 
nådd budsjettbalanse. Frankrike sier seg enige i prinsippet om nedgang i 
underskuddet på budsjettet, men er ikke villig til å starte denne prosessen 
før 2004.  

Den økonomiske situasjonen i Japan er fortsatt svak. Statsminister 
Koizumi har fått en del kritikk for manglende evne til å iverksette de 
lovede strukturelle reformene. Forrige måned kunngjorde imidlertid den 
japanske sentralbanken at den ville kjøpe aksjer fra finansinstitusjoner for 
å sikre finansiell stabilitet. Koizumi støttet opp om dette forslaget ved å 
utnevne den reformvennlige Takenaka som sjef i det japanske 
kredittilsynet (Financial Service Agency). Konjunkturstatistikk fra den 
siste måneden viser en svakere utvikling etter en eksportledet vekst 
tidligere i år. Med rekordhøy arbeidsledighet er det lite som trekker i 
retning av en snarlig bedring i innenlandsk etterspørsel. På kort sikt 
forventes det i tillegg at de planlagte reformene i bankvesenet vil gjøre 
situasjonen på arbeidsmarkedet verre. I Consesus Forecast for oktober 
anslås BNP-veksten til -0,9 pst. og 0,9 pst. i henholdsvis 2002 og 2003, noe 
som er en nedjustering fra måneden før. I Nasjonalbudsjettet ble veksten 
anslått til henholdsvis -½ pst. og ½ pst. i 2002 og 2003. 

I det svenske budsjettforslaget for 2003, som ble lagt fram 8. oktober, ble 
anslaget på veksten i BNP oppjustert til 2,1 pst. i år. Neste år forventes 
veksten å bli 2,5 pst. I den svenske riksbankens inflasjonsrapport (2002:3) 
er veksten i BNP anslått til 1,7 pst. og 2,3 pst. i hhv. 2002 og 2003. Den 
siste måneden har det kommet en del konjunkturstatistikk som indikerer 
en viss avdemping av veksten i den svenske økonomien.  

 

Figur 3 Konsumpriser. Tolvmånedersvekst i prosent 
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Kilde: EcoWin. 

Figur 4  Tremåneders pengemarkedsrenter. Prosent  
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Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 7 pst. på hovedstyremøtet 
30. oktober. Banken opprettholdt samtidig sin vurdering av risikobildet 
framover, og uttrykte at det med uendret rente framover er like 
sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir høyere enn 2½ pst. som at den 
blir lavere. 

Tremåneders pengemarkedsrente har trukket noe ned i etterkant av 
framleggelsen av Nasjonalbudsjettet 2003 3. oktober, til 7,1 pst. 
Tremåneders FRA-renter, som gir uttrykk for markedets forventninger til 
pengemarkedsrenten framover, har også falt noe i samme periode. 
Prisingen i pengemarkedet tyder på forventninger om at styringsrenten 
kan bli satt noe ned framover. Tremåneders pengemarkedsrente i Norge 
er nå om lag 3,8 prosentpoeng høyere enn i euroområdet og 5,3 
prosentpoeng høyere enn i USA.   

I euroområdet har tremåneders pengemarkedsrente ligget stabilt på 
rundt 3,4 pst. siden november i fjor. Pengemarkedsrenten i USA har 
ligget stabilt rundt 1¾ pst. de siste månedene. 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 opp med om lag 
0,2 prosentpoeng siden framleggelsen av Nasjonalbudsjettet 2003, til 6,3 
pst. Renten på tilsvarende tyske papirer har i denne perioden også steget, 
og rentedifferansen mellom norske og tyske tiårs statsobligasjoner er 
rundt 1,7 prosentpoeng. Også renten på amerikanske tiårs 
statsobligasjoner har steget den siste tiden, til 4,0 pst.  

Industriens effektive kronekurs har styrket seg med 8,4 pst. siden års-
skiftet. Mot euro har kronekursen styrket seg med 7,4 pst. i denne 
perioden, mens kronen har styrket seg med 16,2 pst. mot amerikanske 
dollar. Den effektive kornekursen har svekket seg med noe over 1 pst. 
siden framleggelsen av Nasjonalbudsjettet 2003. Eurokursen er nå 0,98 
målt mot amerikanske dollar.  

Aksjemarkedet i Norge og i utlandet har tatt seg noe opp den siste tiden. 
Hovedindeksen ved Oslo Børs har steget med om lag 8 pst. siden 24. 
september, men indeksen er om lag 30 pst. lavere enn ved årsskiftet. I 
USA har S&P 500-indeksen steget med om lag 9 pst. siden 24. september, 
men indeksen har falt om lag 22 pst. siden årsskiftet.  

Tabell 3  Renteanslag for 3-måneders renter. Prosent 
 Januar 2002 Oktober 2003 
 Norge Euro USA Norge Euro USA 
Terminkurve1) 6.7 3.1 1.6 6.3 3.3 2.3 
Consensus 2) 7.1 3.2 1.6 7.0 3.6 2.5 

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

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

Kilde: Bloomberg og Consensus Economics. 

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

Figur 6   Valutakurser. Prosentvis endring siden 2. januar 1998 

1997 1998 1999 2000 2001 2002
-14

-10

-6

-2

2

6

10

14

-14

-10

-6

-2

2

6

10

14

Industriens effektive

NOK/EUR

kronekurs

 
 
Kilde: EcoWin. 

3. Finansmarkedene 

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 
 OECD3) FIN2) OECD3) Consen4) OECD FIN2) OECD5) Consen4) OECD FIN2) OECD3) Consen4) 

 USA 1,2 2,0 2,5 2,4 2,8 1,7 1,8 1,6 4,8 5,8 5,6 5,8 
 Japan -0,4 -0,4 -1,0 -0,9 -0,7 --1,0 -1,2 -1,0 5,0 5,4 5,8 5,4 
 Storbritannia 2,2 1,7 1,9 1,5 2,1 2,2 2,3 2,1 5,1 5,3 5,3 3,25) 
 Frankrike 2,0 1,3 1,4 1,0 1,8 1,8 1,6 1,8 8,7 9,2 9,2 9,0 
 Tyskland 0,6 0,7 0,7 0,4 2,4 1,5 1,5 1,4 7,4 8,2 7,8 9,7 
 Sverige 1,2 1,5 2,1 1,8 2,6 2,4 2,6 2,4 4,0 4,2 4,2 - 
 
 Euroområdet 1,6 1,1 1,3 1,0 2,6 2,1 2,0 2,1 8,0 8,4 8,2 - 
 Norges 
 handelspartnere 

1,4 1,3 1,6 1,3 2,6 2,0 2,1 2,0 5,8 
 

 

6,1 6,1 - 

 Norge 1,4 1,76 2,16 1,46 3,0 1,2 1,2 1,3 3,6 3,9 3,6 - 

1) I prosent av arbeidsstyrken. 2) Finansdepartementet (St.meld. nr. 2 (2002-2003) Nasjonalbudsjettet 2003) 3) Economic Outlook 71.  
4) Consensus Forecast, oktober 2002.  5) Definisjonen på arbeidsledigheten avviker. 6) Fastlands-Norge. 
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Husholdningene 

Detaljomsetningen utenom biler og bensin økte sesongjustert med 1,6 
pst. fra august til september etter å ha falt med til sammen 1,1 pst. de fire 
foregående månedene. Sammen med om lag uendret førstegangs-
registrering av personbiler tyder tallene på en betydelig oppgang i 
varekonsumet i september. Dersom en ser 3. kvartal under ett, tyder den 
løpende statistikken på om lag uendret sesongjustert varekonsum fra 2. til 
3. kvartal etter en viss nedgang i 2. kvartal i år.  

Tall for igangsetting av boliger fra Statistisk sentralbyrå har de to siste 
månedene vært preget av manglende registrering i forbindelse med 
ferieavvikling. I juli viste statistikken et kraftig sesongjustert fall, mens det 
i august var en tilsvarende kraftig oppgang. Dersom en ser de siste 
månedene under ett, har det vært en viss nedgang i igangsettingen av 
boliger. Nedgangen antyder en relativt svak utvikling i bolig-
investeringene både i 3. og 4. kvartal i år. 

Boligprisene har økt noe sesongjustert de siste månedene fram til 
september ifølge Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk. 
Sammenliknet med samme periode i fjor har boligprisene økt med 8 pst. 
Også prisene på brukte OBOS-leiligheter økte sesongjustert i september, 
og de er nå knapt 8 pst. lavere enn på samme tid i fjor. 

Ifølge kredittindikatoren (k2) holdt husholdningenes kredittvekst seg 
høy også i september. Husholdningenes kredittvekst har nå vært over 10 
pst. siden april 2000. En så sterk kredittvekst vil på sikt gjøre 
husholdningene mer sårbare overfor svingninger i bolig-, finans- og 
arbeidsmarkedene. Den samlede kreditveksten avtok noe i september. 

Bedriftene i Fastlands-Norge 
Ifølge produksjonsindeksen falt industriproduksjonen sesongjustert 
med 0,7 pst. fra juli til august. Så langt i år er den samlede industri-
produksjonen 0,4 pst. lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Ifølge den 
sesongjusterte forventningsindikatoren for industrien forverret 
utsiktene for norsk industri seg fra 2. til 3. kvartal i år, men den seneste 
utviklingen antyder likevel en svak vekst i den samlede 
industriproduksjonen fra 2001 til 2002. 

Produksjonen innenfor de tradisjonelt utekonkurrerende 
næringene er hittil i år 2,3 pst. lavere enn i samme periode i fjor. Det er 
særlig treforedling som har utviklet seg svakt, men det ser nå ut til at 
produksjonen har stabilisert seg på et lavere nivå. Også innenfor metaller, 
kjemiske råvarer samt oljeraffinering og kjemisk industri har 
produksjonen hittil i år falt. En videreføring av gjennomsnittet de tre siste 
månedene ut året gir et fall i produksjonen i de utekonkurrerende 
næringene fra 2001 til 2002 på i underkant av 2 pst. 

Industriens ordretilgang i første halvår i år var om lag som i første 
halvår i fjor. Ordretilgangen fra hjemmemarkedet er høyere enn i første 
halvår i fjor, mens tilgangen fra eksportmarkedet er lavere. 
Ordrereservene var ved utgangen av 2. kvartal noe lavere enn på samme 
tid i fjor. Nedgangen skyldes først og fremst lavere ordrereserve på 
eksportmarkedet. 

Investeringene i industrien vil ifølge investeringstellingen fra Statistisk 
sentralbyrå øke med nær 4 pst. i år, for så å falle med om lag 10 pst. neste 
år. Store investeringsprosjekter innen metallindustrien bidrar til denne 
utviklingen.  

Kredittveksten til fastlandsbedriftene sank noe i september. Det siste 
halvannet året har det vært en markert nedgang i kredittveksten til 

4. Norsk økonomi 

Figur 8 Produksjonsindeks industri og tradisjonelt bergverk. 
Sesongjustert. Indeks 1995=100  
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Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 7  Varekonsum og førstegangsregistrering av biler. 
Sesongjusterte tall. Indeks 1995=100 og 1000 biler 
(årsnivå) 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. 
 

Figur 9 Produksjonsindeks etter varetype. Trend. Indeks 
1995=100 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
90

95

100

105

110

115

90

95

100

105

110

115

Innsatsvarer
Investeringsvarer
Konsumvarer

 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 



 

Side 6 Konjunkturbildet – 6/2002 

bedriftene. Dette kan trekke i retning av noe lavere investeringer i 
fastlandsbedriftene både i år og neste år.  

Den sesongjusterte igangsettingen av driftsbygg økte kraftig fra juli til 
august, etter en tilsvarende nedgang måneden før. Den markerte 
oppgangen må ses i sammenheng med manglende registrering i 
forbindelse med ferieavvikling i juli. Så langt i år ligger igangsettingen av 
driftsbygg 1,4 pst. lavere enn i samme periode i fjor. Igangsettingen av 
forretningsbygg har falt med over 10 pst. hittil i år, først og fremst som 
følge av en markert nedgang innenfor sektorene hotell- og 
restaurantvirksomhet, transport og kommunikasjon, eiendomsdrift, 
forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet. På den annen side 
har igangsettingen i varehandelen så langt i år vært klart høyere enn i fjor. 
Innen industri og bergverk har igangsettingen falt med over 7 pst. hittil i 
år.  

Ordretilgangen for byggesektoren har samlet sett falt noe de siste 
kvartalene som følge av svakere ordretilgang innen driftsbygg. Imidlertid 
tok ordretilgangen for driftsbygg seg markert opp igjen i 2. kvartal i år. 
Ordretilgangen for boligbygg har vært stabil siden 1999. For driftsbygg 
var ordrereservene ved utgangen av 2. kvartal i år om lag 7 pst. høyere 
enn på samme tid i fjor, og ligger på et høyt nivå. Ordrereservene for 
boligbygg har falt de siste kvartalene, men ligger fortsatt på et svært høyt 
nivå.  

Siden begynnelsen av 2000 har produksjonen innen anleggssektoren 
utviklet seg klart svakere enn innen bygg. Imidlertid har anleggs-
produksjonen tatt seg markert opp siden 4. kvartal 2001, og var i første 
halvår i år om lag 5 pst. høyere enn i samme periode i fjor. 
Ordresituasjonen for anleggsbransjen har utviklet seg positivt siden 
slutten av 2000, men forverret seg noe i 2. kvartal i år. 

Utenriksøkonomien 

Den sesongjusterte eksportverdien av tradisjonelle varer økte med 0,6 
pst. fra august til september, og tremånederstrenden er positiv. Det var 
hovedsakelig eksporten av mineraloljeprodukter og fisk som bidro til 
oppgangen, mens eksporten av bearbeidede produkter trakk ned. 
Eksportvolumet av tradisjonelle varer økte sesongjustert med 4,6 pst. fra 
2. til 3. kvartal, mens eksportprisene falt med 3,6 pst. Sammenliknet med 
3. kvartal i fjor har eksportvolumet økt med 9,7 pst., mens eksportprisene 
har falt med 11,6 pst. Hittil i år er imidlertid volumveksten 3,4 pst. 
sammenliknet med det gjennomsnittlige nivået i fjor.  Det er imidlertid 
grunn til å tro at volumveksten i 3. kvartal blir noe lavere enn i 
handelsstatistikken, som følge av manglende registrering i 2. kvartal. 
Veksten i 3. kvartal var særlig sterk innen kjemiske produkter, maskiner 
og fiskeeksport. Innen fiskeeksport trakk imidlertid tilberedt fisk i motsatt 
retning. 

Importvolumet av tradisjonelle varer økte sesongjustert med 1,7 pst. fra 
2. til 3. kvartal i år, mens importprisene økte med 2,0 pst. i samme 
tidsrom. Tolvmånedersveksten i importverdien er imidlertid fortsatt 
negativ. Det er først og fremst importen av bearbeidede varer som har 
bidratt til positiv vekst så langt i år, mens importen av råvarer trekker i 
motsatt retning. Sammenliknet med 3. kvartal i fjor har importvolumet økt 
med 1,1 pst., mens importprisene har falt med 5,2 pst.  

Overskuddet på driftsbalansen overfor utlandet var 16,6 mrd. kroner i 
august, mot 18,6 mrd. kroner i august 2001. Sammenliknet med august i 
fjor er varebalansen svekket med 0,4 mrd. kroner, mens tjenestebalansen 
er redusert med 1,4 mrd. kroner. Innen tjenestebalansen er det 
hovedsakelig eksportverdien av tjenester som er redusert siden samme 

Figur 10  Eksport og import av tradisjonelle varer. 
Sesongjusterte månedstall i mrd. kroner 
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Figur 11  Driftsbalansen overfor utlandet. Månedstall i mrd. 
kroner 
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periode i fjor. Men også importverdien er redusert i samme periode. Hittil 
i år er det et overskudd på driftsbalansen på 146,3 mrd. kroner, som er 
16,6 mrd. kroner mindre enn på samme tid i fjor.  

Oljemarkedet 

Oljeprisen var 22. oktober 26,7 USD pr. fat, eller 203 kroner. 
Gjennomsnittsprisen pr. fat hittil i år er 24,7 USD, noe som tilsvarer om 
lag 200 kroner. Fra begynnelsen av september har prisene variert mellom 
27 USD og 30 USD. Det er spesielt frykt for krig i Irak, lave oljelagre og 
OPECs beslutning om å la produksjonskvotene være uendret som holder 
prisen oppe. Utsikter til kompromiss om Irak i FN har ført til at 
oljeprisene har falt noe de siste dagene. På International Petroleum 
Exchange i London betaler markedsaktørene 25,6 USD pr. fat råolje levert 
i desember. I Nasjonalbudsjettet 2003 er oljeprisen i inneværende år 
anslått til 200 kroner pr. fat. 

OPEC besluttet i september å forelenge sin produksjonskvote på 21,7 
mill. fat pr. dag. Energy Information Administration anslår at OPEC 
produserte om lag 2,2 mill. fat pr. dag over denne kvoten i september. 
Kvotene er de laveste siden september 1991, og overproduksjonen er 
derfor ikke større enn at prisene har ligget innenfor organisasjonens 
prismål siden mars i år.  

Ved utgangen av uke 42 utgjorde de amerikanske råoljelagrene 286,2 
mill. fat. Dette er 6,4 pst. lavere enn tilsvarende periode i fjor. 
Råoljelagrene har de siste ukene vært på sitt laveste nivå siden mars 2001. 
Lagrene av raffinerte produkter ligger 4,6 pst. under nivået for samme 
uke i fjor. 

I følge Oljedirektoratet var produksjonen av petroleum fra norsk sokkel i 
august 20,0 mill. standardkubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.), om lag 
uendret fra august i fjor. Av den totale produksjonen utgjorde olje rundt 
14,3 mill. Sm3 o.e., noe som tilsvarer om lag 2,9 mill. fat pr. dag. 
Gassproduksjonen var på 4,1 mill. Sm3 o.e., mens produksjon av NGL og 
kondensat utgjorde 1,6 Sm3 o.e. Foreløpige tall for september viser en 
oljeproduksjon på 13,4 Sm3 o.e. eller 2,7 mill. fat pr. dag. Det forholdsvis 
lave oljeproduksjonsanslaget for september skyldes planlagt vedlikehold. 

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) eksporterte Norge råolje, kondensat 
og naturgass til en verdi av 21,2 mrd. kroner i september. Dette er en 
nedgang på over 13 pst. i forhold til september i fjor. Reduksjonen skyldes 
først og fremst lavere eksportvolum kombinert med lavere oljepriser i år.   

SSBs investeringstelling fra 3. kvartal gir et anslag for 
petroleumsinvesteringer på 58,6 mrd. kroner i 2002. Dette er en vekst 
på 1,8 pst. fra i fjor. Statistisk sentralbyrå (SSB) har i Økonomiske 
analyser nr. 4/2002 anslått veksten i oljeinvesteringene til 3,2 pst. i 2002 
og 6,3 pst. i 2003. I Nasjonalbudsjettet 2003 ble investeringsveksten 
anslått til 5,1 pst. i år og 12,2 pst. til neste år. Foreløpige tall fra SSB for 
investeringer første halvår 2002 viser et nivå på 21,6 mrd. 1999-kroner 
sesongjustert, 4,4 pst. høyere enn for tilsvarende periode i fjor. 

Arbeidsmarkedet 
Sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) tyder på at 
sysselsettingen har holdt seg relativ stabil hittil i år. Ifølge AKU var det 
sysselsatt 13 000 flere personer i 3. kvartal i år sammenliknet med 
tilsvarende kvartal i fjor. Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var det 
sysselsatt 10 000 flere personer i første halvår 2002 sammenliknet med 
første halvår 2001.  

Ifølge AKU fortsetter sysselsettingen å øke sterkt innen helse- og 
sosialsektoren. I forhold til 3. kvartal i fjor har det også vært en vekst i 

Figur 13 Arbeidsledighet i pst. av arbeidsstyrken 
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Kilde: Aetat og Statistisk sentralbyrå. 

Figur 12  Oljepriser. USD og NOK pr. fat  
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sysselsettingen innen bygg og anlegg og varehandel. Innen samferdsel og 
forretningsmessig tjenesteyting har det derimot vært en nedgang i antall 
sysselsatte det siste året. Industrisysselsettingen var i første halvår i år på 
om lag samme nivå som i samme periode i fjor. Ifølge AKU økte 
sysselsettingen fra 3. kvartal 2001 til 3. kvartal 2002. Det er imidlertid 
knyttet stor usikkerhet til de næringsfordelte sysselsettingstallene, og en 
bør derfor være varsom med å legge vekt på oppgangen i industrien.        

Arbeidsstyrken har også vært relativt stabil hittil i år justert for normale 
sesongvariasjoner. Som følge av en markert vekst mot slutten av fjoråret 
er arbeidsstyrken fortsatt betraktelig høyere enn på samme tid i fjor. I 3. 
kvartal lå arbeidsstyrken 18 000 over samme periode i fjor. I første halvår 
2002 var det i gjennomsnitt 25 000 flere i arbeidsstyrken sammenliknet 
med tilsvarende periode i fjor.  

AKU-ledigheten har vært stabil siden årsskiftet. I 3. kvartal i år utgjorde 
AKU-ledigheten sesongkorrigert 3,8 pst. av arbeidsstyrken. Dette var 0,2 
prosentpoeng høyere enn i 3. kvartal i fjor.    

Den registrerte ledigheten har økt gradvis gjennom året. Ved utgangen 
av oktober var det registrert 76 800 helt ledige personer ved arbeids-
kontorene, tilsvarende 3,3 pst. av arbeidsstyrken. Dette er om lag 15 000 
flere ledige enn i oktober 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, kontor- og 
salgsarbeid og for funksjonærer innen div. private næringer. Ved 
utgangen av oktober var det registrert om lag 1500 flere helt ledige 
industriarbeidere sammenliknet med oktober i fjor. Økningen i 
ledigheten blant industriarbeidere er mindre enn i tjenesteytende 
sektorer.  Det er imidlertid en forholdsvis stor andel av de ledige som står 
registrert med uoppgitt/ingen yrkesbakgrunn. Det har også vært en 
markert vekst i denne gruppen det siste året. Økningen i ledigheten blant 
industriarbeidere kan derfor være noe undervurdert. 

I Oslo og Akershus har ledigheten økt med over 40 pst. siden oktober i 
fjor, og må ses i sammenheng med økt ledighet innen tjenesteyting. I det 
siste har det imidlertid også vært en markert økning i de aller fleste andre 
fylkene, både på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.  

Det er fortsatt en svak utvikling i tilgangen av ledige stillinger 
annonsert i media. I oktober ble det registrert 27 pst. færre ledige 
stillinger enn i samme periode i fjor. Også i de foregående månedene er 
det blitt registrert langt færre ledige stillinger sammenliknet med samme 
periode i fjor.  

 
Pris og lønn 
Tolvmånedersveksten i konsumprisene var 1,4 pst. både i august og 
september, ned fra 1,6 pst. i september. Justert for avgiftsendringer og 
utenom energivarer var tolvmånedersveksten 2,2 pst. i september, opp 
fra 2,1 pst. i august. Prisveksten målt på denne måten har gjennomsnittlig 
vært 2,5 pst. så langt i år. 

Etter et kraftig fall gjennom våren og forsommeren, har 
elektrisitetsprisene steget de siste par månedene. I september lå de 
likevel betydelig lavere enn i fjor. Bensinprisene har også ligget lavere i 
år, og prisutviklingen for energivarene trekker samlet ned tolvmåneders-
veksten i KPI. Utenom energivarer har konsumprisene steget med 1,9 pst. 
det siste året. 

Prisene på importerte konsumvarer falt med 1,8 pst. fra september i 
fjor til september i år. Klesprisene falt med 8,7 pst. fra september i fjor. 
Prisene på husholdningsapparater har også falt sammenliknet med 

Figur 15 Konsumpriser (KPI). Tolvmånedersvekst i prosent 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 14 Tilgang ledige stillinger annonsert i media. Prosentvis 
endring fra samme måned ett år tidligere 
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september i fjor. Prisene på biler har imidlertid steget med 1,6 pst. det 
siste året. 

Både beregnet og betalt husleie bidro til å trekke ned 
tolvmånedersveksten i KPI de siste par månedene. Prisveksten på disse 
tjenestene var hhv. 4,9 og 4,5 pst. fra september i fjor, mot vekstrater på 
mellom 5 og 6 pst. i sommer. Tolvmånedersveksten i husleieindeksen falt 
til 4,7 pst. i september, ned fra 5,8 pst. i juli. 

Prisen på tjenester hvor arbeidslønn er viktigste kostnadsfaktor steg 
med 5,3 pst. fra september i fjor, mens prisveksten på andre tjenester var 
2,3 pst.  


