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Svakere utsikter

Høye strømpriser

Svakere i industrien

Den siste korttidsstatistikken gir et blandet bilde av veksten i fastlands-
økonomien i 4. kvartal 2002. Husholdningens varekonsum økte sterkt
mot slutten av fjoråret, med en vekst på hele 5 pst. fra august til novem-
ber i fjor. Den sterke veksten i varekonsumet skyldtes både økt detalj-
omsetning og at den kalde høsten ga økt elektrisitetsforbruk. På den
annen side utviklet igangsettingen av både boliger og driftsbygg seg svakt.
I tillegg ga handelen med tradisjonelle varer et betydelig negativt vekst-
bidrag i 4. kvartal. Sysselsettingen holdt seg stabil gjennom siste del av
fjoråret, mens ledigheten økte.

Veksten i norsk økonomi i første del av 2003 vil imidlertid kunne bli rela-
tivt svak. Økt arbeidsledighet gjennom fjoråret, høye elektrisitetspriser
og usikkerhet knyttet til den videre økonomiske utviklingen vil kunne
dempe etterspørselen. I tillegg kan den svake utviklingen i internasjonal
økonomi og den sterke kronekursen bidra til å redusere eksportveksten
framover. Økte oljeinvesteringer vil kunne i trekke motsatt retning.

Tolvmånedersveksten i konsumprisene var 2,8 pst. i desember, opp fra
2,1 pst. i november. Det var i all hovedsak elektrisitetsprisene som bidro
til å trekke opp prisveksten i desember. Justert for avgiftsendringer og
utenom energivarer (KPI-JAE) var tolvmånedersveksten i konsumprisene
1,8 pst. i desember mot 2,0 pst. måneden før.

De ekstraordinært høye elektrisitetsprisene de siste par månedene må
ses i sammenheng med at fyllingsgraden i vannmagasinene er betydelig
lavere enn normalt på denne tiden. I tillegg er elektrisitetsforbruket høyt
som følge av uvanlig streng kulde. Elektrisitetsprisene vil også de nær-
meste månedene bidra til å trekke opp konsumprisene og dermed dra
inn kjøpekraft fra husholdningene. Dersom elektrisitetsprisene gjennom
2003 blir slik terminprisene 15. januar antyder, kan vi få en vekst i
elektrisitetsprisene overfor husholdningene på om lag 20 pst. fra 2002 til
2003. Denne effekten vil være sterkest i starten av året, og kan bidra til å
trekke opp årsveksten i konsumprisene til i overkant av 3½ pst. i 1. kvar-
tal. På den annen side er den videre utviklingen i elektrisitetsprisene
usikker. Det samme gjelder virkningen på prisene av styrkingen av kro-
nekursen.

Den registrerte arbeidsledigheten holdt seg om lag uendret fra novem-
ber til desember i fjor, og sysselsettingen var stabil gjennom høsten.
Dersom en ser fjoråret under ett var det imidlertid en betydelig svek-
kelse i arbeidsmarkedet. I 3. kvartal var det 5000 færre sysselsatte i
industrien enn i 3. kvartal 2001, og antall ledige industriarbeidere steg
gjennom 2002. Industriproduksjonen falt sesongjustert med 1,1 pst. fra
oktober til november, og ligger etter 11 måneder 0,4 pst. lavere enn etter
samme periode året før. Svakest utvikling har det vært for de tradisjonelt
utekonkurrerende næringene. Selv om eksportvolumet tradisjonelle va-
rer steg i 2002, falt prisene falt betydelig fra året før. Mot slutten av året
falt eksporten av industriprodukter kraftig.

Pengemarkedsrentene har falt etter at Norges Bank satte ned renten
11. desember. Det er forventninger i pengemarkedet om en ytterligere
rentenedgang på 1-1½ prosentpoeng i første halvår 2003. Kronekursen
har styrket seg siden rentemøtet i desember.

Høy konsumvekst mot slutten av 2002

Lav underliggende prisvekst
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Kilde: Aetat og Statistisk sentralbyrå.

Figur 1  Arbeidsmarkedet. Ledighet i pst. av arbeids-
styrken

Figur 2  Tilgang på ledige stillinger annonsert i media.
                Prosentvis endring fra samme måned året før

Arbeidsmarkedet

Veksten i arbeidsstyrken avtok gjennom 2002. I tremånedersperioden fram
til november i fjor var arbeidsstyrken 11 000 høyere enn i samme periode
ett år tidligere, mens det i første halvår 2002 var det over 20 000 flere i
arbeidstyrken sammenliknet med første halvår 2001.
Sysselsettingen for tsetter å holde seg stabil, ifølge Arbeidskraft-
undersøkelsen (AKU). I tremånedersperioden fram til og med november i
fjor var det sysselsatt 8000 flere personer enn i samme periode året før.
Industrisysselsettingen ser derimot ut til å falle. Ifølge kvartalsvis nasjonal-
regnskap var det i 3. kvartal 2002 sysselsatt vel 5000 færre i industrien enn
i 3. kvartal året før. Sysselsettingen har også falt i transport og kommunika-
sjon og i forretningsmessig tjenesteyting det siste året. I offentlig sektor
fortsetter sysselsettingen å øke.
I første halvår i fjor økte den registrerte ledigheten, mens AKU-ledighe-
ten var relativt stabil. Etter sommeren har de to ledighetsmålene vist en
nokså lik utvikling, jf. figur 1.  I tremånedersperioden fram til november
utgjorde AKU-ledigheten 3,9 pst. av arbeidsstyrken sesongjustert, som er
0,2 prosentpoeng høyere enn i forrige tremånedersperiode.
Den registrerte ledigheten økte gjennom 2002. Ved utgangen av desem-
ber var det 14 500 flere helt ledige enn i desember 2001. Sesongjustert
utgjorde den registrerte ledigheten 82 000 personer ved utgangen av de-
sember, noe som tilsvarer 3,5 pst. av arbeidsstyrken.
Siden desember i fjor har den registrerte ledigheten økt i alle fylker bort-
sett fra Finnmark. I Oslo og Akershus har den registrerte ledigheten økt
med 4500 personer det siste året, og gjenspeiler den svakere utviklingen i
privat tjenesteyting. Ledigheten har imidlertid også økt markert i de andre
østlandsfylkene og i flere kystfylker på Sør- og Vestlandet, noe som  kan
tyde på at økningen i ledigheten er generell.
Det er fortsatt en svak utvikling i tilgangen av ledige stillinger annon-
sert i media, noe som kan tyde på svak etterspørsel etter arbeidskraft. I
desember ble det registrert 30 pst. færre ledige stillinger enn i samme
periode året før, jf. figur 2. Også i de foregående månedene ble det regis-
trert langt færre ledige stillinger enn året før.

Norsk økonomi

Kilde: Aetat.

Tabell 1 Nøkkeltall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før (om ikke annet er angitt). Anslag
Mrd. kroner Finansdep. Finansdep. Norges Bank SSB
2001 2002 2003 2003 2003

Privat konsum 651,5 3,1 3,5 3½ 2,7
Offentlig konsum 306,1 1,7 0,5 ¾ 1,6
Bruttoinvesteringer i fast kapital, Fastlands-Norge 211,3 -1,3 0,1 ½ -1,3
Oljeinvesteringer 56,2 5,1 12,2 15 1) 11,1
Fastlands-Norges etterspørsel 1168,9 2,0 2,7 2¼ 1,8
Eksport 698,9 1,3 0,8 0 0,3
- Herav: Råolje og naturgass 301,6 2,8 -2,1 4½ 0,8
              Tradisjonelle varer 215,9 1,5 2,7 -1 1,4
Import 441,9 0,9 2,9 3¾ 4,3
- Herav: Tradisjonelle varer 285,4 2,1 3,2 3¾ 2,7
Bruttonasjonalprodukt 1510,9 2,0 1,9 2 0,8
- Herav: Fastlands-Norge 1152,0 1,7 1,8 1¾ 0,9
Konsumprisindeksen 3,0 1,2 2,2 2 3,1
Årslønn 4,9    5,5 5,0 5½ 4,4
Sysselsatte personer 0,4 0,5 0,4 0 0
AKU-ledighet, pst. av arbeidsstyrken 3,6 3,9 4,0 4¼ 4,4
Driftsbalanse, mrd. kroner 217,7 206,2 178,9 185 174,8
1) Inkluderer ikke tjenester tilknyttet oljeutvinning.
Kilder: Norges Bank (Inflasjonsrapport 3/2002), Statistisk sentralbyrå (Økonomiske analyser 6/02) og Finansdepartementet (St.meld.
nr. 1 (2002-2003) Nasjonalbudsjettet 2003).
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Figur 3  Konsumpriser. Endring fra året før. Pst.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Husholdningene
Den sterke veksten i husholdningenes varekonsum fortsatte i novem-
ber, jf. figur 5. Ifølge Statistisk sentralbyrås varekonsumindeks økte
varekonsumet sesongjustert med 1,2 pst. fra oktober til november.
Korttidsstatistikken tyder dermed på en volumvekst i varekonsumet
på hele 5 pst. fra august til november. Oppgangen skyldes både økt
elektrisitetsforbruk som følge av den kalde høsten og økt detalj-
omsetning. I månedene framover kan den svake utviklingen i arbeids-
markedet og kjøpekraftsreduksjonen som følger av økte elektrisitet-
spriser bidra til å dempe konsumveksten.

Førstegangsregistreringen av personbiler var om lag uendret fra no-
vember til desember i fjor. I hele 2002 ble det førstegangsregistrert
123 500 personbiler, en økning på drøyt 2 pst. fra året før. Ettersom
næringslivets andel av bilkjøpene avtok betydelig fra 2001 til 2002, kan
utviklingen i førstegangsregistreringen undervurdere husholdningenes
kjøp av transportmidler.

Veksten i boligprisene har avtatt noe de siste månedene, jf. figur 6.
Ifølge Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk økte boligprisene
svakt i desember etter nullvekst de to foregående månedene. Dersom
en ser andre halvår 2002 under ett, steg boligprisene tilsvarende en
årsvekst på rundt 5 pst. Fra 2001 til 2002 økte boligprisene med 8 pst.

Antall igangsatte boliger avtok noe sesongjustert fra september til
oktober i fjor, jf. figur 7. De siste månedene under ett har det vært en
nedgang både i antall igangsatte boliger og i igangsatt boligareal.
Sammen med boligprisutviklingen tyder igangsettingstallene på en noe
svakere utvikling i boligmarkedet. Sammenliknet med samme periode
året før falt antall igangsatte boliger med 12 pst. i de ti første månedene
av 2002. Igangsettingen falt i de fleste delene av landet.

Figur 5  Varekonsum og førstegangsregistrering av biler.
  Sesongjusterte tall. Indeks 1995=100 og 1000

               biler (årsnivå)

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Konsumpriser

Tolvmånedersveksten i konsumprisene var 2,8 pst. i desember, opp
fra 2,1 pst. i november. Det var i all hovedsak elektrisitetsprisene
som bidro til å trekke opp prisveksten, med en prisøkning på hele
18,4 pst. fra måneden før. Justert for avgiftsendringer og utenom
energivarer (KPI-JAE) var tolvmånedersveksten i konsumprisene 1,8
pst. i desember, jf. figur 3.

For 2002 sett under ett steg KPI med 1,3 pst. Dette er den laveste
prisveksten siden 1996. Halveringen av matmomsen fra 1. juli 2001
bidro til å redusere prisveksten med drøyt et halvt prosentpoeng i
hvert av årene 2001 og 2002. KPI-JAE steg med 2,3 pst. fra 2001 til
2002.

Prisveksten på importerte konsumvarer har gjennomgående falt
de to siste årene. I andre halvår var prisene på importerte konsum-
varer i gjennomsnitt 1,7 pst. lavere enn i samme periode året før. En
viktig årsak til nedgangen i prisene på importerte konsumvarer var
at klesprisene i fjor falt med 5,5 pst. Prisene på importerte konsum-
varer har imidlertid ikke falt på langt nær så mye som nedgangen i
importprisene skulle tilsi, jf. figur 4. Det er dermed grunn til å regne
med et fortsatt prisfall på importerte konsumvarer i tiden framover.

Figur 4  Prisutvikling, importerte varer.  Endring fra året
               før. Pst.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Figur 6  Boligpriser. Tolvmånedersvekst i prosent og pris pr.
             kvadratmeter i 1000 kroner (sesongjustert)

Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund.
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Figur 7  Igangsetting av boliger. Antall pr. måned.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Figur 8    Industriproduksjon. Sesongjusterte tall. Volum
    indeks 1995 = 100

Figur 10  Eksport og import av tradisjonelle varer.
                Sesongjusterte månedstall i mrd. kroner

Kilde: EcoWin.

Utenriksøkonomien

Eksportverdien av tradisjonelle varer falt med om lag 8 pst. fra
2001 til 2002. Det var hovedsakelig eksportverdien av raffinerte ol-
jeprodukter, maskiner og metaller som falt. Samlet økte eksport-
volumet av tradisjonelle varer med 0,9 pst. fra 2001 til 2002, mens
eksportprisene falt med 8,7 pst. Fra 3. til 4. kvartal falt eksport-
volumet av tradisjonelle varer med hele 6,5 pst., noe som kan tyde
på at den sterke kronekursen nå begynner å få sterkere effekt også
på eksportvolumene. Fallet i eksporten var særlig sterkt for maski-
ner. I motsatt retning trakk eksporten av tilberedt fisk.

Importverdien av tradisjonelle varer falt med 5,7 pst. fra 2001 til
2002. I fjor var det først og fremst importen av råvarer til industri,
energi og metallvarer som bidro til lavere importverdi. Fra 2001 til
2002 er det en nedgang på 6,9 pst. i råvareprisindeksen i norske
kroner, noe som kan forklare mye av nedgangen i importverdien.

Figur 9 Produksjonsindeks etter næring. Indeks
1995=100

Bedriftene i Fastlands-Norge
Ifølge produksjonsindeksen falt industriproduksjonen sesong-
justert med 1,1 pst. fra oktober til november, etter en svak nedgang
måneden før, jf. figur 8. Produksjonen var om lag uendret innen de
tradisjonelt utekonkurrerende næringene, mens den falt innenfor
de andre næringsgruppene. Inntil november i fjor falt industri-
produksjonen med 0,7 pst. sammenlignet med samme periode i 2001.

Produksjonen i de tradisjonelt utekonkurrerende næringene har
utviklet seg svakt over lengre tid. Den negative utviklingen innen
treforedling fortsatte gjennom 2002, og produksjonen fra januar til
november ligger nesten 8 pst. lavere enn i samme periode i 2001.
Ifølge Prosessindustriens Landsforening skyldes dette svake mar-
kedsforhold samt nedbygging av lagre. Videre var metall-
produksjonen fram til november i fjor 1,5 pst. lavere enn i 2001. Den
samlede produksjonen innenfor de tradisjonelt utekonkurrerende
næringene var fram til november i fjor 2,1 pst. lavere enn i samme
periode i 2001. Produksjonsutviklingen innen verkstedsindustrien
utviklet seg noe bedre, først og fremst på grunn av økte investerin-
ger i oljevirksomheten.

Fram til oktober i fjor lå igangsettingen av driftsbygg 2,9 pst. la-
vere enn i samme periode i 2001. Dette fallet kan dels knyttes til
lavere investeringsaktivitet i industrien, i tillegg til at igangsettin-
gen av forretningsbygg har falt markert. Sistnevnte forhold kan ses
i sammenheng med fallende leiepriser og betydelig ledig kapasitet
for kontorlokaler over det meste av landet.

Ifølge kredittindikatoren K2 avtok tolvmånedersveksten i
husholdningenes bruttogjeld i november til 10,6 pst. Til tross for
nedgangen er husholdningenes kredittvekst fortsatt svært høy, og
klart høyere enn inntektsveksten. Dersom kredittveksten ikke kom-
mer ytterligere ned, vil husholdningene på sikt bli mer sårbare over-
for svingninger i bolig-, finans- og arbeidsmarkedene.
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Figur 11  Driftsbalansen overfor utlandet. Måneds
                 tall i mrd. kroner

Kilde: EcoWin.

Internasjonal økonomi

Figur 12 BNP-anslag for 2003 gitt på ulike tidspunkt.
                 Prosentvis vekst fra året før

Kilde: Consensus Forecast

Figur 13 Arbeidsledighet som prosent av arbeidsstyrken
                (ILO). Sesongjusterte tall

Ved inngangen til det nye året er utsiktene for verdensøkonomien fortsatt
usikre. Utviklingen i amerikansk økonomi ble noe gunstigere enn ventet i
siste kvartal i fjor, mens det for euroområdet ikke er noen tegn til snarlig
oppgang. En trussel mot den forventede oppgangen internasjonalt i år er
en eventuell krig i Irak og den medfølgende risiko for en kraftig økning i
oljeprisen.

Det kan se ut til at utviklingen i USA ble bedre enn ventet mot slutten av
fjoråret. Med den kraftige veksten i bilsalget i desember, bl.a. som følge av
rimelig finansiering fra bilprodusentene, ble forbruksveksten i 4. kvartal
en god del høyere enn tidligere antatt. Det viktige konjunkturbarometeret
for industrien, ISM-indeksen, økte kraftig og uventet i desember, noe som
kan tyde på økt produksjon framover. Det bør imidlertid ikke legges for
mye vekt på den ene observasjonen, og den generelle situasjonen i indus-
trien er fortsatt svak. Videre er det fortsatt ingen overbevisende signaler
om en bedring i arbeidsmarkedet eller en økning i bedriftenes investerin-
ger. I lys av den økonomiske utviklingen har administrasjonen foreslått en
ny finanspolitisk pakke på 674 mrd. dollar over de neste 10 årene. I 2003 er
stimulansen anslått til snaut 100 mrd. dollar eller 1,0 pst. av BNP. Meste-
parten av effekten i år vil komme fra en fremskynding av allerede vedtatte
skatteletter. En positiv utvikling i husholdningenes disponible inntekter
den siste tiden, muligheter for gunstig refinansiering av boligene, samt en
ekspansiv penge- og finanspolitikk trekker i retning av at privat forbruk vil
kunne holde aktiviteten i amerikansk økonomi oppe. Dersom den sterke
produktivitetsveksten holder seg oppe, vil dette bidra til bedret lønnsom-
het og dermed økte investeringer framover.

Situasjonen i euroområdet er fortsatt svak. Arbeidsledigheten lå på 8,4
pst. i oktober og november, og i regionens største økonomi, Tyskland,
faller sysselsettingen og arbeidsledigheten øker. Utviklingen i arbeidsmar-
kedet synes også å ha fått en negativ innvirkning på det private forbruket i
bl.a. Tyskland og Frankrike, etter at husholdningene bidro til å holde akti-
viteten oppe i 3. kvartal. Etter en periode med tegn til en viss bedring i
industrien, synes situasjonen også her mer usikker. EUs konjunktur-
barometer økte riktignok i desember, men innkjøpssjefindeksen, som kan-
skje er en bedre indikator for utviklingen i industrien, falt kraftig samme
måned. Ifølge produksjonsindeksen for euroområdet har aktiviteten falt
noe de siste månedene. Etter at eksporten var den viktigste drivkraften til
den økonomiske veksten i første halvår, var eksportveksten svak i 3. kvar-
tal. Ifølge handelsstatistikken har denne trenden fortsatt i oktober. Dette
må i noen grad ses i sammenheng med styrkingen av euro mot dollar.
Med svak vekst internasjonalt og svak innenlandsk etterspørsel er det lite

Importvolumet av tradisjonelle varer økte med 2,5 pst. fra 2001 til 2002.
Den største økningen i importvolumet er innen metaller og diverse ferdig-
varer. Fra 3. til 4. kvartal var veksten i importvolumet 2,8 pst.

Overskuddet på driftsbalansen var 15,2 mrd. kroner i oktober, mot 16,2
mrd. kroner året før, jf. figur 12. Overskuddet på varebalansen falt med 2,1
mrd. kroner, mens overskuddet på tjenestebalansen falt med 0,6 mrd. kro-
ner i forhold til et år tidligere. Eksportverdien av tjenester er redusert,
bl.a. som følge av lavere eksportverdi av bruttofrakter, oljeboring og
samferdselstjenester. I motsatt retning trekker eksportverdien av finans-
og forretningstjenester. Etter de ti første månedene er overskuddet på drifts-
balansen 173,2 mrd. kroner, om lag 26 mrd. kroner mindre enn på samme
tid i 2001.

Kilde: EcoWin.
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Figur 14  Konsumpriser. Tolvmånedersvekst i prosent

Kilde: EcoWin

Finansmarkedene
Tremåneders pengemarkedsrente har falt etter hovedstyremøtet i Nor-
ges Bank 11. desember, til 5,9 pst. Tremåneders FRA-renter, som gir ut-
trykk for markedsforventningene til pengemarkedsrenten framover, har
falt om lag tilsvarende, jf. figur 15. Prisingen i pengemarkedet tyder på
forventninger om at styringsrenten vil bli satt ned med 1-1½ prosentpo-
eng i løpet av første halvår i år.  Tremåneders pengemarkedsrente er nå
om lag 3,0 prosentpoeng høyere i Norge enn i euroområdet og 4,5 pro-
sentpoeng høyere enn i USA.

Industriens effektive kronekurs styrket seg med 10,7 pst. gjennom 2002.
Kronekursen styrket seg med 8,8 pst. mot euro og med 22,5 pst. mot dol-
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som trekker i retning av at den økonomiske veksten i euroområdet tar
seg opp med det første.

Storbritannia står fortsatt fram som en av de sterkeste vestlige økonomi-
ene, men det har den siste tiden kommet flere svakhetstegn. Arbeidsle-
digheten øker i industrien som følge av svake eksportmarkeder, men også
i finansnæringen. Den totale ledigheten er imidlertid relativt stabil. Det
private forbruket har foreløpig holdt seg oppe. Dette må ses i sammen-
heng med at en kraftig økning i boligprisene har gjort det mulig for hus-
holdningene å øke belåningen. At etterspørselsveksten fortsatt er høy re-
flekteres i stadig økende inflasjon. I november i fjor var konsumprisveksten
høyere enn sentralbankens mål på 2,5 pst. for første gang siden januar.
Også den underliggende inflasjonen (uten renteutgifter) har økt kraftig
siden i sommer.

Ifølge Konjunkturinstitutet anslås BNP-veksten i Sverige til 1,6 pst. i fjor.
Raskere vekst i husholdningenes etterspørsel og økt eksport i takt med
oppgangen internasjonalt er antatt å bidra til at den økonomiske veksten
tar seg opp til 1,8 pst. i 2003. Oppgangen forventes imidlertid å bli solid
først til høsten når investeringene antas å øke igjen samtidig som bedrif-
tene bygger opp sine lagre. BNP-veksten anslås til 2,7 pst. i 2004.

Figur 15  Tremåneders pengemarkedsrenter. Prosent

Kilde: EcoWin.
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Tabell 2 Internasjonale hovedtall. Prosentvis endring fra året før (om ikke annet er angitt) 
 Bruttonasjonalprodukt Konsumpriser Arbeidsledighet (nivå) 1) 
 2002 2003 2002 2003 2002 2003 
 OECD FIN OECD OECD FIN OECD OECD FIN OECD3) 

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

 
1,3 

 
2,5 

 
2,2 

 
2,0 

 
2,1 

 
2,0 

 
6,0 

 

 
6,0 

 
6,2 

 Norge 2,0 1,7 2,0 1,2 2,0 2,3 3,9 4 4 

1) I prosent av arbeidsstyrken.  
 

Kilder: Finansdepartementet (St.meld. nr. 2 (2002-2003) Nasjonalbudsjettet 2003) og OECD Economic Outlook 72.  
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Kilde: EcoWin.

Figur 16 Valutakurser. Prosentvis endring siden
  2. januar 1997

Figur 17 Oljepris

Kilde: EcoWin.

Petroleumssektoren

Gjennomsnittlig oljepris i 2002 ble på 199 kroner pr. fat, mens oljeprisen
i de første ukene i 2003 har ligget på om lag 215 kroner pr. fat, jf. figur 17.
Oljeprisen har steget med om lag 8,5 USD siden midten av november.
Hovedforklaringene på prisøkningen er streik i oljesektoren i Venezuela,
usikkerhet omkring situasjonen i Irak og lave lagre av råolje og fyrings-
olje. OPEC besluttet på et møte søndag 12. januar å øke sine produksjons-
kvoter med 1,5 mill. fat pr. dag for å kompensere for bortfallet av olje fra
Venezuela. Økt produksjon fra OPEC-landene kan bidra til at oljeprisen
dempes noe. På International Petroleum Exchange i London betales det
nå 29,7 USD pr. fat råolje levert i februar, mens prisen for desember 2003
er på 24 USD.

Foreløpige tall fra International Energy Agency viser at OPECs (eksklu-
sive Irak) råoljeproduksjon var om lag uendret fra oktober til november.
Organisasjonens produksjon lå om lag 11 pst. over produksjonsmålet på
21,7 mill. fat pr. dag.

Tall fra Energy Information Administration viser at de amerikanske råolje-
lagrene ved utgangen av uke 1 lå 12 pst. under fjorårets nivå på samme
tid. Lagrene av fyringsolje og diesel ligger også godt under fjorårets nivå,
mens bensinlagrene ligger om lag på samme nivå som i fjor. Lagrene av
råolje og fyringsolje ligger nå godt under gjennomsnittlig lagerbehold-
ning for de siste fem årene.

Ifølge Oljedirektoratet økte total produksjon på norsk sokkel i 2002 med
2,8 pst. fra året før.
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lar i fjor. Den effektive kronekursen har styrket seg med om lag 1,5 pst.
siden rentemøtet i desember. Eurokursen er nå 1,05 målt mot ameri-
kanske dollar.

Renten på norske tiårs statsobligasjoner har falt med om lag 0,2 pro-
sentpoeng siden Norges Banks hovedstyremøte 11. desember, til 5,8
pst. Renten på tilsvarende tyske papirer har i samme periode hatt en
mer stabil utvikling. Rentedifferansen mellom norske og tyske tiårs
statsobligasjoner har dermed falt noe, til 1,5 prosentpoeng. Renten på
amerikanske tiårs statsobligasjoner har variert rundt 4 pst. den siste
tiden.


