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Den siste korttidsstatistikken gir et relativt svakt bilde av 
utviklingen i norsk økonomi . Arbeidsledigheten har økt ytterligere. 
Dette har bidratt til at husholdningene er mer pessimistiske til den 
økonomiske utviklingen framover. Industriproduksjonen falt 
markert i desember, og har nå falt i tre måneder på rad. Ifølge 
Konjunkturbarometeret melder industrilederne om svakere 
utsikter på kort sikt. Situasjonen i industrien må ses i sammenheng 
med den sterke kronekursen og en svak utvikling i internasjonal 
økonomi. På den annen side ventes oljeinvesteringene å øke 
betydelig i år og dermed bidra positivt til industriproduksjonen. 
Samtidig har importen steget noe de siste månedene. Alt i alt er det 
synes veksten i fastlandsøkonomien likevel å være forholdsvis svak 
ved inngangen til 2003. 

Den registrerte ledigheten har økt så langt i år, og lå ved 
utgangen av februar i år 20 600 personer høyere enn på samme tid i 
fjor. Ledigheten øker nå også i industrien og i bygg- og anlegg. Ved 
utgangen av februar i år var det registrert 3800 flere ledige 
industriarbeidere og 2100 flere bygg- og anleggsarbeidere 
sammenliknet med ett år tidligere. Ledigheten har også økt 
markert i andre yrkesgrupper. I likhet med den registrerte 
ledigheten har AKU-ledigheten også økt de siste månedene, og 
utgjør nå 4,1 pst. av arbeidsstyrken. Sysselsettingen ser ut til å falt 
noe de siste månedene.  

Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen var 5,0 pst. i januar, 
opp fra 2,8 pst. i november. Det var elektrisitetsprisene som trakk 
opp prisveksten, med en økning på nesten 50 pst. fra desember til 
januar. Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen justert for 
avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) var i 1,8 pst. i 
januar, det samme som måneden før.  

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene har 
beregnet årslønnsveksten i 2002 til vel 5½ pst. for alle grupper. 
Overhenget inn i 2003 er beregnet til 2½ pst. I tillegg kommer 
allerede avtalte tarifftillegg som bidrar med ½ prosentpoeng til 
årslønnsveksten i 2003.    

Pengemarkedsrentene har falt etter at Norges Bank satte ned 
styringsrentene 22. januar. Det er forventninger i pengemarkedet 
om en ytterligere rentenedgang på 1½ prosentpoeng i 2003. 
Kronekursen har svekket seg markert siden rentemøtet, og er nå 6 
pst. lavere enn ved årsskiftet.  

Utviklingen i internasjonal økonomi er fortsatt svak, og faren for 
krig i Irak bidrar til økt usikkerhet. Den siste korttidsstatistikken 
fra USA antyder imidlertid en svak oppgang i industrien framover.    

Fallende renter og kronekurs 

Fortsatt lav underliggende prisvekst 

Svak vekst i fastlandsøkonomien ved 
inngangen til 2003 

Ytterligere økning i arbeidsledigheten 

Redaksjonen for denne utgaven av Konjunktur-
bildet ble avsluttet 28. februar 2003. 

 
E-post til redaksjonen: 
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Arbeidsmarkedet  

Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) økte 
arbeidsstyrken i gjennomsnitt med 17 000 personer fra 2001 og 2002. 
Den samlede yrkesfrekvensen holdt seg stabil på 73,5 pst. 
Yrkesfrekvensen tok seg noe opp for kvinner i fjor, mens den falt blant 
menn. 

Sysselsettingen ser ut til å ha sunket noe gjennom 2002. Mot slutten 
av året var det bl.a. tegn til en viss reduksjon i industrisysselsettingen. 
Ifølge kvartalsvis nasjonalregnskap falt sysselsettingen i industrien 
med vel 5000 personer fra 3. kvartal 2001 til 3. kvartal 2002. 
Sysselsettingen har også falt innen samferdsel og i forretningsmessig 
tjenesteyting, mens den har fortsatt å øke innen helse- og 
sosialsektoren.  

Både AKU-ledigheten og den registrerte arbeidsledigheten har økt 
markert de siste månedene. I tremånedersperioden fram til og med 
januar utgjorde AKU-ledigheten 4,1 pst. av arbeidsstyrken, mot 3,9 pst. 
i den forrige tremånedersperioden.  Den registrerte ledigheten har 
fortsatt å øke de siste månedene. Ved utgangen av februar var det 
registrert 20 600 flere helt ledige enn i februar i fjor. Sesongjustert 
utgjorde den registrerte ledigheten 88 000 personer ved utgangen av 
februar, noe som tilsvarer 3,7 pst. av arbeidsstyrken.  

Ledigheten øker nå også markert i industrien og i bygg- og anlegg. 
Ved utgangen av februar i år var det registrert 3800 flere ledige 
industriarbeidere og 2100 flere bygg- og anleggsarbeidere 
sammenliknet med ett år tidligere. Ledigheten har også økt i andre 
yrkesgrupper. Ledigheten har økt sterkt blant personer i 
aldersgruppen 25-49 år, som normalt har en stabil tilknytning til 
arbeidsmarkedet.  

Tilgangen av ledige stillinger annonsert i media utviklet seg svakt 
gjennom 2002, noe som tyder på svak etterspørsel etter arbeidskraft. I 
2002 ble det registrert om lag 20 pst. færre stillinger enn i 2001. Den 
svake utviklingen har fortsatt i 2003. I februar var det registrert 37 pst. 
færre ledige stillinger enn i samme periode året før, jf. figur 2.  
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 2001 2002 2003  
  (Mrd..kroner) Finansdep. Finansdep. Norges Bank SSB 
  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  211,3 -1,3 0,1 ½ -1,3 
   Petroleumsvirksomhet 1) 56,2 5,1 12,2 15 1) 11,1 
  Etterspørsel fra Fastlands-Norge  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 (endring)  3,0 1,2 2,2 2 3,1 
  Årslønn (endring) 4,9    5,5 5,0 5½ 4,4 
  Sysselsetting, personer (endring) 0,4 0,5 0,4 0 0 
  Arbeidsledighetsrate, nivå (AKU)    3,6 3,9 4,0 4¼ 4,4 
  Driftsbalansen (mrd. kroner)  217,7 206,2 178,9 185 174,8 

Figur 1 Arbeidsledighet. AKU-ledige  (3 
mnd. glidende gjennomsnitt) og registrerte 
ledige. Pst. av arbeidsstyrken.  
 

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Aetat. 

Tabell 1 Nøkkeltall for norsk økonomi. Prosentvis endring fra året før om ikke er angitt.  
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Kilde: Aetat. 

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

1)Inkluderer ikke tjenester tilknyttet oljeutvinning. 
 

Kilder: Økonomiske analyser 6/2002, Inflasjonsrapport 3/02 og Nasjonalbudsjettet 2003 
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Konsumpriser og lønnsutvikling 

Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) økte fra 2,8 
pst. i desember til 5,0 pst. i januar. Den markerte oppgangen 
skyldtes i hovedsak en kraftig økning i elektrisitetsprisene. Utenom 
energiprisene var tolvmånedersveksten i KPI 1,6 pst. i januar mot 
1,5 pst. i desember. 

Justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) 
var tolvmånedersveksten i konsumprisene 1,8 pst. i januar, som er 
uendret fra desember. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE har avtatt 
klart det siste halve året, jf. figur 3.  

Prisene på importerte konsumvarer falt med 2,5 pst. fra 
desember til januar. Dette var en noe sterkere nedgang enn i fjor. 
Prisene på biler økte med 0,3 pst., som er noe mindre enn i fjor. 
Prisene på klær og skotøy falt med 10,3 pst. fra desember til januar. 
Nedgangen skyldes i stor grad januarsalget, og utslaget var om lag 
som i fjor. Prisene på norskproduserte varer utenom energivarer 
bidro også til å trekke ned prisveksten fra desember til januar. 

Husleiene økte med 1,3 pst. fra desember til januar, og dette var 
noe høyere enn i fjor. Prisene på tjenester der lønn er den 
dominerende prisfaktoren, økte med 1,5 pst. fra desember til 
januar, mens de økte med 1,2 pst. i tilsvarende periode i fjor.  

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) 
anslår årslønnsveksten fra 2001 til 2002 for lønnstakere under ett 
til vel 5½ pst., mot 4,8 pst. året før. Lønnsveksten var sterkest i 
skoleverket med en vekst på 8 pst. Lærerne har inngått en avtale 
om økt lønn som kompensasjon for økt undervisingstid, og dette 
bidro til å trekke opp årslønnsveksten i skoleverket med om lag 3 
prosentpoeng i 2002. For kommuneansatte og heltidsansatte 
industrifunksjonærer i NHO-bedrifter ble lønnsveksten anslått til 
om lag 6 pst., mens den for statsansatte ble anslått til om lag 5½ pst. 
For industriarbeidere i NHO-bedrifter og heltidsansatte i HSH-
bedrifter i varehandelen ble årslønnsveksten for 2002 anslått til 5 ¼ 
pst. Kvartalsvis lønnsstatistikk for 4. kvartal synes å være i tråd med 
anslaget fra TBU. Det var en svært moderat økning i lønningene i 
industrien fra 3. til 4. kvartal. 

Det gjennomsnittlige lønnsoverhenget inn i 2003 er beregnet til 
2½ pst. Dette er om lag ¾ prosentpoeng høyere enn til 2002, men 
om lag det samme som i 2001, jf. figur 4. I tillegg gir allerede avtalte 
tarifftillegg i 2003 et bidrag til lønnsveksten for alle grupper på ½ 
prosentpoeng.  

 

 Husholdningene 

Varekonsumet ser ut til å ha flatet ut de siste månedene, etter 
sterk vekst i fjor høst. I januar økte det sesongjusterte volumet av 
varekonsumet med 0,6 pst. fra måneden før. Det var hovedsakelig 
kjøp av dagligvarer og andre butikkvare som trakk opp 
varekonsumet i januar, mens kjøp av energivarer og 
transportmidler trakk i motsatt retning. Varekonsumet i januar i år 
var om lag 3 pst. høyere enn ett år tidligere. 

Husholdningenes vurderinger av den økonomiske situasjonen er 
svekket det siste året. Forventningsindikatoren for 
husholdningene falt sesongjustert fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i 
år, etter fall også kvartalet før. Det siste året har husholdningenes 
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Overheng

1) Inkludert utvidelsen av ferien i 2001 og 2002 

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for 
inntektsoppgjørene. 

Figur 4   Årslønnsvekst og bidrag fra 
overheng. Pst. og prosentpoeng 
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Figur 3 Konsumpriser. Endring fra samme 
måned året før. Pst.  

Kilde: Statistisk sentralbyrå og 
Finansdepartementet. 
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(venstre akse) og 1000 førstegangsregistrerte 
personbiler (høyre akse) 

Kilde: Statistisk sentralbyrå og 
Finansdepartementet. 
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blitt mindre optimistiske til både landets og egen økonomi, noe 
som kan ses i sammenheng med den relativt svake utviklingen i 
arbeidsmarkedet. Dempet optimisme blant husholdningene kan 
bidra til lavere konsumvekst framover. Lavere renter vil imidlertid 
kunne bidra i motsatt retning. 

Antall igangsatte boliger viste en svakt synkende tendens i 
månedene fram til desember i fjor. I 2002 sett under ett ble det 
igangsatt 22 400 boliger, en nedgang på 11 pst. fra året før. Veksten 
i boligprisene har avtatt de siste månedene, jf. figur 7. Ifølge 
eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk falt boligprisene 
sesongjustert med 1 pst. fra desember til januar. Det siste året har 
boligprisene økt med 3 pst. Nedgangen i prisveksten og økt 
gjennomsnittlig formidlingstid for boliger, trekker i retning av noe 
lavere aktivitet i boligmarkedet.  

Ifølge kredittindikatoren K2 var tolvmånedersveksten i 
husholdningenes bruttogjeld i januar 10,6 pst. Dette er uendret 
fra desember. Dersom en ser de siste månedene under ett har det 
imidlertid vært en viss nedgang i kredittveksten. Til tross for 
nedgangen er husholdningenes kredittvekst fortsatt svært høy, og 
klart høyere enn inntektsveksten. Dersom kredittveksten ikke 
kommer ytterligere ned, vil husholdningene på sikt bli mer sårbare 
overfor svingninger i bolig-, finans- og arbeidsmarkedene.  

 

  Bedriftene i Fastlands-Norge 

Handelsstatistikken for januar viser et svakt fall i eksportverdien 
av tradisjonelle varer. Eksportverdien av fisk og 
treforedlingsprodukter falt fra desember til januar. Importen av 
tradisjonelle varer økte i januar med 1,4 pst. fra måneden før. 
Økningen kan i hovedsak tilskrives økt importverdi av råvarer.  

Industriproduksjonen har falt i tre måneder på rad fram til 
desember, med en klar nedgang i produksjonen av både innsats- og 
investeringsvarer. Nedgangen har vært særlig sterk for 
treforedlingsprodukter og kjemiske råvarer, som må ses i 
sammenheng med en sterk krone, et svakt verdensmarked for 
papir og papirmasse og redusert bruk av kraft i prosessindustrien 
pga. den høye strømprisen. Eksporten av treforedlingsprodukter 
har også falt. Nedgangen i produksjon av investeringsvarer kan i 
hovedsak henføres til oljeplattformer og transportmidler, og 
produksjonen i verkstedindustrien falt med 4,0 pst. i desember.  
Eksporten av maskiner og andre ferdigvarer har også vist en meget 
svak utvikling. Ordretilgangen i industrien var 2,1 pst. høyere i 4. 
kvartal i fjor enn samme kvartal året før, men ordrereservene falt. 
Det var økende ordretilgang innen produksjon av oljerigger, noe 
som bekrefter bildet av tiltakende investeringer i 
petroleumssektoren i år. Generelt bekrefter ordrestatistikken den 
svake utviklingen i eksportmarkedet, men det ser ut til at 
produksjonen i noen grad holdes oppe gjennom å tære på 
ordrereservene. 

Den samlede produksjonen i bygge- og anleggsnæringen falt med 
1,2 pst. fra 4. kvartal i 2001 til samme periode i fjor. Produksjonen 
innenfor bygg falt som følge av lavere produksjon av nybygg. Det er 
imidlertid økt aktivitet innen rehabilitering av bygninger. 
Anleggsproduksjonen var om lag uendret fra 4. kvartal 2001 til 4. 
kvartal i fjor. Ordrestatistikken tyder på en produksjonsnedgang 
innen anleggsvirksomheten,  mens utsiktene for 
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Figur 6 Forventningsindikator for 
husholdningene. Sesongjustert 
diffusjonsindeks 
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Figur 8 Industriproduksjonen. Indeks 
1995=100. Sesongjustert og glattet 
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Figur 7 Boligpriser. Tolvmånedersvekst i pst. 
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byggevirksomheten er bedre. Den sesongjusterte igangsettingen 
av driftsbygg falt fra november til desember, etter nedgang også 
månedene før.  

Den svake utviklingen i industriproduksjonen underbygges av 
Konjunkturbarometeret der bedriftene melder om svakere 
utsikter på kort sikt. Industrilederne venter avtakende produksjon 
og sysselsetting. De venter også ytterligere fall i eksportprisene det 
neste året. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i 4. kvartal var 77,5 
pst., det laveste som noen gang er målt.  

 

Internasjonal økonomi 

Etter en svak utvikling i 2002 i de fleste store økonomiske regioner, 
er det fortsatt få signaler om at veksten internasjonalt vil ta seg opp 
de nærmeste månedene. Consensus Forecast nedjusterte i februar 
anslaget for BNP-veksten både i USA og euroområdet, jf. figur 10. 

I USA var BNP-veksten fra 3. til 4. kvartal på 0,7 pst. (annualisert), 
etter negative bidrag fra nettoeksporten og lagerinvesteringene. 
Privat konsum bidro til å trekke opp veksten. I tillegg steg 
bedriftenes investeringer for første gang på ni kvartaler. 
Nedgangen i lagerinvesteringene kan imidlertid tyde på at 
bedriftene er usikre på om etterspørselen vil ta seg opp framover. 
Den siste tids nøkkeltall har gitt blandede signaler. 
Industriproduksjonen økte sesongjustert med 0,7 pst. fra desember 
til januar, og ISM-indeksen har de to siste månedene ligget på et 
nivå som indikerer moderat vekst i industriproduksjonen de 
nærmeste månedene.  Kapasitetsutnyttelsen er imidlertid svært lav, 
noe som tilsier at behovet for nye investeringer er begrenset. Når 
en ser bort fra det volatile bilsalget, økte detaljhandelen 
sesongjustert med 1,3 pst. fra desember til januar.   

Arbeidsledigheten i euroområdet holdt seg på 8,5 pst. i desember. 
De regionale forskjellene er imidlertid betydelige, og i Tyskland var 
ledigheten i januar 10,3 pst., opp fra 10,1 pst. i desember. Ifølge en 
undersøkelse fra EU-kommisjonen er konsumenttilliten lav, og den 
falt ytterligere i januar. Husholdningene i euroområdet er 
pessimistiske når det gjelder situasjonen i økonomien i dag, og 
venter at arbeidsledigheten vil øke i tiden framover. I 2002 bidro 
det private forbruket til å holde veksten i euroområdet oppe, men 
det er usikkert om dette vil være tilfellet også i 2003. 
Industriproduksjonen i euroområdet falt sesongjustert med 1,5 pst. 
fra november til desember. Tysk industriproduksjon falt med hele 
2,6 pst. Tysklands BNP var i 4. kvartal uendret (sesongjustert) fra 
kvartalet før, og foreløpige tall viser at BNP-veksten i Tyskland kun 
var på 0,2 pst. i 2002. IFO-indeksen, som er en 
forventningsindikator for tysk industri, økte svakt i februar, men 
ligger fortsatt på et lavt nivå. 

Bank of England senket overraskende styringsrenten med 0,25 
prosentpoeng til 3,75 pst. i ferbuar, til tross for at den 
underliggende inflasjonen de siste månedene har ligget i overkant 
av inflasjonsmålet på 2,5 pst. Banken uttrykte bekymring for 
virkningen på britisk industri av svakere vekst internasjonalt. Den 
forventer samtidig at den kraftige veksten i boligprisene, utlånene, 
og det private forbruket ikke vil vedvare. 

Arbeidsledigheten i Sverige økte sesongjustert fra 4,2 pst. i 
desember til 4,3 pst. i januar. Den samlede sysselsettingen er 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 9 Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse 
i industrien. Pst. 
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Kilde: Consensus Forecast 

Figur 10 BNP-anslag for 2003 gitt på ulike 
tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før

Kilde: EcoWin. 

Figur 11 Konsumprisindekser. Vekst fra 
samme måned året før. Pst.
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relativt stabil, mens industrisysselsettingen har falt de siste to 
årene. Det er imidlertid tegn som tyder på økende aktivitet i svensk 
industri. Ordreinngangen stabiliserte seg i 4. kvartal, samtidig som 
at industriproduksjonen tok seg noe opp. 

Det ser nå ut som den svake utviklingen internasjonalt rammer 
dansk økonomi hardere enn tidligere antatt. I Danmark holdt 
arbeidsledigheten seg på 5,4 pst. i desember, etter å ha økt 
gjennom andre halvdel av fjoråret. Utviklingen i arbeidsmarkedet 
har bidratt til å trekke konsumenttilliten ned. Også i bedriftene 
forverret stemningen seg mot slutten av fjoråret, og 
industriproduksjonen falt markert gjennom 4. kvartal. 

 

 

 

 

 

 

Finansmarkedet 

Norges Bank reduserte styringsrenten med ½ prosentpoeng, til 
6,0 pst., på hovedstyremøtet 22. januar. Banken opprettholdt 
samtidig sin vurdering av risikobildet framover, og uttrykte at det 
med uendret rente framover er mer sannsynlig at inflasjonen på to 
års sikt blir lavere enn 2½ pst. enn at den blir høyere. I 
sentralbanksjefens årstale 20. februar signaliserte Norges Bank at 
det framover ligger an til gradvise lettelser i pengepolitikken. Neste 
hovedstyremøte er 5. mars.  

Tremåneders pengemarkedsrente har falt med om lag 0,3 
prosentpoeng siden hovedstyremøtet 22. januar, til 5,5 pst. Deler av 
fallet skjedde etter sentralbanksjefens årstale. Tremåneders FRA-
renter, som gir uttrykk for forventningene til pengemarkedsrenten 
framover, har også falt, jf. figur 13. Prisingen i pengemarkedet 
impliserer forventninger om at styringsrenten vil bli satt ned med 
ytterligere 1-1½ prosentpoeng i løpet av året.  Tremåneders 
pengemarkedsrente i Norge er nå om lag 3,0 prosentpoeng høyere 
enn i euroområdet og 4,3 prosentpoeng høyere enn i USA.  

Industriens effektive kronekurs har svekket seg med 6 pst. 

Kilde: EcoWin. 

Figur 12 Arbeidsledighet. Pst. av 
arbeidsstyrken
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  Bruttonasjonalprodukt Konsumpriser Arbeidsledighet (nivå) 
  2002 2003 2002 2003 2002 2003 
   OECD FIN OECD  OECD FIN OECD  OECD FIN OECD 
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 

Tabell 2 Internasjonale hovedtall. Prosentvis vekst fra året før 

Kilder: OECD Economic Outlook 72 og Nasjonalbudsjettet 2003 

4

5

6

7

8

2001 2002 2003
4

5

6

7

8

Tremåneders interbank rente

Fremtidig renteavtale ett år
fram i tid

Norges Banks fo liorente

Kilde: EcoWin. 

Figur 13 Renter  for NOK. Pst.
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siden årsskiftet. Mot euro har kronen svekket seg med om lag 7 
pst., mens kronekursen har svekket seg med i overkant av 3 pst. 
målt mot amerikanske dollar. Eurokursen er nå 1,08 målt mot 
amerikanske dollar. 

Renten på norske tiårs statsobligasjoner har falt med om lag 0,3 
prosentpoeng siden hovedstyremøtet 22. januar, til 5,3 pst. Renten 
på tilsvarende tyske papirer har i samme periode falt noe mindre. 
Rentedifferansen mellom norske og tyske tiårs statsobligasjoner er 
dermed redusert til 1,3 prosentpoeng. Renten på amerikanske tiårs 
statsobligasjoner har falt den siste tiden, og ligger nå på 3,8 pst. 

Aksjemarkedet i Norge og internasjonalt har hatt en svak 
utvikling så langt i år. Siden årsskiftet har hovedindeksen ved Oslo 
Børs falt med om lag 15 pst. I Europa har børsene falt om lag 
tilsvarende. I USA har aksjemarkedene hatt en noe sterkere 
utvikling.   

 

Petroleumsmarkedet 

Råoljeprisen har i hele år holdt seg over 30 USD pr. fat, og var den 
27. februar 33,8 USD pr. fat. De viktigste årsakene til den høye 
oljeprisen i år er situasjonen i Irak, usikkerhet etter generalstreiken 
i Venezuela og lave råoljelagre. Produksjonen i OPEC eksklusive 
Irak og Venezuela har økt med 6 pst. hittil i år, noe som 
kompenserer for produksjonsnedgangen i Venezuela i februar. De 
fleste analytikere venter at oljeprisen vil holde seg høy den 
nærmeste tiden. På International Petroleum Exchance i London 
selges råolje for levering i juli nå for (30,7) USD pr. fat, mens 
levering i desember selges for (27,8) USD pr. fat. 

Ifølge Energy Information Administration var amerikanske 
råoljelagre ved utgangen av uke 6 på sitt laveste nivå siden 1975. 
Råoljelagrene er 16,1 pst. under nivået for samme periode i fjor, og 
13,1 pst. under gjennomsnittet for de fem siste årene. Også lagrene 
av fyringsolje er godt under gjennomsnittet for de siste årene.   

Ifølge Oljedirektoratet økte petroleumsproduksjonen med 2,8 
pst. i 2002. Direktoratet forventer om lag uendret produksjon i 
2003. Norge eksporterte råolje, kondensat og naturgass til en verdi 
av 25,2 mrd. kroner i januar i år, en oppgang på 16,3 pst. fra januar i 
fjor. Økningen skyldes hovedsakelig at oljeprisen har steget kraftig. 

Oljedirektoratet anslår investeringene (eksklusive leting) i 
petroleumssektoren til om lag 52 mrd. kroner i 2002, det samme 
nivået som året før. I 2003 ventes det en volumvekst på ca 25 pst. 
Statistisk sentralbyrås ordrestatistikk viser at ordrereservene 
innenfor oljeplattformer og moduler ved utgangen av 2002 var 30 
pst. høyere enn året før. Også dette indikerer økte investeringer i 
2003.  
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Figur 14 Valutakurser. Prosentvis 
endring siden  januar 1997

Kilde: EcoWin. 
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Figur 15 Oljepris i amerikanske dollar pr. fat


