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Den siste korttidsstatistikken tyder på at utviklingen i norsk 
økonomi var relativt svak i 1. kvartal. Veksten i varekonsumet var 
mer dempet i 1. kvartal i år, etter sterk vekst i fjor høst. 
Eksportverdien av tradisjonelle varer falt med over 4 pst. i mars, og 
det ligger an til et negativt vekstbidrag fra nettoeksporten i 1. 
kvartal. Igangsettingen av bygg viser også en relativt svak utvikling. 
Arbeidsmarkedet har fortsatt å svekke seg. På den annen side 
antyder den siste investeringstellingen en sterkere vekst i 
investeringene i petroleumssektoren i år i forhold til forrige telling. 
Videre har industriproduksjonen tatt seg noe opp de to siste 
månedene.  

Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen var 3,7 pst. i mars, 
ned fra 4,8 pst. i februar. Billigere strøm reduserte priser på 
importerte konsumvarer bidro til mesteparten av fallet i 
prisveksten.  Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for 
avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) var 1,5 pst. i 
mars, mot 2,0 pst. i februar.  

Den svake veksten i fastlandsøkonomien reflekteres i utviklingen   i 
arbeidsmarkedet. I tremånedersperioden desember-februar var 
det 15 000 færre sysselsatte enn i samme periode året før. 
Utviklingen i tilgangen av ledige stillinger er fortsatt svak. Ved 
utgangen av mars var den registrerte ledigheten 3,8 pst. av 
arbeidsstyrken. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn ved 
årsskiftet.  

I lønnsoppgjøret mellom LO-NHO og YS-NHO ble det enighet om 
å ikke gi generelle tillegg. Det ble imidlertid gitt lavtlønnstillegg til 
om lag 40 pst. av arbeidstakerne i LO/NHO-området. Ifølge NHO 
vil tilleggene gi et bidrag til årslønnsveksten på 0,35 prosentpoeng 
for industriarbeidere. Dersom bidraget fra lønnsglidningen i år blir 
som i fjor, vil lønnsveksten for industriarbeidere fra 2002 til 2003 bli 
i underkant av 4 pst. 

Den raske avslutningen av krigen i Irak innebærer at et 
usikkerhetsmoment i internasjonal økonomi er borte. Den siste 
korttidsstatistikken tyder på at veksten i USA vil bli høyere i 1. 
kvartal enn i 4. kvartal. I euroområdet har utviklingen imidlertid 
vært svak de siste månedene, og prognosene for den økonomiske 
veksten er nedjustert. 

De norske pengemarkedsrentene har falt etter at Norges Bank 
satte ned styringsrentene 5. mars. Det er forventninger i 
pengemarkedet om en ytterligere rentenedgang på 1 prosentpoeng 
i 2003. Den effektive kronekursen er om lag uendret siden 
rentemøtet, og har svekket seg med  nærmere 6 pst. siden 
årsskiftet.  

Fallende prisvekst 

Svak vekst i 1. kvartal 

Fortsatt svekkelse av arbeidsmarkedet 

Redaksjonen for denne utgaven av Konjunktur-
bildet ble avsluttet 25. april 2003. 

 
E-post til redaksjonen: 

konjunkturbildet@finans.dep.no 

Ingen generelle tillegg i LO/NHO-
området 

Fortsatt svake utsikter internasjonalt 
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Arbeidsmarkedet 

Arbeidsmarkedet har svekket seg de siste månedene. Sysselsettingen 
har avtatt og arbeidsledigheten har økt.   

Arbeidsstyrken økte gradvis gjennom 2002, men har avtatt noe de 
siste månedene. Dette må ses i sammenheng med svekkelsen i 
arbeidsmarkedet. Sesongjustert falt arbeidsstyrken med 4000 
personer fra tremånedersperioden september-november til perioden 
desember - februar.  

Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) falt sysselsettingen med 
6000 personer i løpet av den siste tremånedersperioden. Ifølge 
kvartalsvis nasjonalregnskap var sysselsettingen i 4. kvartal 15 000 
personer, eller 0,7 pst., lavere enn ett år tidligere. Lavere sysselsetting 
i industrien forklarer om lag halvparten av denne nedgangen. Innenfor 
forretningsmessig tjenesteyting, samferdsel og i primærnæringene 
har også sysselsettingen falt. 

Både AKU-ledigheten og den registrerte arbeidsledigheten har økt 
de siste månedene. I den siste tremånedersperioden utgjorde AKU-
ledigheten 4,1 pst. av arbeidsstyrken, mot 4,0 i den forrige 
tremånedersperioden. Sesongjustert utgjorde antall registrerte helt 
ledige snaut 91 000 personer ved utgangen av mars, noe som tilsvarer 
3,8 pst. av arbeidsstyrken. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn ved 
årsskiftet. Siden mars i fjor har det blitt nesten 21 000 flere helt ledige.  

Ledigheten øker på bred basis, både fordelt på fylker, yrker og 
aldersgrupper. Antall permitterte har også økt de siste månedene, og 
må bl.a. ses i sammenheng med den svakere aktiviteten i industrien. 
Totalt sett var det ved utgangen av mars i år registrert om lag 5000 
flere helt ledige industriarbeidere enn i mars i fjor.  

Den svake utviklingen i tilgangen av ledige stillinger har fortsatt i 
2003. I mars var det registrert 32 pst. færre ledige stillinger enn i 
samme periode året før.  
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Registrert ledige

AKU-ledige

 2002 2002 2003  
  (Mrd. kroner)  Finansdep. Norges Bank SSB 
  Privat konsum  683,5 3,3 3,5 2¾ 3,0 
  Offentlig konsum  336,6 4,5 0,5 ¾ 1,6 
  Bruttoinvesteringer i fast kapital  258,5 -3,3 3,2 ½ -0,3 
   ..herav petroleumsvirksomhet 53,4 -4,4 12,21) 20 1) 16,7 
  Etterspørsel fra Fastlands-Norge  1213,2 2,3 2,7 1¼ 1,3 
  Eksport  640,7 -0,5 0,8 -1 -2,3 
    Herav: Råolje og naturgass  275,0 0,2 -2,1 -2 -1,8 
                Tradisjonelle varer  199,8 1,3 2,7 -3 -2,2 
  Import  415,1 1,7 2,9 1 1,5 
    Herav: Tradisjonelle varer  272,0 4,7 3,2 1¼ 0,1 
  Bruttonasjonalprodukt  1531,2 1,0 1,9 1 0,1 
    Herav: Fastlands-Norge  1205,9 1,3 1,8 1¼ 0,7 
  Konsumprisindeksen (endring)   1,3 2½ 3¼ 3,2 
  Årslønn (endring)     5,7 5,0 5 4,6 
  Sysselsetting, personer (endring)  0,3 0,4 -½ 0 
  Arbeidsledighetsrate, nivå (AKU)     3,9 4 4½ 4,3 
  Driftsbalansen (mrd. kroner)   211,1 178,9 205 175,5 

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 tjenester tilknyttet oljeutvinning. 
  Kilder: Økonomiske analyser 1/2003, Inflasjonsrapport 1/03 og Nasjonalbudsjettet 2003 
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Konsumpriser og lønnsutvikling 

Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) avtok fra 5,0 
pst. i januar til 4,8 pst. i februar og 3,7 pst. i mars.  Strømprisene falt 
med om lag 20 pst. fra januar til mars, og bidro dermed til 
mesteparten av fallet i tolvmånedersveksten. Prisveksten justert 
for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) falt 
imidlertid også, og tolvmånedersveksten var 1,5 pst. i mars, ned fra 
1,8 pst. i januar. Det var i hovedsak prisutviklingen på importerte 
konsumvarer som bidro til å trekke ned den underliggende 
prisveksten.  

Tolvmånedersveksten for prisene på importerte konsumvarer 
falt fra -2,2 pst. i januar til -3,3 pst. i mars. I år har klesprisene økt 
langt mindre etter januarsalget enn det som har vært vanlig, og 
klesprisene ligger fortsatt godt under nivået i desember. 
Tolvmånedersveksten i klesprisene har falt fra -6,7 pst. i januar til 
‑11,1 pst. i mars. Årsveksten i bilprisene har falt med 0,8 
prosentpoeng fra januar til mars, og bilprisene ligger nå 0,1 pst. 
lavere enn i mars i fjor.  

Prisene på tjenester der lønn er den viktigste 
kostnadskomponenten har holdt seg stabil på vel 5¼ pst. etter å ha 
falt kraftig siden 1998. Prisene på tjenester med andre viktige 
kostnadskomponenter har tiltatt noe de siste månedene etter å ha 
falt kraftig gjennom fjoråret. Tolvmånedersveksten for disse 
tjenestene var i mars 2,5 pst. Det kraftige fallet i 
tolvmånedersveksten i fjor må ses i sammenheng med bortfallet av 
passasjeravgiften på fly fra 1. april i fjor. 

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 
oppjusterte i slutten av mars anslaget for gjennomsnittlig 
årslønnsvekst fra 2001 til 2002 til 5,7 pst. Det er først og fremst 
lønnsveksten for statsansatte og lærere som er oppjustert. For 
statsansatte ble lønnsveksten oppjustert til 5,9 pst., mens 
lønnsveksten for skoleverket ble oppjustert til 8,2 pst. Det 
gjennomsnittlige lønnsoverhenget inn i 2003 er oppjustert fra 2½ 
pst. til 2¾ pst. Overhenget er gjennomgående høyere i offentlig enn 
i privat sektor.  

I lønnsoppgjøret mellom LO-NHO og YS-NHO ble det enighet om 
å ikke gi generelle tillegg. Det ble imidlertid gitt lavtlønnstillegg til 
arbeidstakerne i avtaleområder der den gjennomsnittlige årslønnen 
er under 95 pst. av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, og noe 
høyere tillegg der gjennomsnittslønnen er under 85 pst. av 
industriarbeiderlønnen. Det ble dermed tillegg til om lag 40 pst. av 
arbeidstakerne i LO/NHO-området. Ifølge NHO vil tilleggene gi et 
bidrag til årslønnsveksten på 0,35 prosentpoeng for 
industriarbeidere. Dersom bidraget fra lønnsglidningen i år blir 
som i fjor, vil lønnsveksten for industriarbeidere fra 2002 til 2003 bli 
i underkant av 4 pst. 

 

Husholdningene 

Veksten i varekonsumet har de siste månedene blitt mer dempet, 
etter sterk vekst i fjor høst. Dette skyldes både en normalisering av 
elektrisitetsforbruket etter en periode med svært kaldt vær, og en 
svakere vekst i kjøp av forbruksvarer. Fra januar til februar økte 

1) Inkludert utvidelsen av ferien i 2001 og 2002 

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for 
inntektsoppgjørene og Statistisk sentralbyrå. 

Figur 4   Årslønnsvekst, alle grupper og 
konsumpriser på tjenester. Prosentvis vekst 
fra året før 
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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 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå og 
Finansdepartementet. 
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varekonsumet sesongjustert med 0,5 pst. Kjøp av energivarer, 
transportmidler og butikkvarer utenom dagligvarer trakk 
varekonsumveksten opp i februar, mens en nedgang i kjøp av 
dagligvarer trakk ned. Varekonsumet i februar var knapt 3 pst. 
høyere enn ett år tidligere. I mars trekker en nedgang i 
førstegangsregistreringen av personbiler i retning av en fortsatt 
dempet utvikling i varekonsumet. Så langt i år har den 
sesongjusterte førstegangsregistreringen av personbiler tilsvart et 
årsnivå i underkant av 120 000 personbiler. 

Igangsettingen av boliger har de siste månedene sunket svakt. Den 
sesongjusterte igangsettingen har de siste tre månedene sett under 
ett tilsvart et årsnivå på om lag 22 000 boliger, som er noe lavere 
enn i fjor. Utviklingen i boligprisene støtter opp under bildet av en 
viss svekkelse av boligmarkedet. De siste månedene har 
boligprisene falt noe, og gjennomsnittlig omsetningstid har økt. 
Ifølge Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk var 
boligprisene i mars om lag uendret fra året før, jf. figur 6. 

Den svake utviklingen i boligprisene har ennå ikke ført til noen 
markert nedgang i kredittveksten til husholdningene. 
Kreditveksten var fram til utgangen av februar i år fortsatt klart 
høyere enn inntektsveksten, og bidro dermed til å øke 
husholdningenes gjeldsgrad. Historisk har utviklingen i 
kredittveksten fulgt utviklingen i boligmarkedet med et visst 
tidsetterslep, og det ventes derfor at husholdningenes kredittvekst 
vil avta i kvartalene framover. 

 

Bedriftene og utenriksøkonomien 

Selv om produksjonsindeksen for industrien har vist en oppgang 
både i januar og februar, er industriproduksjonen så langt i år om 
lag 5 pst. lavere enn på samme tid i fjor. Det har vært en klar 
nedgang i produksjonen av både innsats- og investeringsvarer. Fra 
januar til februar var det særlig treforedlings- og verkstedindustri 
som opplevde produksjonsfall. Det ser imidlertid ut som om 
produksjonen innen treforedling har stabilisert seg på det lave 
nivået, mens verkstedindustrien fortsatt viser en nedadgående 
trend.  

Handelsstatistikken viser at eksportverdien av tradisjonelle varer 
sesongjustert falt med hele 4,2 pst. fra februar til mars. Den svake 
utviklingen i eksportverdien må ses i sammenheng med svekket 
lønnsomhet i norsk industri. Også eksportverdien av fisk og 
fiskeprodukter falt i 1. kvartal i år. Importverdien av tradisjonelle 
varer var i mars om lag uendret fra februar.  

Igangsettingen av næringsbygg var lav også i februar, og hittil i år 
er inngangsettingen 13 pst. lavere enn på samme tid i fjor.  Dette 
skyldes bl.a. en kraftig nedgang i igangsettingen av 
forretningsbygg. Nedgangen er bredt geografisk basert.  

 

Internasjonal økonomi 

Utviklingen i Irak har redusert den geopolitiske usikkerheten. 
Ifølge aprilutgaven av Consensus Forecast anslås BNP-veksten i 
2003 til 2,3 pst. i USA og 1,0 pst. i euroområdet, en liten 
nedjustering fra måneden før. Både Pengefondet (IMF), OECD og 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 7 Industriproduksjon.  
Indeks 1997=100. Sesongjustert og glattet  
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Figur 6 Boligpriser. Tolvmånedersvekst i pst. 
og pris pr. kvm i 1000 kroner 
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EU-kommisjonen har nedjustert sine vekstanslag for EU, mens 
anslagene for USA er opprettholdt. 

Den siste økonomiske statistikken tyder på at veksten i USA blir 
høyere i 1. kvartal enn i 4. kvartal, da årsveksten i BNP var 1,4 pst. 
Detaljhandelsstatistikken for mars viser fortsatt vekst i det private 
konsumet, etter en svak utvikling måneden før. 
Boliginvesteringene fortsatte opp i januar og februar, og det ligger 
an til positivt vekstbidrag fra nettoeksporten for første gang på 
lenge. Arbeidsledigheten ligger relativt stabil i underkant av 6 pst., 
men antall personer i arbeidsstyrken har falt den siste tiden, noe 
som kan tyde på at flere trekker seg ut av arbeidsmarkedet.  

Euroområdet fortsetter å utvikle seg svakere enn USA. 
Detaljhandelen og industriproduksjonen økte i januar, men nasjonal 
statistikk tyder på svakere utvikling i februar. Veksten i 
euroområdet holdes nede av at veksten i regionens største 
økonomi, Tyskland, er nær null. Ifølge sesongjusterte tall var 
arbeidsledigheten 10,6 pst. i Tyskland i mars, som er 1,0 
prosentpoeng høyere enn i mars i fjor.  

Storbritannia, Sverige og Danmark har generelt utviklet seg 
noe bedre enn euroområdet, men likevel svakere enn USA. I 
Storbritannia stod privat forbruk for det viktigste bidraget til 
veksten fram til årsskiftet. Detaljhandelen falt imidlertid både i 
januar og februar, noe som antyder svak vekst i det private 
forbruket i 1. kvartal.  I likhet med i Norge har det vært en tendens 
til fallende sysselsetting og økende ledighet for våre to 
skandinaviske naboer den siste tiden. Arbeidsledigheten både i 
Sverige og Danmark har steget markert i år. 
Detaljomsetningsstatistikken tyder på at det private forbruket har 
holdt seg oppe de to første månedene i år, på tross av det svakere 
arbeidsmarkedet.  

 

Finansmarkedet 

Norges Bank reduserte styringsrenten med ½ prosentpoeng, til 
5,5 pst., på hovedstyremøtet 5. mars. 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. Neste 
hovedstyremøte er 30. april. 
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Kilde: Consensus Forecast. 

Figur 9 Anslag på BNP-vekst fra 2002 til 
2003 gitt på ulike tidspunkt. Pst.  

Kilde: EcoWin. 

Figur 10 Industriproduksjon.  
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  Bruttonasjonalprodukt Konsumpriser Arbeidsledighet (nivå) 
  2002 2003 2002 2003 2002 2003 
   OECD FIN OECD  OECD FIN OECD  OECD FIN OECD 
USA  2,4 2,6 2,5  1,6 2,3 2,4 5,8 5,5 6,0 
Japan 0,3 0,7 1,0 -0,9 -0,5 -1,1 5,4 5,6 5,7 
Storbritannia 1,8 2,4 2,1 2,2 2,3 3,1 5,2 5,3 5,4 
Frankrike 1,2 2,4 1,2 1,9 1,5 1,6 8,9 9,0 9,3 
Tyskland 0,2 2,0 0,3 1,3 1,6 0,8 7,8 7,9 8,3 
Sverige 1,9 2,6 1,5 2,4 2,6 2,4 4,0 4,0 4,5 
                    
Euroområdet  0,9 2,4 1,0 2,4 1,9 1,6 8,2 8,2 8,8 
Norges                   
handelspartnere  1,5 2,5 1,6 2,1 2,1 2,0 6,0 6,0 6,4 
Norge 1,0 1,7 1,1 1,3 2¼ 3,2 4,0 4 4,5 

Tabell 2 Internasjonale hovedtall. Prosentvis vekst fra året før 

Kilder: OECD Economic Outlook 73 og Nasjonalbudsjettet 2003 
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Tremåneders pengemarkedsrente har falt med om lag 0,4 
prosentpoeng siden hovedstyremøtet 5. mars, til 5,1 pst. Deler av 
fallet skjedde etter offentliggjøringen av konsumprisindeksen for 
mars, som viste en svakere vekst enn det som på forhånd var ventet 
i pengemarkedet. Prisingen i pengemarkedet tyder på 
forventninger om at styringsrenten vil bli satt ned med ytterligere 1 
prosentpoeng i løpet av året, jf. figur 12.  Tremåneders 
pengemarkedsrente i Norge er nå om lag 2½ prosentpoeng høyere 
enn i euroområdet og 3,8 prosentpoeng høyere enn i USA.   

Industriens effektive kronekurs er om lag uendret siden forrige 
rentemøte, og har svekket seg med 5,6 pst. siden årsskiftet. Kronen 
har særlig svekket seg mot euro og svenske kroner, men også mot 
amerikanske dollar.  

Renten på norske tiårs statsobligasjoner har steget med om lag 
0,1 prosentpoeng siden hovedstyremøtet 5. mars, til 5,3 pst. Renten 
på tilsvarende tyske papirer har i samme periode steget med 0,2 
prosentpoeng, og rentedifferansen mellom norske og tyske tiårs 
statsobligasjoner er dermed redusert til 1,2 prosentpoeng. Renten 
på amerikanske tiårs statsobligasjoner har steget med om lag 0,3 
prosentpoeng til 3,9 pst. siden begynnelsen av mars.  

Aksjemarkedet i Norge og internasjonalt har tatt seg opp den siste 
tiden, og den svake utviklingen i februar og deler av mars er 
reversert. Siden årsskiftet er de viktigste indeksene for europeiske 
børser om lag uendret, mens de viktigste amerikanske 
aksjeindeksene har steget med om lag 5 pst.  

   

Oljemarkedet 

I tiden før krigsutbruddet i Irak lå oljeprisene til dels godt over 30 
USD, mens de etter krigsutbruddet falt markert, og de ligger nå i 
området 25,5 USD. Oljeproduksjonen i Irak har tilnærmet stoppet 
helt opp. I tillegg har uroligheter i Nigeria – verdens 6. største 
oljeprodusent – ført til midlertidig bortfall av en tredjedel av dette 
landets produksjon. Bortfallet av olje fra Irak og Nigeria blir 
imidlertid oppveid av at blant annet Saudi-Arabia og Kuwait har økt 
sin produksjon, og at produksjonen i Venezuela er i ferd med å ta 
seg opp etter generalstreiken ved årsskiftet. Et usikkerhetsmoment 
i tiden fremover er om OPEC klarer å tilpasse seg en situasjon med 
full oljeproduksjon i Irak, Nigeria og Venezuela. Markedsaktørene 
betaler nå 25,1 USD for olje levert i juli, fallende til 24,4 USD for 
levering i desember.  

Tall fra Energy Information Administration viser at de 
amerikanske oljelagrene ved utgangen av uke 16 fremdeles er på 
et svært lavt nivå. Råoljelagrene lå om lag 12 pst. lavere enn 
gjennomsnittet for de siste fem årene, og 11 pst. under fjorårets 
nivå. Også lagrene av bensin og fyringsolje ligger under de siste 
fem års gjennomsnitt.  

Foreløpige nasjonalregnskapstall fra SSB viser at 
petroleumsinvesteringene (ekskl. tjenester) falt med 4,4 pst. i 
2002 i forhold til året før. I Økonomiske analyser nr 1/2003 anslår 
SSB veksten i petroleumsinvesteringene til nesten 17 pst. i 2003, og 
om lag nullvekst i 2004. 
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Figur 12 Renter  for NOK. Pst. 
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Figur 13 Valutakurser. Prosentvis 
endring siden  januar 1997. Stigende 
kurve angir sterkere krone 
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