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Ny informasjon underbygger bildet av at veksten er i ferd med å ta 
seg opp internasjonalt. Særlig gjelder det USA der konsumet har 
utviklet seg sterkt de siste månedene. Det må blant annet ses i 
sammenheng med utbetaling av skattelette gjennom sjekker til alle 
skattebetalere før sommeren. Arbeidsmarkedet er imidlertid 
fortsatt svakt til tross for en viss sysselsettingsøkning i september. I 
euroområdet er det fortsatt få håndfaste tegn til oppgang, men ulike 
stemningsindikatorer for industrien viser økt optimisme.  

Løpende indikatorer trekker i retning av fortsatt vekst i  BNP for 
Fastlands-Norge i 3. kvartal. Varekonsumet forsatte å øke i 
august, etter god vekst i 2. kvartal. Også utviklingen i boligprisene 
understøtter bildet av oppsvinget i husholdningssektoren. De siste 
månedene har boligprisene tatt seg sesongjustert noe opp, og 
avløst den synkende tendensen fram til våren i år. Igangsettingen 
innefor bygg er imidlertid fortsatt relativ svak. I hovedsak er det 
utviklingen for næringsbygg som har avtatt, mens boligbyggingen 
har vært rimelig stabil. En økning i importen av andre varer i 3. 
kvartal underbygger bildet av fortsatt oppgang i innenlandsk 
etterspørsel. Industriproduksjonen falt i august, noe som må ses i 
sammenheng med en kraftig økning måneden før. De siste tre 
månedene sett under ett har industriproduksjonen økt med over 1 
pst. sammenliknet med forrige tremånedersperiode. 
Metallproduksjon og i treforedling har vokst sterkest. 
Eksportvolumet av tradisjonelle varer økte også noe fra 2. til 3. 
kvartal. 

Både sysselsettingen og AKU-ledigheten har vært stabile 
gjennom sommermånedene, mens antall registrerte ledige ved 
arbeidskontorene har fortsatt å øke. Økningen de siste månedene 
har imidlertid vært lavere enn i første halvår i år. Ved utgangen av 
september utgjorde den registrerte ledigheten sesongjustert 4,1 
pst. av arbeidsstyrken. Nedgangen i antallet ledige stillinger 
annonsert i media var i september klart mindre enn i de foregående 
månedene i år.  

Prisveksten har holdt seg stabilt lav de siste månedene. I både 
august og september var tolvmånedersveksten i konsumprisene 2,1 
pst. Justert for avgiftsendringer og utenom energipriser var 
prisveksten 0,9 pst. Prisnedgangen på importerte konsumvarer har 
flatet ut de siste månedene. 

Tremåneders pengemarkedsrente har steget med om lag 0,1 
prosentpoeng siden midten av september til 2,9 pst. Prisingen i 
pengemarkedet tyder på forventninger om uendret styringsrente 
resten av året. Industriens effektive kronekurs har vært om lag 
uendret sammenliknet med kursnivået i midten av september.  



 

Konjunkturbildet 7/2003 

Arbeidsmarkedet  

Både sysselsettingen og AKU-ledigheten har vært stabile gjennom 
sommermånedene ifølge de sesongjusterte tallene fra 
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). På den annen side har antall 
registrerte ledige ved arbeidskontorene fortsatt å øke.  

Arbeidsstyrken lå i tremånedsperioden juni-august 2000 personer 
under samme periode i fjor. Yrkesfrekvensen har blitt redusert med 
nesten 1 prosentpoeng i den samme perioden.  

Etter en markert nedgang gjennom 1. halvår i år har sysselsettingen 
endret seg lite gjennom sommermånedene. Sysselsettingen ligger nå 
vel 20 000 personer under tilsvarende periode ett år tidligere. 
Nedgangen har vært særlig sterk i industrien. 

I likhet med sysselsettingen har AKU-ledigheten også endret seg lite 
de siste månedene. AKU-ledigheten utgjør nå 4,5 pst. av 
arbeidsstyrken (perioden juni-august), en økning på 0,1 prosentpoeng 
fra forrige tremånedersperiode. Den registrerte ledigheten økte 
sesongjustert med 1 400 personer fra august til september, og utgjør 
nå sesongjustert 4,1 pst. av arbeidsstyrken. I alt var det registrert 
93 200 helt ledige personer i september. Dette er 16 400 flere personer 
enn i september i fjor. Det er i tillegg registrert 15 500 personer på 
ordinære tiltak. Dette er 6 900 flere enn i september i fjor.  

Ledigheten har økt i alle aldersgrupper det siste året. Sterkest økning 
har det vært blant ungdom mellom 20 og 24 år, med en oppgang på 27 
pst. i forhold til september i fjor. Ledigheten ser ut til og fortsette å 
øke blant industriarbeidere. I løpet av det siste året har det blitt 3500 
flere ledige industriarbeidere. Dette tilsvarer en økning på 30 pst. 
Innenfor bygge- og anleggsarbeid har ledigheten vært mer stabil de 
siste månedene, og det er nå registrert 1 200 flere ledige i denne 
yrkesgruppen fra september i fjor.  

Antallet ledige stillinger annonsert i media var i september i år 14 
pst. lavere enn i samme periode i fjor. Nedgangen er vesentlig mindre 
enn tidligere i år.  

 

 2002 2002 2003  
  (Mrd. kroner)  NB04 Norges Bank1) SSB 
  Privat konsum  685,2 3,6 3,0 2¾ 3,3 
  Offentlig konsum  332,5 3,2 0,7 ¾ 1,4 
  Bruttoinvesteringer i fast kapital  259,3 -3,6 2,0 ½ 0,8 
   Petroleumsvirksomhet 53,4 -4,6 22,3 202)  16,4 
  Etterspørsel fra Fastlands-Norge  1211,4 2,1 1,6 1¼ 2,0 
  Eksport  630,5 -0,5 0,0 -1 -1,4 
    Herav: Råolje og naturgass  264,8 0,2 -0,7 -2 -1,9 
                Tradisjonelle varer  199,8 1,3 0,4 -3 0,4 
  Import  415,1 1,7 2,4 1 3,0 
    Herav: Tradisjonelle varer  272,0 4,7 3,5 1¼ 3,1 

  Bruttonasjonalprodukt  1520,7 1,0 0,6 1 -0,1 
    Herav: Fastlands-Norge  1207,1 1,3 0,5 1¼ 0,4 
  Konsumprisindeksen (KPI) (endring)    1,3 2½ 2¼ 2,7 

  Årslønn (endring)      5,7 4½ 5 4,4 
  Sysselsetting, personer (endring)   0,3 -0,9 -½ -0,7 
  Arbeidsledighetsrate, nivå (AKU)      3,9 4,5 4½ 4,5 
  Driftsbalansen (mrd. kroner)    200,6 202,3 205 167,1 

  KPI justert for avgiftsendringer og energipriser  2,3 1¼ 1¼ 1,2 

Figur 1 Arbeidsledighet. Prosent av 
arbeidsstyrken 

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Aetat. 

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

Kilde: Aetat . 

Figur 2 Tilgangen av ledige stillinger 
annonsert i media. Prosentvis endring fra 
samme måned året før 

1) Framskrivingsbane basert på terminrente og terminvalutakurs. 
2) Inkluderer tjenester tilknyttet oljeutvinning. 
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Figur 3 Konsumpriser. Endring fra samme 
måned året før. Pst. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå og 
Finansdepartementet. 

Figur 4 Varekonsumet 

Kilde: EcoWin. 

Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund. 

Figur 5 Boligpriser. Tolvmånedersvekst i 
prosent og pris pr. kvadratmeter i 1000  kroner 
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Konsumprisene 

Prisveksten har holdt seg stabilt lav de siste månedene. I både 
august og september var tolvmånedersveksten i konsumprisene 
2,1 pst. Elektrisitetsprisene har økt med nesten 18 pst. de to siste 
månedene, etter å ha falt siden januar. I september var oppgangen i 
elektrisitetsprisene om lag like stor som i samme måned i fjor. 
Justert for avgiftsendringer og utenom energipriser var prisveksten 
0,9 pst. i både august og september.  

Prisnedgangen på importerte konsumvarer har flatet ut de siste 
månedene. Etter å ha bidratt til å trekke opp prisveksten de to 
foregående månedene, avtok prisveksten på importerte 
konsumvarer noe fra august til september. Prisene på importerte 
konsumvarer er nå 3,7 pst. lavere enn i samme måned i fjor.  

Prisveksten på norskproduserte varer og tjenester økte moderat fra 
august til september, og tolvmånedersveksten er nå 2,8 pst. Det var 
i hovedsak husleiene som bidro til å trekke opp prisveksten. I 
september var tolvmånedersveksten i husleiene 4,0 pst. Prisveksten 
på tjenester der lønn er den dominerende prisfaktoren, avtok noe 
fra august til september.  

 

Husholdningene 

Veksten i varekonsumet har fortsatt den siste tiden. Fra juli til 
august økte varekonsumet sesongjustert med 0,3 pst. ifølge 
Statistisk sentralbyrås varekonsumindeks. Dersom en ser de siste 
månedene under ett, er det i hovedsak sterk vekst i kjøpene av klær 
og skotøy og forbrukerelektronikk som har trukket opp 
varekonsumveksten. I august var det sesongjusterte varekonsumet 
over 4 pst. høyere enn bunnivået i mars i år. Også 
førstegangsregistreringen av biler har tatt seg noe opp den siste 
t iden. I september t i lsvarte den sesongjusterte 
førstegangsregistreringen et årsnivå i overkant av 120 000 
personbiler. Husholdningenes optimistiske innstilling til utsiktene 
for egen økonomi og de lave rentene ventes å bidra til fortsatt sterk 
vekst i varekonsumet framover. 

Utviklingen i boligprisene understøtter bildet av oppsvinget i 
husholdningssektoren. De siste månedene har boligprisene tatt seg 
sesongjustert noe opp, etter å ha vist en synkende tendens fram til 
våren i år. I september var boligprisene 2½ pst. høyere enn ett år 
tidligere. Det siste året har boligprisene økt mest i byene utenom 
Oslo. Svakest vekst har det vært i Oslo og Akershus og i Møre og 
Romsdal. 

Igangsettingen av boliger har vært relativt stabil de siste månedene, 
tilsvarende et årsnivå på om lag 22 000 boliger. I årets åtte første 
måneder ble det igangsatt 1 pst. færre boliger enn i samme periode 
i fjor. Det siste året har igangsettingen i Oslo og Akershus og i 
Midt- og Nord-Norge økt, mens den har falt på Østlandet utenom 
Oslo og Akershus og på Sør- og Vestlandet. -5
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Bedriftene i Fastlands-Norge  

Ifølge produksjonsindeksen falt industriproduksjonen 
sesongjustert med 4,4 pst. fra juli til august, etter en like sterk 
oppgang måneden før. Dersom en ser de tre siste månedene under 
ett har det vært en sesongjustert økning i industriproduksjonen på 
1,2 pst. i forhold til foregående tremånedsperiode. De siste tre 
månedene er det særlig treforedling og metallproduksjonen som 
har økt. Oppgangen i metallproduksjonen må ses i sammenheng 
med økningen i produksjonskapasiteten. Så langt i år er den 
samlede industriproduksjonen 4,9 pst. lavere enn i tilsvarende 
periode i 2002.  
 
Igangsettingen innenfor bygg var fortsatt relativ svak i august. I 
årets åtte første måneder var igangsatt areal av boliger og 
næringsbygg 11 pst. lavere enn i samme periode i fjor. Nedgangen 
skyldes først og fremst lavere igangsetting av næringsbygg. 
 
Eksportvolumet av tradisjonelle varer økte med moderate 0,4 pst. 
sesongjustert fra 2. til 3. kvartal ifølge handelsstatistikken. 
Eksporten av maskiner og transportmidler økte, mens det var en 
nedgang i eksporten av ferdigvarer. Hittil i år har imidlertid 
eksportvolumet avtatt med 0,8 pst. i forhold til samme periode i fjor. 
Eksportprisene falt sesongjustert med 1 pst. fra 2. til 3. kvartal.  
 
Importvolumet av andre varer økte sesongjustert fra 2. til 3. 
kvartal med 1,2 pst. etter god vekst også i 2. kvartal. Hittil i år har 
importvolumet økt med 3,4 pst. målt i forhold til samme periode i 
fjor. Oppgangen i importprisene fortsatte i 3. kvartal, med en 
sesongjustert oppgang på 0,6 pst. Oppgangen må ses i 
sammenheng med svekkelsen av kronekursen.  
 
Internasjonal økonomi 

Ny informasjon om utviklingen i verdensøkonomien er fremdeles 
blandet, selv om stadig flere indikatorer tyder på at aktiviteten er i 
ferd med å ta seg opp etter tre år med lav vekst.  

I USA økte industriproduksjonen i 3. kvartal med 0,4 pst. og 
kapasitetsutnyttelsen har økt. Lagrene er på vei ned, og økt 
etterspørsel må dermed i stor grad dekkes med økt produksjon. 
Flere bedrifter har rapportert om gode resultater og S&P 500 har 
steget mer enn 30 pst. fra bunnivået i mars i år. Grunnlaget for økte 
investeringer burde dermed være styrket. Produsentprisene steg 
0,3 pst. i september, mens konsumprisveksten fortsatt er lav. 
Kjerneinflasjonen var i september 1,2 pst., den laveste på 38 år. Det 
private konsumet har utviklet seg sterkt de siste månedene, men 
stemningsindikatorer for husholdningene ser ut til å ha stabilisert 
seg etter en kraftig økning gjennom 2. kvartal. Dette må blant annet 
sees i lys av fortsatt usikkerhet mht. utviklingen i arbeidsmarkedet. 
Sysselsettingen økte noe i september, men er likevel 500 000 
personer lavere enn i januar. Arbeidsledighetsraten lå stabilt på 6,1 
pst. Dette er noe lavere enn toppnivået i sommer, men fortsatt 
høyere enn i samme måned i fjor. Dollarkursen har fortsatt å falle 
mot mange valutaer og dette har isolert sett bidratt til en bedret 
handelsbalanse.  

Den økonomiske veksten i euroområdet er fremdeles svak. 
Innenlandsk etterspørsel utvikler seg svakt og styrket euro bidrar 
til å svekke impulsene fra eksporten. Reviderte tall for 2. kvartal 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 7 Eksport og import av tradisjonelle 
varer. Mrd. kroner. Sesongjustert 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 6 Industriproduksjon. Indeks 1995=100. 
Sesongjustert 

12

18

24

30

1998 1999 2000 2001 2002 2003
12

18

24

30

Import

Eksport

90

95

100

105

110

115

1998 1999 2000 2001 2002 2003
90

95

100

105

110

115



 

Konjunkturbildet 7/2003 

2003 viser en nedgang i euroområdets BNP på 0,1 pst., etter 
nullvekst i 1. kvartal. Industriproduksjonen i euroområdet falt 0,4 
pst. i august etter en kraftig vekst måneden før. Reuters 
konjunkturindikator for industrien i euroområdet økte for tredje 
måned på rad i september, og kom over 50 pst. for første gang 
siden februar i år. Produksjon og nye ordre øker, men 
sysselsettingen fortsetter å falle. Arbeidsledigheten har vært 
uendret på 8,8 pst. siden mars i år. Samlet overskudd på 
handelsbalansen i august var 6,9 milliarder euro, en nedgang på 
600 millioner euro fra juli. Konsumprisveksten var uendret på 2,1 
pst. fra august til september. Kjerneinflasjonen – som ekskluderer 
energi, mat, alkohol og tobakk – økte med 0,1 pst. til 1,8 pst. i 
september. Det er få i markedet som regner med reduksjon i 
styringsrenten den nærmeste tiden.  

I Storbritannia økte industriproduksjonen med 0,4 prosent fra juli 
til august etter god vekst også de foregående to månedene. 
Tolvmånedersveksten i konsumprisene har falt noe de siste 
månedene og var 2,8 pst. i september. I Sverige falt 
industriproduksjonen med 0,6 pst. i august, men aktiviteten er 
likevel 3 pst. høyere enn for ett år siden. I slutten av september ble 
det svenske budsjettet lagt fram, og det anslås der en BNP-vekst på 
2,0 pst. i 2004. Dette er noe høyere enn blant annet OECDs anslag 
fra april.  

I Japan har økonomien utviklet seg bedre enn forventet i år. BNP-
veksten var hele 2,3 pst. i 2. kvartal, etter en oppgang på 1,3 pst. i 1. 
kvartal. Industriproduksjonen falt med 0,5 pst. i juli, etter en 
tilsvarende økning i juni. Japanske yen har styrket seg mot 
amerikanske dollar de siste månedene, til tross av intervensjoner 
fra sentralbanken for å holde kursen nede.   

 

Finansmarkedet 

Norges Bank reduserte på hovedstyremøtet 17. september 
styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, til 2,5 pst. Banken endret 
samtidig sin vurdering av risikobildet framover, og uttrykte at det 
med uendret rente framover er like sannsynlig at inflasjonen på to 
års sikt blir lavere enn 2½ pst. som at den blir høyere. Neste 
hovedstyremøte er 29. oktober. 

Tremåneders pengemarkedsrente har steget med om lag 0,1 
prosentpoeng siden hovedstyremøtet til 2,9 pst. Prisingen i 
pengemarkedet tyder på forventninger om uendret styringsrente 

Kilde: Consensus Forecast. 

Figur 8 BNP-anslag for 2003 gitt på 
ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året 

           Bruttonasjonalprodukt                Konsumpriser        Arbeidsledighet (nivå) 
  2002 2003 2002 2003 2002 2003 
    NB04 OECD  NB04 OECD  NB04 OECD 
USA  2,4 2,3 2,5  1,6 2,2 2,4 5,8 6,0 6,0 
Japan 0,3 1,5 1,0 -0,9 -0,5 -0,9 5,4 5,7 5,7 
Storbritannia 1,8 1,8 2,1 2,0 2,7 3,1 5,2 5,4 5,4 
Frankrike 1,2 0,8 1,2 1,9 1,9 1,6 8,9 9,2 9,3 
Tyskland 0,2 0,1 0,3 1,4 0,9 0,8 7,8 8,3 8,3 
Sverige 1,9 1,5 1,5 2,4 2,2 2,4 4,0 4,5 4,5 
                    
Euroområdet  0,9 0,7 1,0 2,4 1,9 2,0 8,2 8,8 8,8 
Norges                   
handelspartnere  1,5 1,3 1,6 2,0 2,0 1,9 6,0 6,4 6,4 
Norge 1,0 0,6 1,1 1,3 2½ 3,2 4,0 4,5 4,5 

Tabell 2 Internasjonale hovedtall. Prosentvis vekst fra året før 

Kilder: OECD Economic Outlook 73 og Nasjonalbudsjett 2004 

Kilde: EcoWin. 

Figur 9 Arbeidsledighet. Pst. av 
arbeidsstyrken
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resten av året.  Tremåneders pengemarkedsrente i Norge er 
fortsatt om lag ¾ prosentpoeng høyere enn i euroområdet og 1¾ 
prosentpoeng høyere enn i USA.   

Industriens effektive kronekurs er om lag uendret siden forrige 
hovedstyremøte, men har svekket seg med om lag 10½ pst. siden 
årsskiftet. Norske kroner har særlig svekket seg mot euro, danske 
og svenske kroner. 

Renten på norske tiårs statsobligasjoner har steget marginalt 
siden hovedstyremøtet, til i overkant av 4,9 pst. Renten på 
tilsvarende tyske papirer har i samme periode steget noe mer enn 
de norske, og rentedifferansen mellom norske og tyske tiårs 
statsobligasjoner er på om lag 0,7 prosentpoeng. Siden 
rentebunnen i midten av juni, har de lange rentene i Norge og 
internasjonalt steget markert. Renten på norske tiårs 
statsobligasjoner har steget med 0,7 prosentpoeng. Tilsvarende 
tyske og amerikanske papirer har steget med hhv. 0,8 og 1,2 
prosentpoeng. 

Aksjemarkedet i Norge og internasjonalt har steget markert siden 
bunnoteringen i 1. kvartal. Etter en nedgang i september har 
aksjemarkedet hentet seg inn igjen i oktober, og Oslo Børs 
Hovedindeks er nå på om lag samme nivå som i midten av 
september. I USA har den teknologitunge Nasdaq-indeksen og den 
bredere S&P 500 steget med om lag 2 pst. siden midten av 
september. Den europeiske FTSE 100 indeksen falt i samme 
periode med om lag 1 pst. 

 
Petroleumsvirksomheten 

Gjennomsnittlig oljepris hittil i år har vært 28,7 USD pr. fat eller 
206 kroner. Gjennom første halvdel av september falt prisene fra 
om lag 30 USD pr. fat til under 26 USD, noe som kan ses i 
sammenheng med stadig økende produksjon i Irak og mer normale 
lagernivå. Den 24. september besluttet OPEC å redusere kvotene 
med 900 000 fat pr. dag, med virkning fra 1. november. Dette har 
bidratt til at prisene har tatt seg markert opp igjen. Den 23. oktober 
var oljeprisen 29,7 USD pr. fat. På International Petroleum 
Exchange i London betaler aktørene nå 29 USD for råolje levert i 
desember.  
 
Ifølge EIA har de amerikanske oljelagrene økt de siste ukene, men 
de samlede lagrene av både råolje, bensin og fyringsolje ligger 
fremdeles under gjennomsnittet for de fem siste årene.  
 
Tall fra Oljedirektoratet viser at petroleumsproduksjonen på 
norsk sokkel i august utgjorde 20,1 millioner standard kubikkmeter 
oljeekvivalenter (Sm3 o.e.), om lag uendret fra august i fjor. Av 
totalproduksjonen var rundt 13,3 mill. Sm3 o.e. råolje (2,7 mill. fat 
pr. dag), 4,8 mill. Sm3 o.e. salgbar gass og 1,9 mill. Sm3 o.e. NGL 
og kondensat. Den totale produksjonen hittil i år er om lag 172 mill. 
Sm3 o.e., også dette om lag uendret fra samme tidspunkt i fjor.  
 
Eksportverdien av råolje, kondensat og naturgass utgjorde ifølge 
Statistisk sentralbyrå 20,1 mrd. kroner i september, 0,5 mrd. lavere 
enn i samme måned i fjor. Eksportverdien av råolje og kondensat 
sank med 2,7 mrd. kroner. Dette ble langt på vei oppveid av en 
økning for naturgass på 2,2 mrd. kroner, en økning som skyldes 
meget lav gasseksport i september i fjor. Hittil i år er det eksportert 

Kilde: EcoWin. 

Figur 10 Valutakurser. Prosentvis endring 
siden  januar 1997

Kilde: EcoWin. 

Figur 11 Aksjekurser 

Kilde: Norges Bank 

Figur 12 Oljepris. USD pr. fat
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råolje, kondensat og naturgass til en verdi av 198,4 mrd. kroner, 
mens eksportverdien på samme tid i fjor var på 192,0 mrd. kroner.  
 
  
 
 
 
 
  
  




