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Konjunkturoppgangen i norsk økonomi ser ut til å ha fortsatt inn i 
2004. Veksten i varekonsumet holdt seg sterk i januar. Betydelig 
oppgang i boligpriser og positive vurderinger av de økonomiske 
utsiktene tilsier fortsatt sterk vekst i husholdningenes etterspørsel. 
Også fra deler av næringslivet kommer det positive signaler, og den 
siste investeringstellingen tyder på at industrien forventer økt 
aktivitet. 
 
Det kan se ut til at det økonomiske omslaget har kommet også 
internasjonalt. I USA var BNP-veksten (målt som årlig rate) på 4,1 
pst. i 4. kvartal. Også i Japan var veksten sterk i siste kvartal i fjor. 
Oppsvinget i Japan må delvis ses i sammenheng med økt 
etterspørsel fra Kina. I euroområdet var veksten fortsatt relativt svak 
i siste kvartal i fjor, men aktiviteten tok seg likevel opp gjennom året. 
 
I januar var konsumprisene i Norge 1,8 pst. lavere enn i samme 
måned i fjor. Det er første gang siden januar 1960 at det er registrert 
prisnedgang i konsumprisene på tolvmånedersbasis. Fallet i prisene 
skyldtes i hovedsak de svært høye elektrisitetsprisene i samme 
måned i fjor. Justert for avgiftsendringer og utenom energipriser 
(KPI-JAE) avtok tolvmånedersveksten fra 0,4 pst. i desember til 0,1 
pst. i januar. Særlig bidro utvikingen i husleiene til å trekke ned 
prisveksten. 
 
Arbeidsmarkedet har vært relativt stabilt siden 3. kvartal i fjor. 
Sysselsettingen og arbeidsstyrken har økt noe, mens ledigheten har 
endret seg lite. Det er nå registrert 96 800 helt ledige personer. Det 
er om lag 2500 færre enn ved årsskiftet når en justerer for 
sesongvariasjoner. Samtidig har tiltaksnivået økt. Tilgangen av 
ledige stillinger annonsert i media har vært stabil det siste halve året. 
AKU-ledigheten har endret seg lite siden 2. kvartal i fjor, og utgjorde 
4,6 pst. sesongjustert i tremånedersperioden fram til og med januar i 
år.  
 
Norges Bank reduserte styringsrenten med ¼ prosentpoeng, til 2,0 
pst., på hovedstyremøtet 28. januar. Etter styremøtet falt 
tremåneders pengemarkedsrente, og den er nå rundt 1,8 pst. 
Prisingen i pengemarkedet tyder på forventninger om at 
styringsrenten reduseres ytterligere med ½ prosentpoeng på 
hovedstyremøtet 11. mars. Renten på norske tiårs statsobligasjoner 
har falt med ½ prosentpoeng siden årsskiftet, til i underkant av 4 pst, 
og ligger nå lavere enn renten på tilsvarende tyske verdipapirer. 
 
Industriens effektive kronekurs har styrket seg noe de siste ukene. 
Siden årsskiftet har den effektive kronekursen imidlertid svekket 
seg med om lag 4 pst., og om lag tilsvarende målt mot euro.  
 

Markert nedgang i lange renter 
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Arbeidsmarkedet 
 
Arbeidsstyrken økte svakt gjennom fjoråret, og i den siste 
tremånedersperioden fram til og med januar i år lå arbeidsstyrken 4000 
personer over tilsvarende periode ett år tidligere. I gjennomsnitt fra 
2002 til 2003 avtok arbeidsstyrken med 3000 personer. Dette bidro til at 
yrkesfrekvensen, dvs. antall personer i arbeidsstyrken i forhold til den 
yrkesaktive delen av befolkningen, ble redusert med 0,6 prosentpoeng 
til 72,9 pst. fra 2002 til 2003. Det var nedgang i yrkesdeltakelsen blant 
flere aldersgrupper. Særlig sterk var nedgangen blant ungdom.  
 
Samlet sett har sysselsettingen endret seg lite de siste månedene fram 
til og med januar i år, og ligger nå 7000 personer lavere enn i samme 
periode ett år tidligere. Ifølge AKU har sysselsettingen blitt redusert 
med vel 17 000 personer fra 2002 til 2003, og på årsbasis var nedgangen 
særlig sterk innen industri og samferdsel.  
 
AKU-ledigheten har endret seg lite siden 2. kvartal i fjor, og utgjorde 
4,6 pst. sesongjustert i tremånedersperioden fram til og med januar i år. 
I forhold til samme periode ett år tidligere har AKU-ledigheten økt med 
0,4 prosentpoeng. Antall registrerte helt ledige har økt med 800 
personer sesongjustert fra januar til februar, etter en nedgang på 3400 
personer forrige måned. Sesongjustert utgjør antall registrerte helt 
ledige 3,9 pst. av arbeidsstyrken. Økningen i antall registrerte helt 
ledige den siste måneden må ses i sammenheng med den markerte 
nedgangen måneden før, som trolig overdrev fallet i antall ledige fordi 
ledighetstallene ble oppdatert senere enn vanlig. Det er nå registrert  96 
900 helt ledige, og det er 4400 flere enn på samme tid i fjor. 
 
Etter en sammenhengende reduksjon de siste årene har tilgangen av 
ledige stillinger annonsert i media vært stabil det siste halvåret, og fra 
februar 2003 til februar 2004 har ledige stillinger annonsert i media 
avtatt med 5 pst. Tilgangen av ledige stillinger ser ut til å ha tatt seg opp 
innen bygg og anlegg, industri og i IKT-yrker de siste månedene.  
 

 2002 2003  
   NB04 NB04 Norges Bank SSB 
  Privat konsum  3,6 3,0 3,8 5 5,1 
  Offentlig konsum  3,2 0,7 2,0 2 2,1 
  Bruttoinvesteringer i fast kapital  -3,6 2,0 2,9 .. 1,8 
   Petroleumsvirksomhet -4,6 22,3 11,5 15 4,4 
  Etterspørsel fra Fastlands-Norge  2,1 1,6 3,1 3¾ 3,6 
  Eksport  -0,5 0,0 1,7 .. 2,2 
    Herav: Råolje og naturgass  0,2 -0,7 0,5 .. 0,7 
                Tradisjonelle varer  1,3 0,4 3,3 2 4,9 
  Import  1,7 2,4 3,6 5¼ 4,2 
    Herav: Tradisjonelle varer  4,7 3,5 4,2 .. 3,9 

  Bruttonasjonalprodukt  1,0 0,6 2,3 .. 2,8 
    Herav: Fastlands-Norge  1,3 0,5 2,6 3 3,6 
  Konsumprisindeksen (KPI)   1,3 2½ 1¼ 1¼ 1,3 
  KPI justert for avgiftsendringer og energipriser 2,3 1¼ 1¾ 2 1,5 
  Årslønn    5,7 4½ 4 4¼ 4,2 
  Sysselsetting, personer (endring) 0,3 -0,9 0,0 ¼ 0,2 
  Arbeidsledighetsrate, nivå (AKU)    3,9 4,5 4,7 4¾ 4,4 
  Driftsbalansen (mrd. kroner)  200,6 202,3 162,9 .. 172,4 

2004 

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: Statistisk sentralbyrå . 

Figur 2  Sysselsetting og arbeidsstyrke. 
Sesongjusterte tall. Pst. av arbeidsstyrken.  

Kilder: Økonomiske analyser 6/2003, Inflasjonsrapport 3/03 og Nasjonalbudsjett 2004. 
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Konsumprisene 
I januar var konsumprisene 1,8 pst. lavere enn i samme måned i 
fjor. Det er første gang siden januar 1960 at det er registrert 
prisnedgang i konsumprisene på tolvmånedersbasis, og ikke siden 
1947 har prisreduksjonen vært så sterk. Fallet i prisene skyldtes i 
hovedsak de svært høye elektrisitetsprisene i samme måned i fjor. 
Elektrisitetsprisene var i januar om lag 30 pst. lavere enn for ett år 
siden. I fjor falt strømprisene kraftig fram mot sommeren, og en 
mer normal utvikling gjennom inneværende år, vil trekke opp 
prisveksten framover.  

Justert for avgiftsendringer og utenom energipriser (KPI-
JAE) avtok tolvmånedersveksten fra 0,4 pst. i desember til 0,1 pst. i 
januar. Særlig bidro utviklingen i husleiene til å trekke ned 
prisveksten, med en tolvmånedersvekst som falt fra 3,8 pst. i 
desember til 2,5 pst. i januar. Prisveksten på tjenester med 
arbeidslønn som dominerende prisfaktor falt også fra desember til 
januar etter å ha økt de tre foregående månedene. Totalt sett var 
tolvmånedersveksten for prisene på norskproduserte varer og 
tjenester utenom elektrisitet 1,7 pst. i januar, ned fra 2,4 pst. i 
desember. Prisene på importerte konsumvarer falt som vanlig fra 
desember til januar som følge av januarsalget. Imidlertid var 
nedgangen i prisene mindre enn i samme periode i fjor. 
Tolvmånedersendringen i prisene på importerte konsumvarer var  

-3,4 pst. i januar, opp fra vel -4 pst. i desember. Avgiftene 
prisjusteres i januar. Beregningsopplegget for KPI-JAE vil normalt 
overvurdere det reelle avgiftsbidraget i begynnelsen av året og 
undervurdere avgiftsbidraget mot slutten av året. Det trekker 
isolert sett ned veksten i KPI-JAE i begynnelsen av året og trekker 
veksten opp mot slutten av året. I år var denne effekten særlig stor 
på grunn av den lave prisveksten i januar.  

Den norske harmoniserte konsumprisindeksen falt i januar 
med 1,4 pst. sammenliknet med samme måned i fjor, mens 
oppgangen i desember var 0,1 pst. Tall for euroområdet viser en 
prisvekst på 1,9 pst. i januar, mot 2,0 pst. i desember. 

 

Lønn 
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) 
anslår den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2002 til 2003 for 
alle grupper til 4½ pst. I 2002 var lønnsveksten 5,7 pst. Det 
gjennomsnittlige lønnsoverhenget inn i 2004 anslås til vel 1 pst., 
mot 2,7 pst. året før.  

I NHO-bedrifter i industrien er årslønnsveksten beregnet til 3½ pst. 
for arbeidere og til 4½ prosent for funksjonærer. Gjennomsnittlig 
årslønnsvekst for disse to gruppene under ett kan anslås til om lag 
4 pst. For heltidsansatte i HSH-bedrifter i varehandelen har veksten 
vært 4,3 pst. Innen finanstjenester er lønnsveksten beregnet til 4½ 
prosent. For ansatte i staten, kommunene og i skoleverket anslår 
TBU lønnsveksten til henholdsvis 4,3 pst., 4½ pst. og 5,4 pst. 

Ifølge SSBs kvartalsvise lønnsindeks for privat sektor økte 
månedslønnen i industrien med 3,9 pst. fra 4. kvartal 2002 til 4. 
kvartal 2003. Tilsvarende tall for varehandelen viste en økning på 
3,2 pst.  

 
 
 

Figur 3 Konsumpriser. Endring fra samme 
måned året før. Pst. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 
Finansdepartementet. 

Figur 4 Konsumpriser. Endring fra året før.  
Pst. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå  

Figur 5   Årslønnsvekst for alle grupper. 
Prosentvis endring fra året før  

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget 
for inntektsoppgjørene og 
Finansdepartementet. 
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Husholdningene 
Husholdningenes varekonsum økte sesongjustert med hele 1,1 
pst. fra desember til januar, etter en viss oppgang også måneden 
før. Det var særlig en markert oppgang i kjøpene av andre varer 
enn mat som trakk opp varekonsumet, selv om en normalisering av 
elektrisitetsforbruket etter en mild desembermåned også bidro. 
Kjøpene av transportmidler og matvarer var relativt stabile fra 
måneden før. Tall for førstegangsregistreringen av personbiler 
tyder imidlertid på at kjøpene av transportmidler tok seg opp fra 
januar til februar. Den siste korttidsstatistikken viser dermed at den 
sterke veksten i varekonsumet har fortsatt inn i 1. kvartal. 
 
Veksten i boligprisene fortsatte i februar. Samlet sett har 
boligprisene økt med 14 pst. (sesongjustert) siden bunnen i mai i 
fjor. Utviklingen i Norsk Gallups trendindikator for husholdningene 
understøtter bildet av økt optimisme i husholdningssektoren. Fra 4. 
kvartal i fjor til 1. kvartal i år var det en ytterligere økning i andelen 
av husholdningene som har en positiv vurdering av økonomien. Det 
var vurderingene av landets økonomi det siste året og vurderingen 
av dagens situasjon for større innkjøp som bidro til oppgangen i 
første kvartal. Husholdningenes optimisme trekker i retning av at 
etterspørselsveksten vil holde seg sterk den nærmeste tiden.  
 
Det er også tegn til at boligprisveksten og de lave rentene har 
begynt å gi utslag i boligbyggingen. Selv om igangsettingstallene 
varierer mye fra måned til måned, kan tallene til og med desember i 
fjor tyde på en viss oppgang. Dette understøttes av at 
ordrestatistikken for bygge- og anleggsnæringen for 4. kvartal viste 
en klar økning i både ordretilgangen og ordrereservene for 
boligbygg, noe som trekker i retning av at boligbyggingen vil ta seg 
videre opp framover. 
 
Husholdningenes gjeldsvekst har holdt seg svært høy også de 
siste månedene fram til januar. I tillegg viste Kredittilsynets 
boliglånsundersøkelse for 2004 en klar økning i andelen boliglån 
med høy belåningsgrad. Kredittilsynet rapporterer at fortsatt sterk 
gjeldsvekst og høy belåningsgrad av boligene på lengre sikt kan 
bidra til å svekke stabiliteten i finansmarkedet. 
 
Bedriftene i Fastlands-Norge 
Eksportverdien av tradisjonelle varer steg med nesten 8 pst. fra 
desember i fjor til januar i år . Månedsveksten måneden før var 
nærmere -9 pst, slik at nivået i januar var relativt uendret i forhold 
til i november i fjor. Det var spesielt eksportverdien av fisk og 
fiskevarer, treforedling og aluminium som bidro til oppgangen i 
januar. 
 
Importverdien av andre varer falt sesongjustert med knapt 1 pst. 
fra desember i fjor til januar i år, og siden i fjor sommer har det 
bare vært mindre variasjoner i verdien av importen av tradisjonelle 
varer. Importen fra Kina har økt sterkt, og i januar var Kina Norges 
6. største importland, om lag på linje med USA. 
 
Underskuddet på handelsbalansen med tradisjonelle varer ble 4,4 
milliarder kroner i januar. Dette er 1,4 mrd. kroner mindre enn i 
januar 2003. 
 
I Statistisk sentralbyrås investeringstelling for 1. kvartal i år anslås 

Figur 6 Varekonsum 

Kilde: EcoWin 
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Figur 7 Import fra Kina. Mill kroner. 
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det at investeringene i industrien vil ta seg opp med 6 pst. i 2004, 
etter en nedgang på 18 pst. året før. Det er spesielt investeringer 
innen oljeraffinering og kjemisk industri som bidrar til oppgangen. 
Også investeringene innen kraftforsyning er ventet å øke i 2004, og 
bransjen rapporterer om 12 pst. høyere investeringer i 2004 i 
forhold til 2003. 
 
Internasjonal økonomi 
Etter sterk oppgang i veksten i internasjonal økonomi i andre 
halvår 2003, tyder konjunkturindikatorene på at veksten hittil i år 
har vært mer moderat. Veksten er fortsatt ujevnt fordelt. Asia 
inklusive Japan samt USA bidrar til å trekke veksten opp, mens 
utviklingen i Europa så langt har vært moderat. I USA er den svake 
utviklingen i arbeidsmarkedet og ubalanser i utenriksøkonomien 
og i offentlige budsjetter stadig usikkerhetsmomenter mht. veksten 
framover, mens den sterke euroen bidrar negativt i forhold til et 
klart omslag i eurolandene.  
 
Til tross for sterk vekst i den amerikanske økonomien gjennom 
2003 har ikke arbeidsmarkedet i USA bedret seg nevneverdig. 
Siden august 2003 har det blitt opprettet snaut 370 000 
arbeidsplasser i amerikansk økonomi, men siden første halvår 2001 
er likevel over tre og en halv million arbeidsplasser forsvunnet 
(netto). Det svake arbeidsmarkedet kan bidra til å forklare at  
forventningsindikatorer for husholdningene falt markert i februar. 
Konsumprisene steg med 0,5 pst. fra desember til januar, mens 
tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen (eksklusive mat og energi) 
forble uendret på 1,1 pst. BNP-veksten for fjerde kvartal ble revidert 
opp med 0,1 prosentpoeng til 4,1 pst., mens det var ventet en vekst 
på 3,5 pst. Den sterkere veksten tilskrives økte investeringer og 
lageroppbygging, samt høyere eksport. På tross av at den 
handelsvektede dollaren depresierte med 3,3 pst. i fjerde kvartal, 
forverret handelsbalansen seg i desember da importen steg 
markert. 
 
I euroområdet falt flere viktige forventningsindikatorer for 
næringslivet i februar. Dette kan blant annet tilskrives den sterke 
euroen. Den tyske IFO-indeksen sank for første gang på ti måneder 
i februar. Konsumprisene falt med 0,2 pst. i januar, og 
tolvmånedersveksten var 1,9 pst. For kjerneinflasjonen er 
tilsvarende tall hhv. 0,7  pst. og 1,7 pst. I lys av den sterke euroen 
forventes fortsatt press nedover på prisene. I Tyskland falt BNP 

           Bruttonasjonalprodukt                Konsumpriser        Arbeidsledighet (nivå) 
  2003 2004 2003 2004 2003 2004 
   OECD NB04 OECD  OECD NB04 OECD OECD  NB04 OECD 
USA 2,8 3,6 4,1 2,4 1,8 1,7 6,1 5,8 5,9 
Japan 2,7 0,9 1,8 -0,9 -0,6 -0,1 5,3 5,7 5,2 

Storbritannia 2,0 2,5 2,8 2,9 2,3 2,7 5,0 5,2 4,9 
Frankrike 0,2 1,7 1,8 2,0 1,5 1,0 9,6 9,0 9,8 
Tyskland -0,1 1,5 0,8 0,9 0,8 0,8 8,9 8,3 9,2 
Sverige 1,5 2,3 2,3 2,1 1,5 1,4 4,8 4,3 4,7 

              

handelspartnere 1,2 2,3 .. 2,0 1,6 .. 6,6 6,3 .. 
Norge 1,1 2,3 2,5 2,5 1¼  1,2 4,5 4,7 4,7 

Norges             
Euroområdet 0,5 1,9 1,6 2,0 1,5 1,8 8,8 8,7 8,9 

Tabell 2 Internasjonale hovedtall. Prosentvis vekst fra året før 

Kilder: OECD Economic Outlook 74 og Nasjonalbudsjettet 2004. 

Figur 8 Eksport og import av tradisjonelle 
varer. Mrd. kroner. Sesongjustert 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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med 0,1 pst. i 2003. Både eksporten, konsumet og  investeringene 
avtok. I fjerde kvartal steg BNP med 0,2 pst. sesongjustert. 
Tolvmånedersveksten i konsumprisene  falt til 0,9 pst. i februar. 
Fransk økonomi vokste med 0,2 pst. i 2003 og 0,5 pst. i fjerde 
kvartal. Offentlig konsum, investeringer og i noen grad privat 
konsum bidro positivt.  
 
I Japan steg industriproduksjonen sesongjustert med 3,4 pst. i 
desember, der særlig produksjon av elektronikk bidro positivt. I 
desember vokste BNP sesongjustert med 1,7 pst. Omregnet til 
årlige rater innebærer dette en vekst på hele 7 pst. Det er særlig 
eksporten og investeringene som driver oppgangen, men også for 
privat konsum har veksten tatt seg opp. Arbeidsledigheten økte 
med 0,1 pst. til 5 pst. i desember, samtidig som antallet nye 
arbeidsplasser økte med 230 000 (sesongjustert).  
 
I Sverige sank industriproduksjonen med 2 pst. i desember, og 
med 2,2 pst. fra 2002 til 2003. Den svenske Riksbanken senket 
reporenten med 25 punkter i februar. I Storbritannia ble renten 
økt tilsvarende. I Danmark sank industriproduksjonen med 2,5 pst. 
i desember. Industriproduksjonen har dermed sunket tre måneder 
på rad, noe som må ses i sammenheng med lav etterspørsel i 
euroområdet og den sterke valutakursen.  

 

Finansmarkedene 

Norges Bank reduserte styringsrenten med ¼ prosentpoeng, til 
2,0 pst., på hovedstyremøtet 28. januar. Banken opprettholdt 
samtidig sin vurdering av risikobildet framover, og uttrykte at det 
med en rente på 2,0 pst. er mer sannsynlig at inflasjonen på to års 
sikt blir lavere enn 2½ pst. enn at den blir høyere. Neste 
hovedstyremøte er 11. mars. 

Industriens effektive kronekurs har styrket seg noe den siste 
tiden, etter en svekkelse på om lag 4 pst. siden årsskiftet. 
Amerikanske dollar har den siste tiden styrket seg mot euro, og 
kursen er for tiden rundt 1,25, etter å ha vært rundt 1,29 noen uker 
tilbake.  

Tremåneders pengemarkedsrente har falt etter forrige 
hovedstyremøte, og ligger nå på om lag 1,8 pst. Prisingen i 
pengemarkedet tyder på forventninger om at styringsrenten 
reduseres ytterligere med ½ prosentpoeng på hovedstyremøtet 11. 
mars. Tremåneders pengemarkedsrente i Norge er om lag ¼ 
prosentpoeng lavere enn i euroområdet og 0,7 prosentpoeng 
høyere enn i USA. 

Renten på norske tiårs statsobligasjoner har falt med ½ 
prosentpoeng siden årsskiftet, til i underkant av 4 pst. Renten på 
tilsvarende tyske papirer har i samme periode falt om lag 0,2 
prosentpoeng, til 4 pst.  Norsk tiårs statsobligasjonsrente er nå 
lavere enn tysk tiårsrente. En må tilbake til vinteren 1994 siden det 
sist ble observert negativ rentedifferanse til Tyskland. Renten på 
amerikanske tiårs statsobligasjoner har falt med ¼ prosentpoeng 
siden årsskiftet, og er rundt 4 pst. 

Aksjemarkedet både i Norge og internasjonalt steg markert 
gjennom fjoråret. Oslo Børs Hovedindeks hadde en oppgang på 

Kilde: EcoWin. 

Figur 12 Renter på 10-års statsobligasjoner 

Figur 10  Harmoniserte konsumpriser. 
Endring fra året før. Pst. 

Kilde:    Ecowin. 

Figur 11 BNP-anslag for 2004 gitt på ulike 
tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før. 

Kilde: Consensus Forecast. 
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nærmere 50 pst. i 2003, og har siden årsskiftet økt ytterligere med 
om lag 20 pst. I USA har den teknologitunge Nasdaq-indeksen 
steget noe over 1 pst., mens den noe bredere S&P 500-indeksen har 
steget med om lag 3 pst. siden årsskiftet. Den europeiske FTSE 100 
indeksen har i samme periode steget med nærmere 4 pst.  
 
 
Oljemarkedet 
Gjennomsnittlig oljepris hittil i år har vært på 31,1 USD, og prisen 
den 1. mars var 34,4 USD eller om lag 239 kroner pr. fat. Den høye 
prisen skyldes i første rekke at OPEC har vedtatt å redusere 
produksjonen med 1,5 mill. fat pr. dag fra april. Signaler om at den 
økonomiske veksten i USA har vært sterkere enn hittil antatt, samt 
lave lagre av råolje og bensin i USA, bidrar også til at oljeprisen for 
tiden er høy. På International Petroleum Exchange betales det nå 
32 USD for råolje levert i juli, fallende til 30,4 USD for levering i 
desember.   
 
Råoljelagrene i USA har tatt seg noe opp siden årsskiftet, men 
ligger fremdeles på et svært lavt nivå. Lagrene av bensin ligger 
også svært lavt, samtidig som etterspørselen etter bensin forventes 
å øke utover våren. Med lave lagre ventes det at oljeprisen vil være 
svært følsom for endringer i tilbuds- eller etterspørselsforhold.  
 
Forløpige tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble eksportert 
råolje, kondensater og naturgass til en verdi av 23,3 mrd. kroner i 
januar, en nedgang på 7,2 pst. i forhold til januar 2003. Total eksport 
av petroleum i 2003 utgjorde 275,4 mrd. kroner. Dette er en økning 
på 4,2 pst. fra 2002. Eksport av kondensater og naturgass økte med 
12,3 mrd. kroner i 2003, mens eksporten av råolje ble redusert med 
1,3 mrd. kroner. 
 
Ifølge Oljedirektoratet utgjorde produksjonen av salgbar 
petroleum på norsk sokkel 262 mill. Sm3 o.e. i 2003, 1,2 pst. over 
rekordåret 2002. Det er hovedsakelig salg av gass som bidrar til 
økningen. Produksjonen av råolje falt med 4,6 pst. i 2003. 
Foreløpige produksjonstall for januar viser at det ble det produsert 
om lag 2,93 mill. fat olje pr. dag i januar. I januar 2003 ble det 
produsert 2,95 mill. fat olje pr. dag.  
 
Investeringstellingen for oljevirksomheten fra SSB viser at 
oljeinvesteringene økte fra 54 mrd. kroner i 2002 til 64,3 mrd. 
kroner i 2003. Tellingens anslag for oljeinvesteringene i 2004 ligger 
på samme nivå som i 2003. Investeringstellingen omfatter bare felt 
som har fått godkjent plan for utbygging og drift, og investeringene 
i Ormen Lange er derfor ikke inkludert i tellingen. Dersom 
utbyggingen godkjennes av Stortinget vil dette gi betydelige 
økninger i anslaget for 2004 i senere tellinger.  
 
 

Figur 14 Oljepris, USD pr. fat

Kilde: Norges Bank 

Figur 13 Valutakurser. Prosentvis 
endring siden 2 januar 1998 

Kilde: EcoWin 
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