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Fortsatt svak prisvekst 

Sterk vekst i USA. Fortsatt svak 
utvikling i euroområdet og Japan 

Bredt basert oppgang i 
fastlandsøkonomien i 4. kvartal 
2004 

I USA er veksten fortsatt høy. BNP-veksten i 4. kvartal var 3,8 
pst. Både høyt privat konsum og økte bedriftsinvesteringer bidro 
til den sterke veksten. Veksten i euroområdet har vært svak den 
siste tiden, og i 4. kvartal i fjor økte BNP med kun 0,8 pst.  Den 
svake utviklingen må ses i sammenheng med fortsatt sterk euro 
og svak eksportutvikling. Prognosene fra Consensus Forecasts 
viser en fortsatt svak utvikling i euroområdet, og en sterk vekst i 
USA, Storbritannia og i de nordiske landene. Veksten i USA er 
uendret i forhold til tidligere rapporter fra Consensus Forecasts, 
mens veksten i Japan og euroområdet er nedjustert. 
 
Veksten i norsk økonomi er sterk. BNP for Fastlands-Norge økte 
sesongjustert med 1,3 pst. fra 3. til 4. kvartal 2004. Samtidig ble 
veksten i 3. kvartal revidert opp. Privat konsum og 
boliginvesteringer er fortsatt viktige drivkrefter i oppgangen, men 
også bedriftsinvesteringene og nettoeksporten gir nå betydelige 
impulser mot fastlandsøkonomien.  
 
Tilgjengelig korttidsstatistikk tyder på fortsatt god aktivitet i 
fastlandsøkonomien i 1. kvartal i år. I industrisektoren har 
ordretilgangen steget kraftig og produksjonsoppgangen fra i fjor 
synes å fortsette. Ifølge Statistisk sentralbyrås siste 
investeringstelling ventes industriinvesteringene å øke i 2005, 
mens det tidligere var ventet nedgang. I første kvartal var TNS 
Gallups trendindikator for husholdningene på sitt høyeste nivå 
siden 1997. Den underliggende veksten i husholdningenes 
varekonsum er fortsatt høy. Et fall på nær 6 pst. i januar må ses i 
sammenheng med at bilsalget i januar falt kraftig etter det 
rekordhøye salget av biler i desember.  
 
Sysselsettingen økte med 6000 personer i perioden november 
2004 – januar 2005, sammenliknet med foregående 
tremånedersperiode. I samme periode avtok AKU-ledigheten med 
om lag 2000 personer, og ledigheten utgjør nå 4,4 pst. av 
arbeidsstyrken. Tall fra Aetat viser også en moderat nedgang i 
ledigheten. Ved utgangen av februar var det registrert 91 100 
helt ledige personer ved arbeidskontorene. 
 
Konsumprisene var i februar 1,0 pst. høyere enn i samme måned 
i fjor, 0,1 prosentpoeng lavere enn i januar. Justert for 
avgiftsendringer og energivarer (KPI-JAE) økte prisene med 0,7 
pst. fra februar 2004 til februar i år, dvs. samme 
tolvmånedersvekst som i januar. Prisveksten var noe lavere enn 
ventet i markedet også i februar. 
 
Tremåneders pengemarkedsrente er for tiden rundt 2,0 pst. 
Prisingen i pengemarkedet tyder på forventninger om at Norges 
Bank holder styringsrenten uendret på hovedstyremøtet 16. 
mars. Industriens effektive kronekurs er på linje med hva den var 
etter siste hovedstyremøte. Siden årsskiftet har kronekursen 
svekket seg med om lag 1 pst.  
 
Fra midten av februar har oljeprisen steget betydelig, og den 10. 
mars var den 54,3 USD, eller drøyt 330 kroner. EIA og OPEC har 
oppjustert sine anslag for oljeetterspørselen i 2005. 

Klar vekst i sysselsettingen 

Høy oljepris 

Små bevegelser i 
pengemarkedet 

Konjunkturbildet                                

..og veksten ser ut til å fortsette i 
1. kvartal i år 

Redaksjonen for denne utgaven av Konjunkturbildet ble avsluttet 11. mars 2005.  E-post til redaksjonen: konjunkturbildet@finans.dep.no 
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Arbeidsmarkedet 
Sysselsettingen fortsetter å ta seg opp. Ifølge sesongjusterte tall 
fra AKU økte sysselsettingen med 6000 personer i perioden 
november-januar i forhold til perioden august-oktober. 
Arbeidsstyrken økte i samme periode med 4000 personer. AKU-
ledigheten falt sesongjustert med 2000 personer og utgjør nå 4,4 
pst. av arbeidsstyrken. Dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn i den 
foregående tremånedersperioden. 
 
Kvartalsvise nasjonalregnskapstall for 4. kvartal viser at 
sysselsettingen fortsetter å øke innen varehandelen, 
forretningsmessig tjenesteyting og helse og sosialtjenester. I 
varehandelen økte sysselsettingen med nærmere 6000 personer fra 
2003 til 2004. Samtidig falt industrisysselsetingen med 8000 
personer, mens sysselsettingen i primærnæringene falt med 2000 
personer.  
 
Ved utgangen av februar 2005 var det 91 100 personer registrert 
helt ledige ved arbeidskontorene. Dette er en nedgang på 5800 
personer sammenliknet med februar i fjor. Den registrerte 
ledigheten tilsvarer nå 3,8 pst. av arbeidsstyrken.  Sesongjustert 
har antall registrerte ledige falt med om lag 200 personer den siste 
måneden, mens summen av helt ledige og personer på ordinære 
tiltak falt med om lag 600 personer.  Dette er en noe mindre 
nedgang enn i de foregående månedene. 
 
Tilgangen av ledige stillinger annonsert i media var i februar i år 6 
pst. høyere enn i februar i fjor. 
 
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) 
anslår den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2003 til 2004 for 
alle grupper under ett til 3¾ prosent, mot 4,5 prosent året før. 
Lønnsveksten i 2004 varierte mindre mellom de store 
forhandlingsområdene enn det som har vært vanlig de siste årene. 
Utvalget anslår overhenget til 2005 til vel 1½ prosent for alle 
grupper under ett.  I følge kvartalsvise nasjonalregnskapstall var 
timelønnsveksten bare 1,7 prosent i 2004. Redusert sykefravær, 
økt overtid og 3 flere arbeidsdager enn året før, bidro isolert til å 
trekke veksten i lønn per time ned i forhold til utviklingen per 
normalårsverk. Lønnsoverhenget fra 2004-2005 anslås av TBU til 
om lag 1,5 pst. 
 
 

 2003 2004  
    NB05 Norges Bank SSB 
  Privat konsum  3,0 4,3 4,0 4½ 4,6 
  Offentlig konsum  1,4 2,0 1,7 1¾ 1,7 
  Bruttoinvesteringer i fast kapital  -2,0 8,9 5,8 .. 10,8 
   Petroleumsvirksomhet 16,9 11,5 13,2 15 23,9 
  Etterspørsel fra Fastlands-Norge  1,6 4,0 3,8 4 3,8 
  Eksport  1,6 1,3 3,2 .. 3,3 
    Herav: Råolje og naturgass  -0,6 0,9 3,0 .. 2,8 
                Tradisjonelle varer  5,1 3,0 5,1 4½ 4,5 
  Import  2,2 9,0 5,0 6 7,1 
    Herav: Tradisjonelle varer  4,3 11,1 5,2 .. 5,6 

  Bruttonasjonalprodukt  0,4 2,9 3,1 3¼ 3,7 
    Herav: Fastlands-Norge  0,7 3,5 3,1 3½ 3,8 
  Konsumprisindeksen (KPI)   2,5 0,4 21 2¼ 1,4 
  KPI justert for avgiftsendringer og energipriser 1,1 0,3 1¾ 1½ 1,2 
  Årslønn 3,9 3,8 4 4½ 3,8 
  Sysselsatte, personer (endring i pst.) -0,6 0,2 0,8 1¼ 1,0 
  Arbeidsledighetsrate, nivå (AKU)    4,5 4,5 4,1 4 4,1 
  Driftsbalansen (mrd. kroner)  200,3 231,2 211,5 .. 246,5 

2005 

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 etter næring. Endring 
fra 2003 til 2004. 

Kilder: Økonomiske analyser 1/2005 (Statistisk sentralbyrå), Inflasjonsrapport 3/04 (Norges Bank) og  Nasjonalbudsjettet 2005 (NB05). 
1) Anslaget er korrigert for endringer i momssatsene som følge av budsjettavtalen med Fremskrittspartiet. 
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Konsumprisene 
Konsumprisene var i februar 1,0 pst. høyere enn i samme 
måned i fjor. Det er en reduksjon i tolvmånedersveksten på 0,1 
prosentpoeng fra januar. Prisene på klær og skotøy fortsatte å 
falle i februar (-6,5 pst.), mens de økte i samme måned året 
før. Prisene på møbler og audiovisuelt ustyr falt også, mens 
prisene på biler økte. Totalt sett falt prisene på importerte 
konsumvarer med 1,1 pst. fra februar 2004 til februar i år, mot 
ett fall på 0,8 pst. i januar.  
 
Justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) 
økte konsumprisene med 0,4 pst. fra januar til februar. Det er 
en økning fra -0,7 pst. i januar. Fra februar i fjor økte prisene 
med 0,7 pst. Justert for avgiftsendringer (KPI-JA) økte prisene 
med 0,1 pst. fra januar til februar, og med 0,4 pst. 
sammenlignet med samme måned i fjor.  
 
Den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI) økte med 0,9 
pst. fra februar 2004 til februar i år. Tolvmånedersveksten var 
uendret fra januar. For EØS-området var tolvmånedersveksten 
2,9 pst. i januar.  
 
Husholdningene 
Det private forbruket økte sesongjustert med 1,5 pst. fra 3.  
til 4. kvartal ifølge kvartalsvise nasjonalregnskapstall. Den 
sterke veksten skyldtes først og fremst en sterk vekst i salget 
av biler i desember, men også den underliggende veksten er 
sterk. I 2004 økte husholdningenes konsum med 4,3 prosent 
fra 2003. Veksten i varekonsumet var om lag dobbelt så sterk 
som veksten i tjenestekonsumet. Fra desember til januar falt 
varekonsumindeksen sesongjustert med 5,9 pst. Fallet skyldtes 
i stor grad en reduksjon i bilsalget, som i årets første to 
måneder var tilbake på nivået på samme tid i fjor. I tillegg falt 
elektrisitetskonsumet som følge av at januar har vært betydelig 
mildere enn vanlig. Korrigert for temperaturvariasjoner økte 
elektrisitetsforbruket i januar. 
 
TNS Gallups forventningsindikator for husholdningene økte 
fra 4. til 1. kvartal fra et allerede høyt nivå. Forrige gang 
indikatoren var på et så høyt nivå var i 1997. Samvariasjonen 
mellom trendindikatoren og den underliggende veksten i 
varekonsumet er erfaringsmessig høy. 
 
Husholdningenes gjeldsvekst har økt jevnt de siste månedene. 
I januar var tolvmånedersveksten i husholdningenes bruttogjeld 
fra innenlandske kilder 11,8 prosent. 
 
I desember ble det igangsatt sesongjustert om lag 2500 nye 
boliger. Det var en nedgang på 5 prosent fra november. 
Igangsettingen i desember var likevel 14 prosent høyere enn på 
samme tid året før. Boliginvesteringene vokste med 12,4 
prosent i 2004 ifølge kvartalsvise nasjonalregnskapstall. 
Veksten fra 3. kvartal var på hele 4,8 prosent. Ordresituasjonen 
i bygg- og anleggsnæringen holder seg fortsatt sterk. Tilgangen 
på nye ordre økte fra 3. til 4. kvartal, og ordrereservene for 
boligbygg økte til et nytt rekordnivå. Ordresituasjonen tyder at 
det høye nivået på boligbyggingen vil fortsette inn i 2005. 
 
Boligprisveksten har avtatt noe inn i 2005 sammenlignet med 
utviklingen mot slutten av fjoråret. I februar var boligprisene 
9,2 pst. høyere enn på samme tid året før, mens den var 10,3 
pst. i desember. 
 
Bedriftene i Fastlands-Norge 
Ifølge kvartalsvise nasjonalregnskapstall fortsatte veksten i 

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

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 4 Husholdningenes etterspørsel 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 5 Forventningsindikatoren for 
husholdningene  

Kilde: TNS Gallup 
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fastlandsbedriftene i 4. kvartal i fjor. Bruttoproduktet i 
bedriftene økte sesongjustert med 1,3 pst. fra 3. til 4. kvartal, 
og for 2004 sett under ett økte bruttoproduktet med 3,8 pst. 
Veksten i 4. kvartal var spesielt sterk innen tjenesteytende 
næringer, som varehandel og finansiell tjenesteyting.  
 
Både forventningsbarometeret fra TNS/Gallup og 
Konjunkturbarometeret fra Statistisk sentralbyråer viser at 
bedriftene er optimistiske til utsiktene framover. En større 
andel bedrifter venter økt lønnsomhet i 2005 enn tidligere. 
Samtidig er begge barometerene på et historisk sett høyt nivå. 
 
I industrien økte bruttoproduktet med 0,5 pst., sesongjustert, 
fra 3. til 4. kvartal. Produksjonen var i januar om lag uendret 
sammenliknet med desember i fjor, men produksjonen lå 
likevel 1,2 pst. høyere i januar sammenliknet med 
gjennomsnittet i 4. kvartal i fjor. Oppgangen skyldes i hovedsak 
god vekst innen verkstedsindustrien og utekonkurrerende 
næringer. Ordretilgangen i industrien er høy, og fra 3. til 4. 
kvartal i fjor økte ordretilgangen med 7 pst., målt i verdi.  
 
Investeringene i fastlandsbedriftene tok seg markert opp i 2. 
halvår i fjor. Fra 3. til 4. kvartal økte investeringene med 4,8 
pst., etter en vekst på 7,5 pst. kvartalet før. Også 
industriinvesteringene har tatt seg markert opp den siste tiden. 
Industriinvesteringene lå i 2. halvår i fjor 10,4 pst. høyere enn i 
samme periode året før. I 4. kvartal falt imidlertid 
investeringene i industrien, noe som må ses i sammenheng 
med den høye veksten de to foregående kvartalene. Veksten i 
industrien ventes å fortsette i inneværende år, og ifølge 
Statistisk sentralbyrås investeringstelling ligger det an til en 
volumvekst på 4,5 pst. fra 2004 til 2005. Investeringsanslaget 
er betydelig oppjustert sammenliknet med tidligere tellinger. 
 
I 4. kvartal i fjor ble det registrert nær 13 000 nye foretak. Fra 
3. til 4. kvartal økte antall nyregistreringer med nær 13 pst. For 
2004 sett under ett ble det registrert 46 967 nye foretak, 12 
pst. flere enn i 2003. 
 
Handelsstatistikken bekrefter bildet av en bredt basert oppgang 
i fastlandsbedriftene. I 4. kvartal i fjor økte eksporten av 
tradisjonelle varer med 2,9 pst., målt i volum, etter en noe 
svakere utvikling tidligere i året. Den siste korttidsstatistikken 
tyder på at eksportveksten fortsatte inn i 2005. I januar økte 
eksportverdien av tradisjonelle varer med 1,1 pst. fra måneden 
før. 
 
Veksten i importen av tradisjonelle varer var meget høy 
gjennom store deler av 2004. Veksten stoppet imidlertid opp i 
4. kvartal i fjor. Fra desember til januar i år økte importverdien 
av tradisjonelle varer sesongjustert med 1,0 pst. Veksttakten i 
importverdien ser dermed ut til å være noe mer avdempet enn i 
2004. 
 
Importen fra Kina økte med over 30 pst. i fjor. Import fra Kina 
utgjør nå om lag 4. pst. av samlet import, og det er bare fire 
land vi importerer mer fra (Sverige, Tyskland, Danmark, 
Storbritannia).  
 
Ifølge utenriksregnskapet var overskuddet overfor utlandet 
for 2004 231,2 mrd. kroner. Dette er det nest høyeste 
overskuddet noensinne, og om lag 30,9 mrd. kroner høyere enn 
i 2003.  
 
Internasjonal økonomi 
Tall fra Consensus Forecasts for februar viser at forskjellene i 
veksttakt mellom de store økonomiske regionene har økt de 
seneste månedene. Det er fortsatt den amerikanske økonomien 
som ventes å ha den sterkeste veksten, med en anslått BNP-

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 6 Industriproduksjon. Sesongjusterte 
tall. Volumindeks 1995=100 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 7 Eksport og import av tradisjonelle 
varer. Sesongjusterte månedstall i mrd. kroner 
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vekst på 3½ pst. både i år og neste år. Gode vekstutsikter i 
USA bidro også til at sentralbanken satte opp styringsrenten 
med ¼ prosentpoeng, til 2½ pst. i begynnelsen av februar. 
Også i Norden, Storbritannia, Asia og Latin-Amerika ventes det 
relativt høy vekst. Vekstprognosene for euroområdet har de 
siste måneden blitt markert nedjustert. Styrkingen av euroen 
og svakere eksportutvikling mot slutten av fjoråret, samt 
svakere utvikling i arbeidsmarkedet, har bidratt til dette. Det 
anslås nå en vekst i euroområdet på 1¾ pst. i år og 2 pst. 
neste år. Utviklingen i Japan har vært markert svakere enn 
tidligere lagt til grunn. Dette må først og fremst ses i 
sammenheng med revideringer og metodiske endringer i det 
japanske nasjonalregnskapet. Ifølge Consensus Forecasts 
anslås det nå en vekst i Japan på 1 pst. i år og 1¾ pst. neste 
år.  
 
I USA var den sesongjusterte BNP-veksten i 4. kvartal på 3,8 
pst. (årlig rate), ned fra 4,0 pst. i 3. kvartal. Det private 
konsumet tok seg opp i andre halvår i fjor, og bidro mest til 
veksten i 4. kvartal. Også investeringene bidro positivt, mens 
nettoeksporten trakk i motsatt retning. Oppgangen i 
sysselsettingen har fortsatt den siste tiden. I februar økte 
sysselsettingen noe sterkere enn ventet i markedet. Økningen i 
sysselsettingen i januar ble imidlertid revidert noe ned. Det 
siste året har sysselsettingen i USA økt med om lag 2¼ mill. 
personer. Etter å ha falt fra desember til januar økte 
arbeidsledigheten noe igjen, til 5,4 pst. i februar. Dersom en 
ser de siste månedene under ett er det imidlertid en synkende 
tendens i ledigheten. Arbeidsledighetstallene er basert på en 
utvalgsundersøkelse blant husholdningene, og de er noe mer 
volatile enn den bedriftsbaserte statistikken for sysselsettingen 
utenom jordbruk. Tolvmånedersveksten i konsumprisene 
utenom mat og energi var 2,3 pst. i januar, opp en tidel fra 
måneden før. Som følge av lavere prisvekst på energiprodukter 
avtok imidlertid tolvmånedersveksten i de samlede 
konsumprisene fra 3,3 pst. i desember i fjor til 3,0 pst. i januar. 
ISM-indeksen for industrien falt videre i februar, etter nedgang 
også de to foregående månedene. Mens eksportordrene tok seg 
opp i februar, avtok sysselsettingen, produksjonen og 
innenlandsk ordreinngang ifølge ISM-indeksen. Etter det 
rekordstore handelsbalanseunderskuddet i USA på 59,3 mrd. 
USD i november, avtok underskuddet til 56,4 mrd. USD i 
desember. Eksporten steg i desember, mens importen holdt seg 
om lag uendret. 
 
I Japan falt BNP sesongjustert med 0,5 pst. (årlig rate) i 4. 
kvartal, en klart svakere utvikling enn ventet. Privat konsum og 
nettoeksporten bidro til å trekke ned veksten. Samtidig ble 
veksten i 3. kvartal revidert markert ned. De reviderte tallene 
viser dermed at BNP i Japan har falt de siste tre kvartalene. Det 
ligger nå an til en BNP-vekst fra 2003 til 2004 på 0,9 pst. Så 
sent som i november i fjor anslo Consensus Forecast den 
japanske veksten i 2004 til 4,3 pst. Den sesongjusterte 
arbeidsledigheten i Japan holdt seg uendret på 4,5 pst. i januar. 
 
BNP-veksten i euroområdet var på 0,6 pst. i 4. kvartal 
(sesongjustert årlig rate), ned fra 1,0 pst. i 3. kvartal. Privat 
konsum og investeringene bidro positivt til veksten, mens 
lagerinvesteringene og nettoeksporten trakk i motsatt retning. 
Tolvmånedersveksten i konsumprisene i euroområdet steg med 
1,9 pst. i januar, ned fra 2,4 pst. i desember. Foreløpige tall for 
februar viser en KPI-vekst på 2,0 pst. Både industri- og 
konsumenttilliten i euroområdet falt i februar Den tyske BNP-
veksten avtok jevnt gjennom fjoråret. I 4. kvartal avtok BNP 
med 0,9 pst. (sesongjustert årlig rate) kvartalet før. Utviklingen 
mot slutten av fjoråret var svakere enn ventet, og dette har 
bidratt til at flere prognosemakere har nedjustert 
vekstansalgene også for inneværende år. Samlet sett steg BNP 
i Tyskland med 0,6 pst. fra 2003 til 2004. I de første månedene 

Figur 8 BNP-vekst internasjonalt. Vekst fra 
kvartalet før. Sesongjustert årlig rate 

Kilde: EcoWin. 
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Kilde: EcoWin. 
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av 2005 har det imidlertid kommet flere positive signaler. ZEW-
indikatoren, som uttrykker analytikeres syn på utsiktene 
fremover, steg for andre måned på rad i februar. I tillegg økte 
industriproduksjonen uventet kraftig i januar. Samlet sett økte 
industriproduksjonen sesongjustert med hele 3,8 pst. fra 
desember til januar, underbygget av sterk vekst i produksjonen 
av både innsats og ferdigvarer. Arbeidsledigheten har økt klart i 
de to første månedene av 2005. Det må ses i sammenheng med 
at sosialklienter som ikke var arbeidsuføre fra 1. januar måtte 
registrere seg som arbeidsledige. I februar utgjorde 
arbeidsledigheten sesongjustert 11,7 pst. av arbeidsstyrken. 
 
I Sverige økte BNP sesongjustert med 0,3 pst. fra 3. til 4. 
kvartal i fjor, klart svakere enn i de foregående kvartalene. Det 
var i hovedsak lagerinvesteringer som trakk ned veksten i 4. 
kvartal, mens utviklingen var solid i både privat forbruk, andre 
investeringer og i nettoeksporten. For 2004 sett under ett økte 
BNP i Sverige med 3,5 pst. Den sesongjusterte ledigheten avtok 
fra 5,3 pst. i desember til 5,2 pst. i januar. Ledigheten har 
dermed avtatt jevnt siden toppen i sommer på 5,8 pst. 
Sysselsettingen har sesongjustert ligget flatt det siste halve året, 
men steg med 3800 personer i januar. Fra januar til februar tok 
tolvmånedersveksten i konsumprisene seg opp fra 0,0 til 0,7 pst. 
Det var i hovedsak økte priser på transport og drivstoff som 
bidro til oppgangen. Den såkalte underliggende prisstigningen 
(UND1X) var på 1,1 pst. i februar, 0,7 prosentpoeng høyere enn i 
januar.   
 
Industriproduksjonen i Storbritannia økte sesongjustert med 
0,2 pst. fra desember til januar, etter økning også de foregående 
månedene. De siste månedene er det aktiviteten i nærings- og 
nytelsesmiddelindustrien, treforedling og i forlag og grafisk 
industri som har økt mest. Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, 
og den sesongjusterte arbeidsledigheten ligger på 4,8 pst. KPI i 
Storbritannia steg med 1,6 pst. på tolvmåneders basis i januar, 
uendret fra måneden før. 
 
Overskuddet på den kinesiske handelsbalansen avtok fra 
rekordhøye 11 mrd. USD i desember til 6,4 mrd. USD i januar og 
videre til 4,6 mrd USD i februar. Nedgangen kom etter 
vedvarende vekst siden mars i fjor. Både eksporten og importen 
avtok i januar og februar. Den kinesiske KPI-veksten har avtatt 
jevnt gjennom høsten, fra over 5 pst. i sommer. 
Tolvmånedersveksten i KPI var 1,9 pst. i januar. 
Industriproduksjonen i Kina steg med 20,4 pst. i januar i forhold 
til januar i fjor, etter at produksjonsveksten i 4. kvartal i 
gjennomsnitt lå på rundt 15 pst. 
 
Finansmarkedene 
Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 1,75 pst. på 
hovedstyremøtet 2. februar. Neste hovedstyremøte er 16. mars, 
og Norges Bank vil i den forbindelse legge fram Inflasjonsrapport 
1/05. 
 
Norske pengemarkedsrenter falt noe i første del av februar etter 
at prisstigningen for januar ble lavere enn ventet i markedet. 
Fallet ble mer enn reversert etter sentralbanksjefens årstale, 
som ble oppfattet å gi signaler om en noe strammere 
pengepolitikk framover enn det markedet tidligere hadde lagt til 
grunn. Tremåneders pengemarkedsrente er for tiden rundt 2,0 
pst. Prisingen i pengemarkedet tyder på forventninger om at 
Norges Bank holder styringsrenten uendret på hovedstyremøtet 
16. mars, men at styringsrenten settes opp med ¼ prosentpoeng 
i løpet av sommeren. Ved utgangen av året venter markedet en 
styringsrente på rundt 2,5 pst. Tremåneders pengemarkedsrente 
i Norge er om lag 0,2 prosentpoeng lavere enn i euroområdet og 
1 prosentpoeng lavere enn i USA. Den amerikanske 
sentralbanken hevet i begynnelsen av februar renten med 0,25 
prosentpoeng, til 2,5 pst. 

Figur 10 Rente på 10-års 
statsobligasjoner. Prosent 

Kilde: Norges Bank. 

Figur 12 Kursutvikling USD  mot Euro 

Kilde: EcoWin. 

Figur 11 Valutakurser. Prosentvis 
endring siden 2. januar 1998 

Kilde: Norges Bank. 
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Industriens effektive kronekurs er om lag 1½ pst. sterkere 
enn etter siste hovedstyremøte. Kronekursen er om lag på linje 
med hva den var ved årsskiftet. Målt mot euro er dollaren for 
tiden rundt 1,33, en svekkelse på rundt 4 pst. fra begynnelsen 
av februar. 
 
Renten på norsk tiårs statsobligasjonslån har steget med om lag 
¼ prosentpoeng siden forrige rentemøte, til 4,1 pst. 
Rentedifferansen mot tysk tiårs statsobligasjonslån har vært 
ganske stabil den siste tiden, på rundt 0,3 prosentpoeng. Renten 
på amerikansk tiårs statsobligasjonslån er nå om lag 0,4 
prosentpoeng over norsk tiårsrente og rundt ¾ prosentpoeng 
over tilsvarende tysk rente. 
 
 
Oljemarkedet 
Gjennomsnittlig oljepris hittil i år er 45 USD pr. fat, eller om lag 
286 kroner. I begynnelsen av 2005 lå oljeprisene mellom 40 og 
46 USD, men fra midten av februar har prisene steget betydelig. 
Den 10. mars var oljeprisen 54 USD, eller drøyt 330 kroner. 
Prisøkningen den siste tiden må ses i sammenheng med at bl.a. 
EIA og OPEC har oppjustert etterspørselsanslagene for 2005, og 
at Saudi-Arabias oljeminister uttalte at oljeprisen sannsynligvis 
vil ligge mellom 40 og 50 USD for 2005. I den siste tiden har 
også kaldt vær i USA og Europa bidratt til at oljeprisen har økt. 
På OPEC-møte den 30. januar besluttet organisasjonen å 
oppheve sitt prisbånd inntil videre. Det ble imidlertid ikke sagt 
noe om nivået på et eventuelt nytt prismål. Neste møte i OPEC er 
den 16. mars. Tall fra futuresmarkedet bekrefter at aktørene 
forventer høye oljepriser ut 2005. Det betales nå 51,1 USD pr. 
fat olje levert i juli og 49,6 USD pr. fat levert i desember. 
 
Tall fra Energy Information Administration viser at de totale 
oljelagrene i USA ligger 5 pst. høyere enn det som har vært 
gjennomsnittet i slutten av februar de fem siste årene. Det er 
lagrene av råolje og bensin som trekker opp, mens lagrene av 
destillater er noe under gjennomsnittet. 
 
I Oljedirektoratets siste ressursregnskap anslås gjenværende 
ressurser på norsk kontinentalsokkel til 8,9 mrd. standard 
kubikkmeter oljeekvivalenter, mer enn dobbelt så mye som det 
som er produsert på sokkelen hittil. Av de gjenværende 
ressursene utgjør gass om lag 60 pst. og olje (inkl. NGL og 
kondensat) om lag 40 pst. Det er små endringer i totaltallene i 
forhold til forrige regnskap som kom for et år siden. 
 
Ifølge Statistisk sentralbyrå utgjorde eksportverdien av olje og 
gass fra norsk sokkel 27,7 mrd. kroner i januar, en økning på om 
lag 16 pst. fra samme måned i fjor. Økningen må ses i 
sammenheng med høyere oljepris. Råolje utgjorde om lag 70 
pst. av den totale eksportverdien. 
 
Statistisk sentralbyrås investeringstelling for 1. kvartal anslår en 
volumvekst i petroleumsinvesteringene på i overkant av 20 
pst. fra 2004 til 2005. Det er bare mindre endringer siden forrige 
telling. 
 
 

Kilde: EcoWin. 

Figur 13 Oljepris, USD pr. fat 
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