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Uendret prisvekst 

Rekordhøye underskudd i USA. 
Svak utvikling i euroområdet og 
Japan 

Veksten i norsk økonomi fortsetter 
i 1. kvartal... 

BNP-veksten i USA er fortsatt god, men sysselsettingsveksten er 
moderat og underskuddet på driftsbalansen har økt til et 
rekordhøyt nivå. Veksten i euroområdet er svært moderat. Den 
økonomiske utviklingen i Japan fremstår nå som klart svakere 
enn den gjorde ved årsskiftet. Veksten er sterk i Storbritannia og 
i de nordiske landene, og utenfor OECD-landene fortsetter 
oppgangen. IMF anslår i World Economic Outlook en vekst i USA, 
euroområdet og Japan på henholdsvis 3½, 1½ og ¾ pst. i 2005. 
Veksten i euroområdet og i Japan forventes å ta seg opp i 2006, 
mens veksten i USA forventes uendret.  
 
Husholdningenes varekonsum økte sesongjustert med over 3 pst. 
fra januar til februar. Igangsettingen av nye boliger er høy, og 
ordresituasjonen kan tilsi fortsatt høy boligbygging gjennom året. 
Oppgangen i fastlandsbedriftene forsetter. Korttidsindikatorer 
tyder på fortsatt høy eksportvekst i 1. kvartal, etter sterk vekst 
også 4. kvartal i fjor. Veksten i industriproduksjonen har vært noe 
avtakende den siste tiden, i hovedsak som følge av svakere 
utvikling innen nærings- og nytelsesmiddelindustrien. 
 
Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 
økte sysselsettingen med om lag 2000 personer i tremåneders-
perioden desember 2004 – februar 2005 sammenlignet med den 
foregående tremånedersperioden, til et nivå knappe 20 000 over 
samme periode i fjor. AKU-ledigheten holdt seg stabil og utgjorde 
i perioden 4,4 pst. av arbeidsstyrken. 
 
Lønnsveksten i 2004 for alle grupper under ett er av Det tekniske 
beregningsutvalget for inntektsoppgjørene anslått til 3,6 pst. De 
oppgjørene som er ferdigforhandlet så langt, dvs. LO-NHO, YS-
NHO og YS-HSH, kan anslås å ha en ramme på om lag 3¼ pst. I 
overkant av ⅓ av alle arbeidstakere i privat sektor har fullført 
tarifforhandlinger for 2005.  
 
Konsumprisene var i mars 1,0 pst. høyere enn i samme måned i 
fjor, tilsvarende som i februar. Justert for avgiftsendringer og 
utenom energivarer (KPI-JAE) økte prisene med 0,7 pst. fra mars 
2004 til mars i år, samme tolvmånedersvekst som i både januar 
og februar. Veksten i KPI-JAE var om lag som ventet i markedet, 
etter å ha overrasket på nedsiden de foregående to månedene. 
 
Tremåneders pengemarkedsrente er for tiden rundt 2,0 pst. 
Prisingen i pengemarkedet tyder nå på forventninger om at 
Norges Bank holder styringsrenten uendret på hovedstyremøtet 
20. april, men at styringsrenten settes opp med ¼ prosentpoeng i 
løpet av sommeren. Industriens effektive kronekurs har vært 
relativt stabil den siste måneden, og er på linje med hva den var 
ved årsskiftet.  
 
Oljeprisen nådde den 18. mars det høyeste nominelle nivået 
noensinne, med 56,3 USD pr. fat. Etter dette har prisene falt noe 
tilbake, men nivået er fremdeles svært høyt. I reelle størrelser 
ligger imidlertid dagens oljepris betydelig under nivået i 1980. 
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Arbeidsmarkedet 
Utviklingen i arbeidsmarkedet er positiv. Ifølge sesongjusterte tall 
fra AKU var sysselsettingen om lag 2000 personer høyere i 
tremånedersperioden desember 2004 til februar 2005 enn i den 
foregående tremånedersperioden. Dette var 19 000 personer 
høyere enn ett år tidligere og 25 000 personer mer enn ved forrige 
bunnotering sommeren 2003. Sysselsettingen har særlig tatt seg 
opp innen varehandelen og innen en del tjenesteytende næringer. 
Arbeidsstyrken var i perioden desember-februar 2000 personer 
høyere enn i den foregående tremånedersperioden. Sammenliknet 
med samme periode ett år tidligere har arbeidsstyrken økt med om 
lag 20 000 personer. AKU-ledigheten utgjorde i perioden 
desember-februar om lag 4,4 pst. av arbeidsstyrken. Det er uendret 
sesongjustert fra foregående tremånedersperiode, og også uendret 
fra samme periode ett år tidligere.  
 
Ved utgangen av mars 2005 var om lag 89 000 personer registrert 
helt ledige ved arbeidskontorene. Dette er en nedgang på 3000 

personer sammenliknet med mars i fjor. Den registrerte ledigheten 
tilsvarer nå 3,7 pst. av arbeidsstyrken.  Det var registrert om lag 18 
200 personer på ordinære tiltak. Dette er en nedgang på 5 200 
personer siden samme måned i fjor. Sesongjustert har antall 
registrert ledige økt med om lag 1000 personer den siste måneden, 
mens summen av helt ledige og personer på ordinære tiltak har falt 
med om lag 200 personer. I løpet av det siste året har den 
registrerte ledigheten gått mest ned blant personer med erfaring fra 
industriarbeid, bygg- og anleggsarbeid eller naturvitenskapelige 
yrker. Ledigheten fortsetter imidlertid å øke noe blant helse- og 
omsorgsarbeidere og innen handelsarbeid. Tilgangen av ledige 
stillinger annonsert i media var i mars i år 4 pst. høyere enn i 
samme måned i fjor.  
 
Sykefraværet, målt ved antall fraværsdager som andel av totalt 
antall avtalte arbeidsdager, var over 13 pst. lavere i 2004 enn i 
2003. Beregningsgruppen for folketrygden har anslått at 
reduksjonen i det trygdefinansierte sykefraværet i 2004 utgjorde 
om lag 10 000 normalårsverk. Utviklingen i sykefraværet har trolig 
bidratt til å redusere sysselsettingsveksten det siste halvåret, og 
dermed bidratt til å dempe nedgangen i arbeidsledigheten. For 2005 
anslår Beregningsgruppen en ytterligere reduksjon i det 
trygdefinansierte sykefraværet på 7 pst., svarende til om lag 6000 
normalårsverk. 
 

 2003 2004  
    NB05 Norges Bank SSB 
  Privat konsum  3,0 4,3 4,0 4 ¼ 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 25 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 5½ 4,5 
  Import  2,2 9,0 5,0 7½ 7,1 
    Herav: Tradisjonelle varer  4,3 11,1 5,2 .. 5,6 

  Bruttonasjonalprodukt  0,4 2,9 3,1 3¾ 3,7 
    Herav: Fastlands-Norge  0,7 3,5 3,1 4 3,8 
  Konsumprisindeksen (KPI)   2,5 0,4 21 1¼ 1,4 
  KPI justert for avgiftsendringer og energipriser 1,1 0,3 1¾ 1 1,2 
  Årslønn 3,9 3,8 4 4 3,8 
  Sysselsatte, personer (endring i pst.) -0,6 0,2 0,8 1½ 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 og arbeidsstyrke. Se-
songjustert. 3 mnd. gl. gj.snitt. 1000 personer 

Kilder: Økonomiske analyser 1/2005 (Statistisk sentralbyrå), Inflasjonsrapport 1/05 (Norges Bank) og  Nasjonalbudsjettet 2005 (NB05). 
1) Anslaget er korrigert for endringer i momssatsene som følge av budsjettavtalen med Fremskrittspartiet. 
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Lønnsveksten i 2004 for alle grupper under ett er av Det 
tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene anslått til 
3,6 pst. I årets mellomoppgjør mellom LO og NHO er man blitt 
enige om én krone i generelt tillegg pluss én krone i 
lavtlønnstillegg. Dersom det er lokale forhandlinger gis ikke 
lavtlønnstillegget. I forhandlingene mellom YS og NHO ble man 
i hovedsak enige om tillegg innenfor samme ramme som 
mellom LO og NHO. På handelsområdet har YS og HSH kommet 
til enighet om et generelt tillegg på én krone, og for de fleste 
gruppene ble det gitt enten én krone eller 1,50 kr i ytterligere 
tillegg på minstelønnssatsene. Oppgjøret gjelder for om lag  
100 000 organiserte i HSH-virksomheter. Oppgjøret vil 
imidlertid også være retningsgivende for 200 000 uorganiserte 
innen varehandel. De oppgjørene som er ferdigforhandlet så 
langt kan anslås å ha en ramme på om lag 3¼ pst. Til sammen 
har i overkant av ⅓ av alle arbeidstakere i privat sektor fullført 
tarifforhandlinger for 2005. 
 
Konsumprisene 
Konsumprisene var i mars 1,0 pst. høyere enn i samme måned 
i fjor. Det er samme tolvmånedersvekst som i februar. Fra 
februar til mars økte KPI med 0,4 pst. Høyere elektrisitetspriser 
og økte bensinpriser bidro til å trekke opp veksten. 
Elektrisitetsprisene lå likevel 6,1 pst. lavere enn samme måned 
året før. Prisene på klær og skotøy økte med 4,8 pst. fra 
februar til mars. Økningen skyldes i stor grad at salgssesongen 
ble avsluttet i februar. Sammenlignet med samme måned i fjor 
var prisene fortsatt 5,5 pst. lavere. Prisene på audiovisuelt 
ustyr trakk prisveksten ned i mars. Totalt sett falt prisene på 
importerte konsumvarer med 1,0 pst. fra mars 2004 til mars i 
år, mot et fall på 1,1 pst. i februar. Tolvmånedersveksten i 
husleiene falt for tredje måned på rad til 1,6 pst.  
 
Justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) 
økte konsumprisene med 0,4 pst. fra februar til mars. Det var 
uendret fra februar. Fra mars i fjor økte KPI-JAE med 0,7 pst. 
Tolvmånedersveksten var dermed den samme i alle månedene i 
1. kvartal, ned fra 0,8 pst. i 4. kvartal.  
 
Den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI) økte med 0,9 
pst. fra mars 2004 til mars i år. Tolvmånedersveksten var 
uendret fra februar. For EØS-området var tolvmånedersveksten 
2,1 pst. i februar.  
 
Husholdningene 
Husholdningenes varekonsum økte sesongjustert med 3,1 pst. 
fra januar til februar, etter å ha falt kraftig måneden før. Økt 
kjøp av transportmidler var en viktig årsak til den samlede 
veksten, selv om det var vekst i alle undergrupper av 
varekonsumet. Antallet førstegangsregistrerte biler vokste 
sesongjustert med 2 pst. fra februar til mars. Nivået i mars var 
om lag like høyt som på samme tidspunkt i fjor. Utviklingen i 
årets første måneder viser dermed at det ikke har kommet 
noen vesentlig negativ korreksjon etter det sterke bilsalget i 
desember. 
 
Igangsettingen av nye boliger vokste sesongjustert med 12 
pst. fra desember til januar, etter å ha falt noe i månedene før. 
Den siste tiden har trendnivået flatet ut på om lag 32 000 
boliger (årlig rate). Den gode ordresituasjonen i bygg- og 
anleggsnæringen tyder på at boligbyggingen vil holde seg høy 
gjennom året. 
 
Boligprisene økte sesongjustert med 0,2 pst. fra februar til 
mars (sesongjustert nivå) ifølge statistikk fra Norges 
Eiendomsmeglerforbund (NEF). Prisveksten har vært betydelig 
svakere de siste tre månedene sammenlignet med veksten 

Figur 4 Konsumpriser. Endring fra samme 
måned året før. Pst. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 5 Varekonsum og personbil-
registrering 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 3 Årslønnsvekst for alle grupper. 
Prosentvis endring fra året før 

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for 
inntektsoppgjørene og Finansdepartementet. 
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gjennom 2004. Tolvmånedersveksten falt med ett 
prosentpoeng til 8,2 prosent fra februar til mars. Prisutviklingen 
på OBOS-tilknyttede borettslag i Oslo og omegn bekrefter 
utviklingen i statistikken til NEF. Tolvmånedersveksten i OBOS-
indeksen falt med 1,3 prosentpoeng til 9,4 pst. fra februar til 
mars. 
 
Tolvmånedersveksten i husholdningenes gjeld var uendret 
på 11,8 pst. fra januar til februar. Gjelden har vokst betydelig 
sterkere enn inntektene i lengre tid.  
  
Bedriftene i Fastlands-Norge 
Industriproduksjonen falt sesongjustert med 0,9 pst. fra 
januar til februar ifølge Statistisk sentralbyrås 
produksjonsindeks. Samtidig ble veksten i januar revidert noe 
ned. Den underliggende trenden i industriproduksjonen er 
fortsatt positiv, og i perioden desember 2004 – februar 2005 
økte produksjonen sesongjustert med 1,2 pst. sammenliknet 
med forrige tremånedersperiode. De siste tre månedene var 
veksten spesielt markert innen verkstedsindustrien. Særlig har 
produksjonen av metallvarer og maskiner samt transportmidler 
(skip) økt betydelig. Også i de utekonkurrerende næringene 
økte aktiviteten, men produksjonen av jernholdige metaller falt 
moderat. Utviklingen er fortsatt svak innen nærings- og 
nytelsesmiddelindustrien. 
 
Andre indikatorer understøtter bildet av en oppgang i 
industrien. Innkjøpssjefsindeksen for industrien (PMI) økte 
moderat i mars, og nådde sitt høyeste nivå siden september i 
fjor, noe som kan indikere en økende veksttakt i industrien. Det 
var i hovedsak en oppgang i produksjon og ordreinngang som 
bidro til veksten.   
 
Eksportverdien av tradisjonelle varer økte sesongjustert 
med hele 4,7 pst. fra januar til februar. Den sterke 
eksportveksten i 4. kvartal i fjor ser dermed ut til å fortsette. 
Veksten i årets to første måneder var relativt bredt basert, og 
må ses på bakgrunn av sterk vekst i verdensmarkedsprisene på 
viktige eksportartikler. Ifølge IMFs metallprisindeks økte 
metallprisene med 3,6 pst. fra desember i fjor til februar i år, 
og med 12,4 pst. i forhold til februar i fjor.  
 
Etter en moderat vekst i importverdien forrige måned, økte 
importverdien i februar med 0,7 pst. Importveksten så langt i 
2005 ser dermed ut til å være mer avdempet sammenliknet 
med 2. halvår i fjor. Både når det gjelder vareinnsats, 
konsumvarer og investeringsvarer falt veksttakten i 
importverdien i løpet av årets to første måneder. 
 
Internasjonal økonomi 
IMF anslår i World Economic Outlook at BNP-veksten i USA vil 
bli om lag 3½ pst. i 2005 og 2006 og at veksten i euroområdet 
vil ta seg opp fra 1½ pst. i 2005 til 2¼ pst. i 2006. I 
Storbritannia anslås en vekst på 2½ pst. både i 2005 og 2006. 
I Japan ventes veksten å ta seg opp fra ¾ pst. i år til knapt 2 
pst. neste år. I de fremvoksende økonomiene og i 
utviklingslandene ventes veksten å avta noe, men fortsatt 
holde seg på et høyt nivå. Sammenliknet med i fjor høst er 
IMFs anslag for Kina og enkelte andre fremvoksende økonomier 
justert opp, mens anslagene for euroområdet og Japan er 
nedjustert.  
 
I USA var sesongjustert BNP-vekst 3,8 pst. (årlig rate) i 4. 
kvartal, moderat lavere enn kvartalet før. Kapasitetsutnyttelsen 
i industrien har tatt seg opp det siste året, og nærmer seg nå 
80 pst. Sysselsettingsveksten i 1. kvartal var overraskende lav i 
denne fasen av konjunktursykelen. I mars vokste 
sysselsettingen med 110 000 personer, bare halvparten av hva 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 7 Industriproduksjon. Sesongjusterte 
tall. Volumindeks 1995=100 

Figur 6 Boligpriser. Tolvmånedersvekst. 
Prosent  

Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), ECON 
og OBOS. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 8 Eksport og import av tradisjonelle 
varer. Sesongjusterte månedstall i mrd. kroner 
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markedet hadde ventet. Svak vekst i arbeidsstyrken har 
imidlertid bidratt til at arbeidsledighets-raten fortsetter å falle. I 
mars var ledigheten 5,2 pst. Underskuddet på den amerikanske 
driftsbalansen økte sesongjustert til rekordhøye 187,9 mrd. 
USD i 4. kvartal i fjor. Dette tilsvarer hele 6,3 pst. av BNP. KPI-
veksten var på 2,9 pst. i februar, uendret fra januar. 
Kjerneinflasjonen (utenom mat og energi) har steget jevnt det 
siste året og var i februar 2,3 pst. Som ventet satte Federal 
reserve den 22. mars opp renten med ¼ prosentpoeng til 2¾ 
pst.  
 
BNP-veksten i euroområdet avtok gjennom fjoråret, og i 4. 
kvartal steg BNP med kun 0,6 pst. (årlig rate). ECB holdt som 
ventet renten i euroområdet uendret på 2 pst. på rentemøtet 
den 7. april. Den sesongjusterte arbeidsledigheten i 
euroområdet økte moderat til 8,9 pst. i februar. 
Tolvmånedersveksten i KPI tok seg opp fra 1,9 pst. i januar til 
2,1 pst. i februar. Eksklusiv energivarer, mat, tobakk og alkohol 
avtok den imidlertid fra 1,6 pst. til 1,4 pst. Både den samlede 
industriproduksjonen og detaljhandelen har tatt seg noe opp i 
begynnelsen av 2005, etter svakere utvikling i fjor høst. 
Budsjettunderskuddet i euroområdet anslås av EU-
kommisjonen å holde seg om lag uendret på 2,6-2,7 pst. av 
BNP i perioden 2004-2006. I alt fem euroland ventes imidlertid 
å overskride paktens budsjettak på 3 pst. av BNP i ett eller flere 
år i perioden 2004-06.  
 
I Tyskland utgjorde den sesongjusterte arbeidsledigheten 12 
pst. i mars. Den jevne økningen i ledigheten fra 10,8 pst. i 
desember til 12 pst. i mars må ses i sammenheng med Hartz 
IV-reformen, som blant annet innebærer at mottakere av 
sosialhjelp som ikke er arbeidsuføre måtte registrere seg som 
arbeidsledige fra 1. januar i år. Industriproduksjonen i Tyskland 
falt sesongjustert med 2,2 pst. i februar, etter å ha steget med 
2,8 pst. i januar.  
 
I Sverige økte BNP med 1,4 pst. (årlig rate) i 4. kvartal i fjor, 
klart svakere enn i de foregående kvartalene. Den 
sesongjusterte arbeidsledigheten i Sverige holdt seg uendret på 
5,3 pst. i februar etter å ha avtatt jevnt siden toppen i sommer 
på 5,8 pst. Industriproduksjonen har tatt seg opp så langt i år. 
 
I Japan er BNP-utviklingen i 4. kvartal revidert opp fra et 
sesongjustert fall på 1,2 pst. til en vekst på 0,5 pst. (årlig rate). 
BNP falt i både 2. og 3. kvartal med om lag 1 pst. 
Arbeidsledigheten økte sesongjustert fra 4,5 pst. i januar til 4,7 
pst. i februar.  
 
Industriproduksjonen i Kina steg i februar med 16,9 pst. i 
forhold til februar i fjor. I andre halvår i fjor lå årsveksten i 
gjennomsnitt på om lag 15 pst. Tolvmånedersveksten i 
realinvesteringene har avtatt jevnt siden i fjor sommer og var 
24,5 pst. i februar. 
 
Finansmarkedene 
Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 1,75 pst. på 
hovedstyremøtet 16. mars. Hovedstyrets vurdering i 
Inflasjonsrapport 1/05 var at foliorenten bør ligge i intervallet 
1½ - 2½ pst. i perioden fram til slutten av juni, gitt at den 
økonomiske utviklingen i strategiperioden blir om lag som 
anslått. Neste hovedstyremøte er 20. april.  
 
Norske pengemarkedsrenter falt noe i etterkant av forrige 
hovedstyremøte. Fallet må ses i lys av en renteoppgang i 
dagene før møtet, hvor prisingen i pengemarkedet tydet på at 
det forventede tidspunket for renteøkning hadde rykket noe 
nærmere i tid. Tremåneders pengemarkedsrente er for tiden 
rundt 2,0 pst. Prisingen i pengemarkedet tyder nå på 

Figur 9 BNP-vekst internasjonalt. Vekst fra 
kvartalet før. Sesongjustert årlig rate 

Kilde: EcoWin. 

Figur 11 Arbeidsledighet. Sesongjustert. 
Prosent av arbeidsstyrken 

Kilde: EcoWin. 

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

Kilde: Consensus Forecast. 
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Konjunkturbildet 3/2005 

forventninger om at Norges Bank holder styringsrenten uendret 
på hovedstyremøtet 20. april, men at styringsrenten settes opp 
med ¼ prosentpoeng i løpet av sommeren. Ved utgangen av året 
venter markedet en styringsrente er på 2¾ pst. Tremåneders 
pengemarkedsrente i Norge er om lag 0,1 prosentpoeng lavere 
enn i euroområdet, og 1,1 prosentpoeng lavere enn i USA.  
 
Industriens effektive kronekurs har vært nokså stabil siden 
siste hovedstyremøte, og er på linje med hva den var ved 
årsskiftet. Målt mot euro er dollaren for tiden rundt 1,28, som er 
en styrking på om lag 5 pst. fra midten av mars.  
 
Renten på et norsk tiårs statsobligasjonslån har falt med om 
lag 0,1 prosentpoeng siden forrige rentemøte, til 3,9 pst. 
Rentedifferansen mot et tysk tiårs statsobligasjonslån har vært 
nokså stabil i lengre tid, på rundt ⅓ prosentpoeng. Renten på  et 
amerikansk tiårs statsobligasjonslån er nå 0,4 prosentpoeng over 
norsk tiårsrente. 
 
Oljemarkedet 
Gjennomsnittlig oljepris hittil i år har vært 48,2 USD pr. fat eller 
303 kroner. Den 18. mars nådde oljeprisen det høyeste 
nominelle nivået noensinne, med 56,3 USD pr. fat. I reelle 
størrelser er dette likevel betydelig under nivået i 1980. Omgjort 
til 2005-priser lå amerikansk olje (WTI-olje) den gang over 80 
USD pr. fat. Prisene har falt noe etter dette, og var den 14. april 
49,1 USD pr. fat. Forventninger om sterk vekst i etterspørselen i 
2005 kombinert med lite ledig produksjonskapasitet er viktige 
faktorer for prissettingen i oljemarkedet. OPEC (ekskl. Irak) har 
besluttet å øke sine kvoter med 500 000 fat pr. dag, og med 
ytterligere 500 000 fat pr. dag hvis den første økningen ikke 
bidrar til redusert oljepris. Organisasjonen produserte 27,9 mill. 
fat pr. dag i mars, hvilket allerede utgjør 0,4 mill. fat pr. dag mer 
enn den nye kvoten. Til tross for OPECs kvoteendringerer er det 
forventet at oljeprisen vil holde seg høy i tiden fremover. På 
futuresbørsen i London betales det nå 52,0 USD for råolje levert i 
juli, og 51,8 USD for levering i desember. 
 
Tall fra Energy Information Administation viser at de totale 
oljelagrene i USA ligger 6,0 pst. over nivået fra samme tid i 
fjor. Det er spesielt råoljelagrene som er økt, men også 
bensinlagrene bidrar til økningen. De totale oljelagrene ligger 
også godt over gjennomsnittet for de fem siste årene.  
 
I følge Oljedirektoratet ble det produsert 20,8 mill. standard 
kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e) på norsk sokkel i februar, 
2,0 mill. Sm3 o.e lavere enn i samme måned i fjor. Reduksjonen 
skyldes blant annet planlagt vedlikehold, tekniske problemer og 
forsinkelser av boreprogrammer. Eksportverdien av råolje, 
naturgasser og kondensater fra norsk sokkel var 28,2 mrd. 
kroner i februar, opp 1,1 mrd. kroner fra samme måned i fjor. 
Økningen skyldes høyere priser, mens volumet er noe redusert. 

Figur 12 Rente på 10-års 
statsobligasjoner. Prosent 

Kilde: Norges Bank. 

Figur 13 Valutakurser. Prosentvis 
endring siden 2. januar 1998 

Kilde: Norges Bank. 

Kilde: EcoWin. 

Figur 14 Oljepris, USD pr. fat 
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