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Internasjonalt har oppgangen fått bedre fotfeste. Veksten synes å ha 
tiltatt i flere euroland, blant annet i Frankrike, Spania og Tyskland. 
For euroområdet under ett er det særlig nettoeksporten som har 
trukket opp veksten, men også det private konsumet bidrar nå 
positivt. I USA var BNP-veksten 3 pst. annualisert i 2. kvartal.  
 
Husholdningenes etterspørsel er sterk. I tillegg til at konsumveksten 
ser ut til å ha holdt seg høy også gjennom 2. kvartal i år, tyder tall for 
igangsetting av boliger på solid vekst i boliginvesteringene. Sterk 
boligprisvekst indikerer at husholdningene fortsatt har en positiv 
vurdering av de økonomiske utsiktene, noe som også underbygges 
av at husholdningenes gjeldsvekst holder seg svært høy. Aktiviteten 
i bygg- og anleggsnæringen ser ut til å ta seg opp, noe som blant 
annet bekreftes av Aetats bedriftsundersøkelse. I tillegg ser det ut til 
at aktiviteten tiltar i flere tjenesteytende næringer. På den andre 
siden er volumutviklingen i den tradisjonelle vareeksporten fortsatt 
relativ svak. Sterk vekst i den tradisjonelle vareimporten 
underbygger bildet av høy etterspørselsvekst i fastlandsøkonomien, 
og alt i alt er det grunn til å regne med at veksten i 
fastlandsøkonomien var god også i 2. kvartal.  
 
Ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen økte 
sysselsettingen med 6000 personer i løpet av det siste kvartalet. 
Arbeidsstyrken har økt noe sterkere enn sysselsettingen, og AKU-
ledigheten er nå sesongjustert på 4,5 pst. av arbeidsstyrken. På det 
høyeste i fjor var AKU-ledigheten 4,7 pst. når en korrigerer for 
sesongvariasjoner. Ved utgangen av juli var det registrert 98300 
ledige ved arbeidskontorene. Dette er 700 personer flere enn ett år 
tidligere. Tar en hensyn til at målingen er foretatt senere enn 
normalt er dette nivået trolig noe overvurdert. 
 
Justert for avgiftsendringer og utenom energipriser (KPI-JAE) er 
tolvmånedersveksten i konsumprisene lav. I juni var prisveksten 0,2 
pst., opp fra 0,1 pst. i mai. Samlet konsumprisvekst (KPI) har tiltatt 
de siste månedene. I juni var konsumprisene 1,3 pst. høyere enn i 
samme måned i fjor, blant annet som følge av økte elektrisitetspriser. 
 
Oljeprisen har i løpet av den siste måneden steget fra 36 USD til hele 
41 USD, tilsvarende nesten 290 NOK pr. fat. Prisveksten må ses i 
sammenheng med konjunkturoppgangen internasjonalt, som har 
bidratt til en sterk økning i etterspørselen etter olje. I tillegg har det 
vært vedvarende uroligheter i Irak samt uklarhet rundt eksporten fra 
den russiske oljeprodusenten Yukos. 
 
Industriens effektive kronekurs var rimelig stabil i juli. Den siste 
uken har kursen styrket seg noe, og den effektive kronekursen er nå 
på linje med nivåene fra årsskiftet.  

Rekordhøy oljepris  
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Arbeidsmarkedet 
Ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrås 
arbeidskraftundersøkelse (AKU) økte arbeidsstyrken med 12 000 
personer fra 1. til 2. kvartal i år, og arbeidsstyrken ligger nå 8000 
personer over tilsvarende periode i fjor. Det har vært en særlig sterk 
oppgang blant personer mellom 55-66 år det siste året. Dette må ses i 
sammenheng med at befolkningen i denne aldersgruppen øker sterkt.  
Samlet sett har yrkesfrekvensen i aldersgruppen 16-74 år avtatt med 0,2 
prosentpoeng det siste året, og nedgangen er særlig sterk blant 
ungdom.       

I løpet av det siste kvartalet har sysselsettingen økt med 6000 personer 
justert for normale sesongvariasjoner, og i forhold til 2. kvartal i fjor er 
økningen på 8000 personer. Det er særlig innen undervisning og i helse- 
og sosialtjenester at sysselsettingen har økt, mens nedgangen har vært 
sterkest innen industrien.     

AKU-ledigheten har økt moderat fra 4,3 pst. i 1. kvartal i år til 4,5 pst. i 
2. kvartal i år. Sammenliknet med 2. kvartal i fjor har AKU-ledigheten 
avtatt med 0,1 prosentpoeng.  

Ved utgangen av juli 2004 var 98 300 personer registrert som helt 
ledige. Dette er 700 flere enn i juli i fjor. Den registrerte ledigheten 
tilsvarer dermed 4,1 pst. av arbeidsstyrken. Samtidig var det registrert 
8400 personer på ordinære tiltak, 100 personer flere enn ett år tidligere.  
De registrerte ledighetstallene for juli ble oppdatert noe senere enn for 
juli i 2003. Dette innebærer at både 12-månedersveksten og den 
sesongjusterte veksten fra forrige måned er noe overvurdert. 

Tilgangen av ledige stillinger annonsert i media var i juli 14 pst. høyere 
enn på samme tidspunkt i fjor.  Denne økningen må sees i sammenheng 
med at antallet utlyste stillinger i juli i fjor var spesielt lavt. Samlet sett 
tyder utviklingen de siste månedene på at tilgangen av ledige stillinger 
holder seg relativt stabilt.  

 
 
 
 

 2002 2003  
    RNB04 Norges Bank SSB 
  Privat konsum  3,6 3,8 4,5 5¼ 5,0 
  Offentlig konsum  3,1 1,4 1,8 2 2,5 
  Bruttoinvesteringer i fast kapital  -3,4 -3,7 4,9 .. 5,3 
   Petroleumsvirksomhet -3,6 15,8 11,0 10 8,4 
  Etterspørsel fra Fastlands-Norge  2,4 1,7 3,7 4¼ 3,9 
  Eksport  0,1 1,2 1,6 .. 1,0 
    Herav: Råolje og naturgass  2,2 -0,2 -0,4 .. 0,4 
                Tradisjonelle varer  1,6 2,6 4,8 5¼ 3,8 
  Import  2,3 2,2 4,7 7½ 5,4 
    Herav: Tradisjonelle varer  3,8 4,0 5,2 .. 6,2 

  Bruttonasjonalprodukt  1,4 0,4 2,4 2¾ 2,6 
    Herav: Fastlands-Norge  1,7 0,6 3,2 3½ 3,3 
  Konsumprisindeksen (KPI)   1,3 2,5 ½ ½ 0,7 
  KPI justert for avgiftsendringer og energipriser 2,3 1,1 ¾ ½ 0,5 
  Årslønn    5,3 3,9 3¾ 3¾ 3,8 
  Sysselsetting, personer (endring) 0,3 -0,6 0,2 ½ 0,2 
  Arbeidsledighetsrate, nivå (AKU)    3,9 4,5 4,4 4¼ 4,3 
  Driftsbalansen (mrd. kroner)  196,1 201,2 181,1 .. 242,7 

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 

Kilder: Økonomiske analyser 3/2004 (SSB), Inflasjonsrapport 2/04 (Norges Bank) og  Revidert nasjonalbudsjett 2004 (RNB04). 
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Konsumprisene 
Justert for avgiftsendringer og utenom energipriser (KPI-JAE) 
har tolvmånedersveksten i konsumprisene vært lav det siste året. I 
juni var prisveksten 0,2 pst., opp fra 0,1 pst. i mai. Etter at prisene 
på flyreiser falt med 11,2 pst. fra april til mai, økte prisene 
tilsvarende i juni og bidro til å trekke opp prisveksten. Prisene på 
importerte konsumvarer bidro også til å trekke opp prisveksten fra 
måneden før. Nedgangen i disse prisene har avtatt klart det siste 
halve året. Utviklingen i matprisene i juni bidro til å dempe 
prisveksten.  

 

Samlet konsumprisvekst (KPI) har tiltatt de siste månedene. I juni 
var konsumprisene 1,3 pst. høyere enn i samme måned i fjor, mot 
en vekst på 1,0 pst. i mai. Oppgangen i tolvmånedersendringen 
skyldes blant annet en økning i elektrisitetsprisene. Etter at 
bensinprisen bidro til å trekke opp prisveksten de to forrige 
månedene, medvirket den til å trekke prisveksten ned i juni.  

Den norske harmoniserte konsumprisindeksen økte i juni med 
1,3 pst. fra samme måned i fjor, mot en vekst på 1,0 pst. pst. i mai. 
Tall for euroområdet viser en prisvekst på 2,4 pst. i juni mot 2,5 pst. 
i mai. 

 
Husholdningene 
Husholdningenes varekonsum økte ifølge Statistisk sentralbyrås 
varekonsumindeks med hele 3,7 pst. fra mai til juni etter å ha falt 
med til sammen 3 pst. de to foregående månedene. De 
sesongjusterte tallene har vært uvanlig volatile de siste månedene, 
noe som trolig har sammenheng med usikkerhet i 
sesongjusteringen og virkningen av transportarbeiderstreiken i 
mai. Dersom en ser de siste månedene under ett, tyder tallene på 
fortsatt høy vekst i varekonsumet. Det er først og fremst kjøpene av 
transportmidler og andre butikkvarer utenom dagligvarer som 
bidrar til veksten i varekonsumet.  
 
Igangsettingen av boliger tok seg kraftig opp i april og mai, etter 
at igangsettingen var relativt svak i 1. kvartal. I årets fem første 
måneder ble det igangsatt drøyt 20 pst. flere boliger enn i samme 
periode i fjor. Målt i areal var økningen klart mindre. Veksten i 
boligbyggingen har vært særlig sterk i Oslo, men også i Hordaland 
og i Sør-Trøndelag har boligbyggingen økt klart. Samtidig som 
boligbyggingen tar seg opp, fortsetter den sterke veksten i 
b o l i g p r i s e n e .  I  j u l i  ø k t e  b o l i g p r i s e n e  i f ø l g e 
eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk sesongjustert med 1,7 
pst. Sammenliknet med samme måned i fjor har boligprisene økt 
med hele 14 pst. 
 
Husholdningenes gjeldsvekst øker fortsatt klart mer enn 
inntektsveksten. I juni var tolvmånedersveksten i husholdningenes 
bruttogjeld fra innenlandske kilder hele 11,7 pst.  
 
Bedriftene i Fastlands-Norge 
Ifølge Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer venter 
industrien økt produksjonsvolum i 3. kvartal. Det ventes også 
ytterligere vekst i kapasitetsutnytting og ordrebeholdning. Den 
gjennomsnittlige kapasitetsutnyttelsen ved utgangen av 2. kvartal 
er beregnet til 79 pst., som er relativt lavt.  

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

Kilde: Statistisk sentralbyrå  og  
Finansdepartementet. 

Figur 4 Konsumpriser. Endring fra året før.  
Pst 

Kilde: Statistisk sentralbyrå.  
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Figur 5 Varekonsum 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Bedriftenes vurderinger i konjunkturbarometeret er mer positiv 
enn den faktiske utviklingen i industriproduksjonen.  Ifølge 
Statistisk sentralbyrås produksjonsindeks økte produksjonen med   
1,3 pst. fra 1. til 2. kvartal., men produksjonen var i 1. halvår i år om 
lag uendret sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Det er 
den hjemmekonkurrerende delen av industrien som har utviklet 
seg svakt, mens de tradisjonelt utekonkurrerende næringene har 
vist en bedre utvikling.  
 
Det kommer også positive signaler fra andre deler av næringslivet. 
Ifølge Aetats bedriftsundersøkelse bidrar høy etterspørselsvekst til 
økt aktivitet innen særlig bygg og anlegg, der produksjonen ventes 
å øke med 6 pst. i år. Det er allerede begynnende tegn til knapphet 
på arbeidskraft i denne næringen. Også virksomheter innen 
eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting forventer økt 
vekst i år. 
 

Utenriksøkonomi 

Utenriksregnskapet ovenfor utlandet viser et overskudd  om lag 
91½  mrd. kroner i årets fem første måneder. Dette er 3½ mrd. mer 
enn i samme periode i fjor, og må ses i sammenheng med den høye 
oljeprisen så langt i år. Underskuddet på driftsbalansen eksklusive 
olje og gass var på 41½ mrd. hittil i år, 7 mrd. høyere enn i samme 
periode i fjor.  

 

Eksportverdien av tradisjonelle varer økte sesongjustert med over 
6 pst. fra mai til juni, etter svak vekst i de to foregående månedene. 
Økt eksport av fisk og fiskevarer samt metaller og 
verkstedsprodukter bidro til veksten i mai. Importverdien av 
tradisjonelle varer økte også med om lag 6 pst. i juni, og ifølge de 
sesongjusterte tallene har verdien av importen aldri vært høyere 
enn i juni måned.  

 

Ifølge volumindeksene i handelsstatistikken falt eksportvolumet 
av tradisjonelle varer sesongjustert med om lag ett prosentpoeng 
fra 1. til 2. kvartal, etter en oppgang på 0,1 pst. i foregående kvartal. 
Fallet kan i hovedsak tilskrives redusert eksport av fisk og 
fiskevarer i 2. kvartal. Eksportvolumet hittil i år lå 4 pst. over nivået 
i første halvår i fjor, da eksporten de første månedene var svært lav. 

 

Økt etterspørsel innenlands bidrar fortsatt til høy import av 
tradisjonelle varer. Fra 1. til 2. kvartal økte importvolumet med 4½ 
pst. Hittil i år har importvolumet økt med nesten 9 pst. 
sammenliknet med første halvår i fjor.  

 

Finansmarkedene 

Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 1,75 pst. på 
hovedstyremøtet 1. juli. Hovedstyret uttrykte samtidig at dens 
vurdering var at anslagene for den økonomiske utviklingen tilsier 
en foliorente i intervallet 1¼ - 2¼ pst. i begynnelsen av november 
2004. Neste hovedstyremøte er 11. august. 

Tremåneders pengemarkedsrente har vært rimelig stabil siden 

Figur 6 Industriproduksjon. Sesongjusterte 
tall. 1995=100 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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månedsskiftet juni/juli og er for tiden rundt 2,0 pst. Prisingen i 
pengemarkedet tyder på forventninger om at styringsrenten holdes 
uendret på hovedstyremøtet 11. august. Tremåneders 
pengemarkedsrente i Norge er om lag 0,1 prosentpoeng lavere enn 
i euroområdet og 0,3 prosentpoeng høyere enn i USA. I slutten av 
juni hevet den amerikanske sentralbanken renten med 0,25 
prosentpoeng, til 1,25 pst.  

Industriens effektive kronekurs var rimelig stabil i juli. Den 
siste uken har kursen styrket seg noe, og den effektive 
kronekursen er nå på linje med nivåene fra årsskiftet.  

Renten på norske tiårs statsobligasjoner har siden slutten av juni 
falt med i underkant av ¼ prosentpoeng, og er nå rundt  4,4 pst. 
Renten på amerikanske tiårs statsobligasjoner har i løpet av juli falt 
med om lag 0,1 prosentpoeng, og er for tiden på linje med norsk 
tiårs rente. Renten på tyske tiårs statsobligasjoner har den siste 
måneden falt om lag tilsvarende som den amerikanske, og er for 
tiden rundt 4,2 pst.     
 
Petroleumsmarkedet 
Oljeprisen har i løpet av den siste måneden steget fra 36 USD til om 
lag 41 USD. Prisveksten må ses i sammenheng med 
konjunkturoppgangen internasjonalt, som har bidratt til en sterk 
økning i etterspørselen etter olje. I tillegg har det vært vedvarende 
uroligheter i Irak samt uklarhet rundt eksporten fra den russiske 
oljeprodusenten Yukos. Med virkning fra 1. august skal OPEC 
(ekskl. Irak) øke sine kvoter med 0,5 mill fat pr. dag, til totalt 26 
mill. fat pr. dag. Organisasjonen produserer allerede mer enn dette, 
og de har lite ledig kapasitet på kort sikt. Analytikere peker derfor 
på muligheten for store prisutslag hvis det inntreffer uventede 
forstyrrelser i oljemarkedet. På International Petroleum Exchange 
betales det nå 38,7 USD pr. fat råolje levert i desember. 
Gjennomsnittlig oljepris hittil i år har vært 34,4 USD pr. fat, eller 
237 kroner.   
 
Ved utgangen av uke 30 var de amerikanske oljelagrene, ifølge 
Energy Information Administration, 4,7 pst. høyere enn i samme 
periode i fjor. Men lagrene er fremdeles 1,7 pst. under 
gjennomsnittet for de siste fem årene. Det er spesielt lagrene av 
råolje som har økt det siste året. 
 
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at eksportverdien av råolje, 
naturgass og kondensat utgjorde 24,3 mrd. kroner i juni, 34 pst. 
høyere enn juni i fjor. Økningen i eksportverdi kan først og fremst 
tilskrives høyere oljepris. Eksportverdien hittil i år er på 155 mrd. 
kroner, mot 135 mrd. i samme periode i fjor.  
 
Ifølge Oljedirektoratet ble det i mai produsert 21,9 mill. standard 
kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) olje og gass på norsk 
sokkel, som er 0,8 mill. Sm3 o.e. høyere enn samme måned i fjor. 
Produksjonen i mai fordelte seg på 15,9 mill. Sm3 o.e. olje (inkl. 
NGL) og 6,1 mill. Sm3 o.e. gass. 

Figur 8 Valutakurser. Prosentvis endring 
siden 2. januar 1998 

Kilde: Norges Bank. 
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