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Prisene noe opp i desember 

Noe svakere utsikter  i Japan
og euroområdet 

Høy aktivitet i norsk økonomi i 
4. kvartal 

 
Utviklingen internasjonalt, særlig i Japan og euroområdet, har vært noe 
svakere enn ventet den siste tiden, og Consensus Forecasts har i sin januar-
rapport nedjustert vekstanslagene for internasjonal økonomi. Den økono-
miske veksten i USA har holdt seg bedre oppe. Etter en BNP-vekst i 3. 
kvartal på gode 4 pst. falt veksten til 3,1 pst. i 4. kvartal, blant annet som 
følge av svak utvikling i nettoeksporten. 
 
Husholdningenes etterspørsel er høy. Varekonsumindeksen økte sesongjus-
tert med 3,5 pst. fra november til desember i fjor, etter en økning også må-
neden før. Oppgangen i desember må ses i sammenheng med sterk vekst i 
bilsalget. I november ble det igangsatt om lag 2700 boliger (sesongjustert). 
Dette er vel 50 pst. høyere en ett år tidligere. Boligprisene fortsatte å øke 
mot slutten av året, og var i desember i fjor 10,3 pst. høyere enn på samme 
tid året før. Husholdningenes gjeldsvekst øker fortsatt sterkere enn inntekts-
veksten. I oktober var tolvmånedersveksten i husholdningenes bruttogjeld 
fra innenlandske kilder 11,2 pst. 
 
Industriproduksjonen økte sesongjustert med 1,2 pst. fra oktober til novem-
ber i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer for 4. kvartal 
venter industribedriftene fortsatt økt produksjon i tiden framover. Ekspor-
ten av tradisjonelle varer har tatt seg opp den siste tiden, og fra 3. til 4. 
kvartal i fjor økte eksportvolumet sesongjustert med 1,7 pst. Oppgangen 
var bredt basert. Etter sterk importvekst i store deler av 2004, falt importvo-
lumet sesongjustert med 1,4 pst. i 4. kvartal sammenliknet med kvartalet 
før.  
 
Ifølge AKU økte sysselsettingen sesongjustert med om lag 10 000 personer 
fra perioden juni-august til perioden september-november. AKU-ledigheten 
falt med 2000 personer i den samme perioden, og utgjorde 4,4 pst. av ar-
beidsstyrken i tremånedersperioden september-november. Det var i desem-
ber i fjor 84 900 personer registrert helt ledige. Det er 6 800 personer færre 
enn på samme tid året før. 
 
Konsumprisene var i desember 1,1 pst. høyere enn ett år tidligere. Det er en 
nedgang fra en tolvmånedersvekst på 1,2 pst. i november. Nedgangen skyl-
des i hovedsak lavere elektrisitetspriser. Justert for avgiftsendringer og 
energivarer (KPI-JAE) var tolvmånedersveksten i desember på 1,0 pst.  
 
Tremåneders pengemarkedsrente har vært relativt stabil siden midten av 
desember, og er for tiden om lag 1,9 pst. Prisingen i pengemarkedet tyder 
på forventninger om at styringsrenten holdes uendret på hovedstyremøtet 2. 
februar. Gjennom fjoråret styrket den effektive kronekursen seg med 2¼ 
pst., men siden midten av desember har den vært rimelig stabil. 
 
Oljeprisen var den 28. januar 46,5 USD pr. fat, svarende til 294 norske kro-
ner. Oljeprisen har steget gjennom januar fra om lag 40 USD pr. fat ved 
årsskiftet. Det må blant annet ses i sammenheng med kaldt vær på nordøst-
kysten i USA, redusert produksjon fra OPEC, usikkerhet omkring valget i 
Irak og utfallet av OPEC-møtet den 30. januar. I oljemarkedet ventes  det 
høye priser ut 2005.  

Sysselsettingen fortsetter å øke 

Noe høyere oljepris 

Stabil rente og krone  
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Arbeidsmarkedet 
Ifølge AKU økte sysselsetningen sesongjustert med om lag 10 000 personer 
fra perioden juni-august til perioden september-november. Sysselsettingen 
var i den siste tremånedersperioden om lag 11 000 personer høyere enn i 
samme periode året før. Det er særlig innen varehandelen økningen har kom-
met den seneste tiden.  
 
Den siste tremånedersperioden, tom. november, har arbeidsstyrken økt med 
8000 personer, sesongjustert i fra tremånedersperioden før. Sammenliknet 
med samme periode i 2003 er det en økning på om lag 10 000 personer. Det 
er særlig i aldersgruppen 40-54 år vi har sett en økning. Trass i økning i ar-
beidsstyrken har yrkesfrekvensen avtatt noe det siste året. Dette må ses i 
sammenheng med endret alderssammensetning av arbeidsstyrken. 
 
AKU-ledigheten falt sesongjustert med 2000 personer den siste tremåne-
dersperioden, og utgjorde i oktober 4,4 pst. av arbeidsstyrken. Dette er 0,1 
prosentpoeng lavere enn i forrige tremånedersperiode. 
 
Ved utgangen av desember 2004 var 84 900 personer registrert helt ledige 
ved arbeidskontorene, tilsvarende 3,6 pst. av arbeidsstyrken. Dette er 6 800 
færre enn til samme tid i 2003. Sesongjustert falt antall registrert ledige med 
om lag 1200 personer fra november til desember i fjor, mens summen av helt 
ledige og personer på ordinære tiltak falt med om lag 1300 personer. Ar-
beidsledigheten avtok sterkest blant menn. Dette må ses i sammenheng med 
at det særlig er blant industriarbeidere, bygg- og anleggsarbeidere og perso-
ner med erfaring fra naturvitenskapelige yrker at ledigheten går ned. Antall 
registrerte ledige falt i desember i alle fylker sør for Nord-Trøndelag. I gjen-
nomsnitt for 2004 var det registrert 92 600 helt ledige personer, tilsvarende 
3,9 pst. av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 1100 personer fra 2003. 
Denne nedgangen har i hovedsak kommet i andre halvår 2004.  
 
Tilgangen på ledige stillinger annonsert i media var i desember 2004 12 pst. 
høyere enn i desember året før. Beholdningen av ledige stillinger økte gjen-
nom hele 4. kvartal 2004, sammenliknet med samme periode året før.  
 
I 3. kvartal 2004 var sykefraværet om lag 20 pst. lavere enn ett år tidligere. 
Fallet har i hovedsak kommet i det legemeldte sykefraværet, mens det egen-
meldte sykefraværet holdt seg konstant. Sykefraværet faller i samtlige 
næringer, aldersgrupper og fylker.  
 

 2003  2004  
   NB05 NB05 Norges Bank SSB 
  Privat konsum  3,0 4,5 4,0 4½ 4,6 
  Offentlig konsum  1,4 2,2 1,7 1¾ 1,9 
  Bruttoinvesteringer i fast kapital  -2,0 7,1 5,8 .. 10,7 
   Petroleumsvirksomhet  16,9 9,4 13,2 15 23,1 
  Etterspørsel fra Fastlands-Norge  1,6 4,8 3,8 4 4,0 

  Eksport  1,6 1,2 3,2 .. 3,6 
    Herav: Råolje og naturgass  -0,6 -0,6 3,0 .. 3,0 
                Tradisjonelle varer  5,1 3,3 5,1 4½ 5,0 
  Import  2,2 7,6 5,0 6 7,4 

    Herav: Tradisjonelle varer  4,3 8,0 5,2 .. 7,2 

  Bruttonasjonalprodukt  0,4 2,4 3,1 3¼ 3,9 
    Herav: Fastlands-Norge 0,7 3,2 3,1 3½ 3,6 

  Konsumprisindeksen (KPI)   2,5 ½ 21 2¼ 1,2 
  KPI justert for avgiftsendringer og energipriser 1,1 ¼ 1¾ 1½ 1,1 
  Årslønn 3,9 3¾ 4 4½ 3,7 
  Sysselsatte, personer (endring i pst.) -0,6 0,3 0,8 1¼ 1,1 
  Arbeidsledighetsrate, nivå (AKU)    4,5 4,4 4,1 4 4,0 
  Driftsbalansen (mrd. kroner)  200,3 235,8 211,5 .. 246,8 

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-
songjusert. 3mnd. gl. gj.snitt. 1000 personer  

Kilder: Økonomiske analyser 6/2004 (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 
Tolvmånedersveksten i konsumprisene var i desember i fjor 1,1 pst. 
mot 1,2 pst. i måneden før. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere elekt-
risitetspriser. Justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-
JAE) økte prisene med 1,0 pst. i desember. Det er samme tolvmåne-
dersvekst som i november. Elektrisitetsprisene inkludert nettleie falt 
med 1,1 pst. fra november til desember i fjor, mot en oppgang på nesten 
3 pst. i samme periode i 2003. Elektrisitetsprisene var i desember i fjor 
9,8 pst. lavere enn i desember i 2003. Bensinprisene falt med 1,8 pst. fra 
november til desember, etter en nedgang også forrige måned. Fra 2003 
til 2004 økte bensinprisene med 6,0 pst. 
 
Prisene på klær og skotøy og på importerte konsumvarer falt gjennom-
snittlig med henholdsvis 6,9 og 1,6 pst. i 2004. Dette er klart mindre enn 
i 2003 da fallet var på henholdsvis 11,0 og 3,6 pst. Prisene på klær og 
skotøy falt med 0,8 pst. fra november til desember, etter at prisene økte 
med vel 10 pst. i perioden august til november. Prisene på klær og sko-
tøy er nå 3,7 pst. lavere enn i samme måned i 2003. Totalt sett er prisene 
på importerte konsumvarer 0,2 pst. lavere enn i samme måned i 2003, 
mot en tolvmånedersendring på -0,1 pst. i november.  
 
I gjennomsnitt økte konsumprisene med 0,4 pst. i 2004, mens veksten 
justert for avgiftsendringer og utenom energivarer var 0,3 pst. 
 
Den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI) økte med 1,2 pst. fra 
desember 2003 til desember 2004, ned fra en tolvmånedersvekst på 1,4 
pst. i november. For EØS-området var tolvmånedersveksten 2,2 pst. i 
desember. 
 
Husholdningene 
Samlet sett har varekonsumet økt de siste månedene. Varekonsumin-
deksen økte sesongjustert med 3,5 pst. fra november til desember. Det 
var særlig kjøp av transportmidler, bensin og brensel som bidro til opp-
gangen. Dette skyldtes i stor grad høye tall for salg av personbiler i de-
sember. Til sammen ble det førstegangsregistrert 143 500 personbiler i 
2004, en oppgang på 20 pst. fra 2003.  
 
I november ble det igangsatt om lag 2700 nye boliger sesongjustert. Det 
er en nedgang på 200 boliger fra måneden før. Utviklingen den siste 
måneden kan tyde på at veksten i igangsettingen har begynt å flate ut – 
om enn på et høyt nivå – etter å ha vokst kraftig siden bunnen høsten 
2002. Det er registrert igangsatt totalt 27 309 nye boliger i perioden fra 
januar til november 2004. Dette er 6 720 flere boliger enn for samme 
periode året før. Gjennomsnittlig areal pr. bolig har i samme periode falt 
med 9 pst. Nedgangen skyldes blant annet at nybyggingen i stor grad har 
vært knyttet til mindre enheter i byene. 
 
Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund økte boligprisene sesongjustert 
med 0,2 pst. fra november til desember. Boligprisene var i desember 
10,3 pst. høyere enn på samme tid året før. OBOS’ prisindeks økte noe 
sterkere gjennom 2004, og var i desember 12,7 pst. høyere enn på sam-
me tid året før. 
 
Husholdningenes gjeldsvekst er fortsatt sterk. I oktober var tolvmåne-
dersveksten i husholdningenes bruttogjeld fra innenlandske kilder 11,2 
prosent, opp 0,2 prosentpoeng fra september. Norges Banks tall for hus-
holdningenes finansregnskap viste at husholdningenes nettofordrings-
rate (nettofordringer i prosent av disponibel inntekt) økte sesongjustert 
med 0,9 prosentpoeng fra 2. til 3. kvartal. 
 
Utenriksøkonomien og bedriftene 
Eksporten  av tradisjonelle varer har tatt seg opp den siste tiden, og fra 
3. til 4. kvartal i fjor økte eksportvolumet sesongjustert med 1,7 pst. 
Særlig økte eksporten av verkstedsprodukter, metaller og raffinerte olje-

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

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 4 Varekonsum og personbil-
registrering 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Figur 5 Igangsetting av boliger januar-
november. Prosentvis endring sammenliknet 
med samme periode i fjor  

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

-2

0

2

4

6

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

-2

0

2

4

6

KPI

KPI-JAE 

-20

0

20

40

60

80

100

Oslo og

Akershus

Østlandet

u/ Oslo og

Akershus

Sør - og

Vestlandet

Midt -NorgeNord-Norge
-20

0

20

40

60

80

100

Antall Areal

100

120

140

160

180

200

100

120

140

160

180

200
Førstegangsregistrering
personbiler (venstre akse)

Varekonsum

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 



 

Konjunkturbildet 1/2005 

produkter. Etter meget høy importvekst i store deler av 2004, falt im-
portvolumet sesongjustert med 1,4 pst. i 4. kvartal sammenliknet med 
kvartalet før. Det var i hovedsak lavere import av vareinnsats og kon-
sumvarer som bidro til fallet.  
 
Oppgangen i eksportprisene fortsatte i 4. kvartal i fjor, etter god vekst 
også gjennom de tre foregående kvartalene. Prisveksten skyldes i stor 
grad høye råvarepriser på verdensmarkedet. Ifølge handelsstatistikken 
økte eksportprisene sesongjustert med 0,3 pst. fra 3. til 4. kvartal. I sam-
me periode var importprisene omtrent uendret. For fjoråret sett under ett 
økte eksportprisene med 8,9 pst., mens importprisene var om lag 
uendret. Dermed bedret bytteforholdet seg markert i løpet av 2004. 
 
Driftsregnskapet overfor utlandet viste et overskudd på 220,8 mrd. 
kroner i de første 11 månedene i fjor. Holder en råolje og naturgass 
utenom, var det et underskudd på nesten 90 mrd. kroner, noe som er en 
økning på 17 mrd. kroner fra samme periode i 2003.  
 
Industriproduksjonen  økte sesongjustert med 1,2 pst. fra oktober til 
november i fjor. I løpet av de to foregående månedene falt imidlertid 
produksjonen moderat, noe som indikerer at aktivitetsnivået i 4. kvartal 
var noe mer avdempet enn i 3. kvartal. Nedgangen kan knyttes til en 
svakere utvikling innen bergverksdrift og nærings- og nytelsesmiddelin-
dustrien. Aktiviteten innen verkstedsindustrien og tradisjonelt utekon-
kurrerende næringer økte derimot moderat i samme periode. Fokus 
Banks innkjøpsindeks, som måler innkjøpssjefenes vurderinger av den 
økonomiske situasjonen i industrien, bekrefter også bildet av en noe 
lavere veksttakt i 4. kvartal.  
 
Industrilederne er optimistiske med hensyn til utviklingen framover. 
Ifølge  Statistisk sentralbyrås siste konjunkturbarometer var den se-
songjusterte forventningsindikatoren for industrien om lag uendret fra 3. 
til 4. kvartal i fjor. Indeksen ligger historisk sett på et meget høyt nivå, 
og målingen for 4. kvartal innebærer at industribedriftene venter fortsatt 
økt produksjon i tiden framover. Veksttakten er imidlertid noe nedjustert 
sammenliknet med forrige måling. Ordreinngangen i industrien vurderes 
derimot som høyere enn ved forrige måling. 
 
Internasjonalt 
Til tross for enorme menneskelige lidelser som følge av tsunamien i det 
indiske hav, vil den samlede makroøkonomiske effekten for Sør-Asia 
trolig være begrenset, og finansmarkedene har vært lite påvirket av ka-
tastrofen. I Sri Lanka er en stor del av fiskeflåten ødelagt og BNP-
veksten anslås å bli redusert med 1-2 prosentpoeng. I Indonesia og Thai-
land vil veksten trolig bli beskjedent redusert. I Indonesia står den ram-
mete Ache-provinsen kun for 2½ pst. av landets BNP, hvorav nesten 
halvparten kommer fra petroleumssektoren som er lite påvirket.  
 
I januarutgaven av Consensus Forecasts  er vekstanslagene for interna-
sjonal økonomi nedjustert noe. Det er særlig utviklingen i Japan og eu-
roområdet som trekker ned. For Japan er gjennomsnittsanslaget for 
BNP-veksten i 2005 de to siste månedene nedjustert fra 1,8 til 1,1 pst. 
For euroområdet er anslaget fra Consensus for BNP-veksten i 2005 ned-
justert fra 2,0 pst. i oktober til 1,7 pst. i januar. For USA har det kun 
vært mindre endringer i anslagene, og det ventes nå en BNP-vekst i 
USA på 3,6 pst. i 2005.  
 
I USA fortsetter oppgangen i sysselsettingen.  I desember økte sysselset-
tingen (utenom jordbruket) med 157 000 personer. Tallene var noe sva-
kere enn ventet i markedet. Det siste året har sysselsettingen i USA økt 
med om lag 2¼ mill. personer. Arbeidsledigheten holdt seg uendret på 
5,4 pst. av arbeidsstyrken i desember. ISM-indeksen for industrien steg 
noe i desember, etter en moderat oppgang også i november. Særlig ord-
resituasjonen bidro til oppgangen i desember, noe som tilsier at industri-
produksjonen vil kunne holde seg oppe framover. USA hadde i novem-

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 

Figur 8 Internasjonale konsumpriser. Pst. 
endring fra samme måned året før.  
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ber et underskudd i handelen med varer på 60,3 mrd. USD, det største 
underskuddet noensinne. Handelsbalansen forverret seg med nesten 10 
mrd. USD fra september til november. Tolvmånedersveksten i konsum-
prisene i USA steg med 3,4 pst. i desember, ned fra 3,6 pst. måneden 
før. Den amerikanske kjerneinflasjonen har økt jevnt gjennom det siste 
året, fra en tolvmånedersvekst på 1,1 pst. ved inngangen til 2004 til 2,3 
pst. i desember. Økningen den siste måneden var 0,1 prosentpoeng.  
 
I Japan har økonomiske nøkkeltall vist en relativt svak utvikling den 
siste tiden. Både industriproduksjonen og eksporten falt i desember, og 
dersom en ser de siste månedene under ett, viser ingen av indikatorene 
noen klar stigende tendens. Også detaljhandelen avtok noe i desember, 
riktignok etter sterk vekst måneden før. Nedgangen i arbeidsledigheten 
fortsetter imidlertid, og i desember utgjorde ledigheten sesongjustert 4,4 
pst. av arbeidsstyrken. Nedgangen i ledigheten i desember må ses i sam-
menheng med at sysselsettingen økte for første gang siden august. 
 
Tolvmånedersveksten i KPI i euroområdet var på 2,4 pst. i desember, 
opp fra 2,2 pst. måneden før. KPI ekskl. energi, mat, alkohol og tobakk 
holdt seg uendret på 1,9 pst. Industriproduksjonen falt sesongjustert med 
0,3 pst. i november, etter et fall på 0,6 pst. i oktober. I tillegg viste EU-
kommisjonens stemningsbarometer for industrien nedgang i desember. 
Konsumenttilliten i euroområdet holdt seg derimot uendret i desember.  
Ifølge foreløpige tall fra det tyske føderale statistikkontoret, var BNP-
veksten i 2004 på 1,7 pst.  
 
Nettoeksporten har bidratt kraftig til BNP-veksten i Tyskland i 2004, til 
tross for at handelsbalanseoverskuddet har avtatt jevnt siden mai i fjor. 
Med utsikter til noe avtakende veksttakt internasjonalt i 2005, vil eks-
porten kunne avta ytterligere framover.  Dette understøttes av utvikling-
en i industriproduksjonen. Fra oktober til november falt denne sesong-
justert med 1,7 pst., som var klart mer en forventet. Utviklingen i det 
tyske arbeidsmarkedet er fortsatt svak. I desember steg ledigheten se-
songjustert med 17 000 personer, og som andel av arbeidsstyrken utgjør 
den nå 10,8 pst. 
 
I Sverige falt industriproduksjonen i november med 2,2 pst. Nedgangen 
kom etter flere måneder med sterk utvikling, og dersom en ser de siste 
tre månedene under ett har produksjonen økt med knapt 2 pst. sammen-
liknet med foregående tremånedersperiode. Veksten i KPI på tolvmåne-
ders basis var 0,4 pst. i desember, ned fra 0,5 pst. i november.  KPI-
veksten, ekskl. husholdningenes rentekostnader og avgiftsendringer 
(UNDIX), avtok fra 0,9 pst. i november til 0,8 pst. i desember.  

Foreløpige tall indikerer at BNP-veksten i Storbritannia i 4. kvartal 
sesongjustert var i underkant av 3 pst., opp fra 1,8 pst. i 3. kvartal. Den 
registrerte ledigheten holdt seg uendret på 2,7 pst. i desember. KPI-
veksten på tolvmåneders basis i Storbritannia har steget jevnt fra 1,1 pst. 
i september til 1,6 pst. i desember. Prisene på de fleste varer og tjenester  
stiger, med unntak av prisene på klær og mat.  
 
I Kina steg BNP i 4. kvartal med 9,5 pst. sammenliknet med samme 
kvartal året før. Som følge av at kinesiske myndigheter har satt opp ren-
ten noe, samt iverksatt tiltak for å begrense investeringer innen sektore-
ne stål, aluminium og sement, ventet markedet en noe svakere vekst i 4. 
kvartal. Kinas handelsbalanse har bedret seg kraftig gjennom de siste tre 
kvartalene, fra et underskudd på 2 mrd. USD i april, først og fremst som 
følge av svakere importutvikling. Kina hadde et overskudd på rekordsto-
re 11,1 mrd. USD på handelsbalansen i desember.  
 
Finansmarkedene 
Norges Bank  holdt styringsrenten uendret på 1,75 pst. på hovedstyre-
møtet 15. desember. Hovedstyrets vurdering i Inflasjonsrapport 3/04 var 
at anslagene for den økonomiske utviklingen tilsier en foliorente i inter-
vallet 1¼ - 2 ¼ pst. i midten av mars 2005.   

Figur 10 Internasjonal arbeidsledighet. Se-
songjustert. Prosent av arbeidsstyrken 

Kilde: EcoWin. 

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

Kilde: EcoWin. 

Figur 11 Valutakurser. Prosentvis end-
ring siden 2. januar 1998 

Kilde: Norges Bank. 
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Tremåneders pengemarkedsrente  har vært rimelig stabil siden midten 
av desember. Tremåneders pengemarkedsrente er for tiden rundt 1,9 pst. 
Prisingen i pengemarkedet tyder på forventninger om at styringsrenten 
holdes uendret på hovedstyremøtet 2. februar. Tremåneders pengemar-
kedsrente i Norge er om lag 0,2 prosentpoeng lavere enn i euroområdet og 
¾ prosentpoeng lavere enn i USA. Den amerikanske sentralbanken hevet 
14. desember renten med 0,25 prosentpoeng, til 2,25 pst.  

Industriens effektive kronekurs  har vært relativt stabil siden midten av 
desember. Gjennom fjoråret styrket den effektive kronekursen seg med 
2¼ pst. Særlig markert var styrkingen mot amerikanske dollar, med rundt 
9 pst. Siden årsskiftet er imidlertid om lag halvparten av styrkingen mot 
dollar reversert. Målt mot euro er dollaren for tiden rundt 1,30, etter å ha 
vært over 1,36 i slutten av desember.  

Renten på norske tiårs statsobligasjonslån har vært om lag uendret siden 
forrige rentemøte, på 3,9 pst. Rentedifferansen mot tysk tiårs statsobliga-
sjonslån har vært stabil den siste tiden, på rundt 0,4 prosentpoeng. Renten 
på amerikansk tiårs statsobligasjonslån er nå om lag 0,3 prosentpoeng 
over norsk tiårsrente og rundt 0,6 prosentpoeng over tilsvarende tysk ren-
te.  

Aksjemarkedet i Norge og internasjonalt steg gjennom fjoråret. Oslo 
Børs Hovedindeks hadde en oppgang på rundt 38 pst. i 2004, og har siden 
årsskiftet økt ytterligere 2½ pst. I USA steg den teknologitunge Nasdaq-
indeksen og den noe bredere S&P 500-indeksen med om lag 9 pst. i fjor, 
mens den europeiske FTSE 100 indeksen steg med om lag 6 pst. Siden 
årsskiftet har det amerikanske aksjemarkedet falt noe tilbake, mens FTSE 
100 indeksen har vært om lag uendret.  

 
Oljemarkedet 
Oljeprisen var den 28. januar 46,5 USD pr. fat, svarende til 294 norske 
kroner. Oljeprisen har steget fra om lag 40 USD pr. fat ved årsskiftet. Det 
må blant annet ses i sammenheng med kaldt vær på nordøstkysten i USA, 
redusert produksjon fra OPEC og usikkerhet omkring valget i Irak og ut-
fallet av OPEC-møtet den 30. januar.  Signalene fra OPEC-møtet vil være 
viktig for prisutviklingen framover. Organisasjonen vil på møtet diskutere 
hvordan de skal forholde seg til det forventede fallet i etterspørselen etter 
olje i 2. kvartal. Det er lite ledig produksjonskapasitet i OPEC. Den 30. 
januar er det også valg i Irak.  I oljemarkedet ventes  det høye priser ut 
2005. 
 
Total petroleumsproduksjon  på norsk sokkel utgjorde 263 mill. standard 
kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) i 2004, om lag det samme som i 
2003. Av dette var 185 Sm3 o.e. olje (3,2 mill. fat pr. dag) og 78 mill. Sm3 
o.e. salgbar gass.  
 
Den 12. januar aksepterte Petroleumstilsynet delvis oppstart av Snorre-
feltet, som ble stengt etter en gasslekkasje i november i fjor. 
 
Ifølge Oljedirektoratet ble det gjort fire nye oljefunn  i 2004. Det er ikke 
gjort noen nye gassfunn. Funnene anslås å ha utvinnbare ressurser på mel-
lom 17-22 mill. Sm3 o.e. Dette tilsvarer 6 – 8 pst. av total petroleumspro-
duksjon i 2004. 
 
Eksportverdien av råolje, naturgass og kondensater fra norsk sokkel ut-
gjorde ifølge handelsstatistikken 25,7 mrd. kroner i desember i fjor. Dette 
er 1,2 mrd. kroner høyere enn i desember 2003. Total eksportverdi fra 
norsk sokkel i 2004 var 322,7 mrd. kroner, om lag 20 pst. over nivået i 
2003. Økningen kan i hovedsak tilskrives de høye oljeprisene i 2004. 
 
 

Figur 12 Rente på 10-års statsobligasjo-
ner. Prosent 

Kilde: Norges Bank. 

Figur 13 Kursutvikling USD  mot Euro 

Kilde: EcoWin. 

Kilde: EcoWin. 

Figur 14 Oljepris, USD pr. fat 
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