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Forord 

Ved brev av 28. august 1981 ba Forbruker- og. administrasjonsdeparte
mentet Det tekniske beregningsutvalget om å legge fram en rapport i høst. 
Rapporten burde, ifølge brevet, gi en ajourføring av oversiktene fra utval
gets rapport av 18. mars 1981 over utviklingen i inntekter, priser m.v. 

På bakgrunn av en henvendelse fra Landsorganisasjonen i Norge ba 
departementet om at utvalget dessuten foretok en analyse av prisstigningen 
i 1980-81. En slik analyse er foretatt i rapportens kap. 2, pkt. 3. 

Utvalget ble videre bedt om å analysere nærmere de · ulike faktorers 
innvirkning på konkurranseevnen i 1970-årene. Vi viser her til rapportens 
kap. 3, pkt. 2. 

Rapporten har for øvrig stort sett samme innhold som utvalgets tidli
gere høstrapporter. I tillegg til utvalgets medlemmer har som vanlig med
lemmenes rådgivere deltatt i arbeidet med rapporten. 

Utvalget vil i samsvar med arbeidsoppdraget avgi sin endelige rapport 
foran inntektsoppgjørene våren 1982 ut på nyåret. 

Oslo, 3. desember 1981. 

Odd Aukrust 
formann. 

Hallvard Borgenvik Øistein Gul"l>randsen 

Hans Haga Bernhard Nestaas Lars Aarvig 

n 
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KAPITTEL 1 

Inntektsutviklingen i 1981 

1. UTVIKLINGEN FOR LØNNSTAKERE 

I 1980 var det hovedoppgjør for de fleste 
lønnstak~re. På de f.leste tariffområder ble 
det inngått toårs-avtaler med bestemmelser 
som ga adgang til forhandlinger om eventu
elle lønnsreguleringer ved vanlig revisjons
tidspunkt i 1981. 

På et tidlig tidspunkt foran årets oppgjør, 
ble det gjort ~lart at det ikke kunne regnes 
med noe bidrag fra statens · side under opp
gjørene. Staten forutsatte imidlertid at inn
tektsoppgjørene måtte ses . i sammenheng med 
endringene i skatte- og avgiftssatsene som ble 
gjort fra årsskiftet 1980-81. Det var således 
en forutsetning at endringene, bl.a. lettelsene 
i progresjonen, skulle få betydning for utfor
mingen av inntektstilleggene på de ulike inn
tektsnivåer slik at det samlet sett ble en ak
septabel sosial profil på inntektsutviklingen. 

I løpet av vårsesjonen 1981 vedtok Stortin
get å utvide ferien med 1 dag fra og med ferie
året 1982-83. Kostnadene for ferieutvidelsen 
inngikk som del av rammen for inntektsopp
gjørene. 

LO og N.A.F. startet forhandlingene i be
gynnelsen av mars. Det ble tidlig'brudd i for
handlingene, og oppgjøret gikk til mekling. 
Heiler ikke meklingen førte fram, og den ble 
foreløpig brutt natt til 1. april. Det ble da en 
pause i dette oppgjøret mens man ventet på 
resultatet av forhandlingene melaom staten og 
de statsansattes organisasjoner. 

Tidlig i april ble det brudd i statsoppgjøret, 
og Riksmeklingsmannen ble koblet inn. Riks
meklingsmannen la 30. april fram et forslag 
til løsning av statsoppgjø!I'et. Forslaget ble 
vedtatt. Det innebar lønnstillegg svarende til 
en lønnsvekst på 10,5 pst. fra 1980 til 1981. 
Av dette var to prosentenheter kompensasjon 
for mindrelønnsutvikling i forhold til andre 
lønnstakere i tidligere år. 

Forhandlingene og senere meklingen i· opp
gjøret for de kommuneansatte gikk en stund 
parallelt med statsoppgjøret. Avslutningen 
trakk noe lengre ut, men den 8. mai ble det 
enighet om et meklingsforslag. Forslaget til
svarte ·resultatet for staten. Rammen for kom
muneoppgjøret var en årslønnsvekst på om lag 

12 ~ pst. Ulikhetene i rammene har sammen
heng med det lavere gjennomsnittlige lønns
nivået i kommunene.· 

I begge avtaler inngikk en indeksbestem
melse som ga rett til å kreve forhandlinger 
dersom konsumprisindeksen pr. 15. september 
1981 ble høyere enn 126,5 poeng. 

Meklingen i LO/N.A.F.-oppgjøret ble etter 
dette gjenopptatt. Et sentralt spørsmål her 
var om Jønnsglidningen i 1980, slik den var 
definert i tariffavtalen for dette året, var så 
høy at det ga adgang til «tak» for glidningen 
i annet avtaleår. 

I denne forbindelse ble et par forhold om 
glidningen forelagt Arbeidsretten. I rettens 
kjennelse av 22. mai ble det fastslått at spørs
må:let om lønnsglidningens størrelse var en 
interessetvist og ikke en rettstvist. 

Samme dag ble det brudd i meklingen mel
lom de to organisasjonene. Regjeringen beslut
tet da å foreslå for Stortinget at tvisten skulle 
løses ved tvungen lønnsnemnd . . Ved lov av 5. 
juni b[e dette vedtatt. 

Lønnsnemndas avgjørelse, som kom 20. 
juni, hadde disse hovedpunktene: 

- Et generelt tillegg på kr. 0,74 pr. time. 
- Spesielle lavlønnstillegg etter en skala som 

varierer me,d lønnsnivået i den enkelte be
drift. Høyeste sats, k!r. 0,75 pr. time, gjaldt 
for bedrifter som lå lavere enn 85 pst. av 
gjennomsnittlig timefortjeneste i 4. kvartal 
1980. I bedrifter med lønnsnivå på 90 pst. 
eller høyere av gjennomsnittet, skulle det 
ikke gis lavllønnstillegg. 

- Et garantitillegg pr. 1. oktober 1981 i hen
hold til garantiordningen i avtaJlen fra 
1980. 

- Et «tak» for lønnsglidningen på kr. 1,50 
pr. time for annet avtaleår. Lokale for
handlinger skal begrense_s til en gang i 
løpet av avtaleåret. 

- En indeksreguleringsbestemmelse tilsva
rende den i avtalen for de statsansatte. 

•
Gjennom egne forhandlinger ble partene 

enige om å regulere arbeidstakernes og be
driftenes bidrag til ilavlønnsordningen i 1980
avtalen; Etter denne avtalen skal bedriftene 
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og arbeidstakerne dekke hver sin halvdel av 
kostnadene for ordningen. Fra 1. april 1980 
ble bedriftenes maksimale egenandel satt til 
kr. 0,88 pr. time og arbeidstakernes lønnstrekk 
till kr. 0,19 pr. time. Satsene ble forhøyet til 
henholdsvis maksimalt kr. 2,65 for bedriftene 
og kr. 0,35 for arbeidstakerne fra 1. april 1981. 
Forhøyelsen ble inntatt i nemndas kjennelse. 

LO mente at nemndas kjennelse om «tak» 
på lønnsglidningen var tariffstridig og bragte 
spørsmålet inn for Arbeidsretten. Retten av
viste imidlertid denne påstanden. 

LO/N.A.F.-oppgjøret omfatter industri, 
bygg og anlegg, Jandtransport, hotell og res
taurant, innenriks sjøfart, renserier m.m. Også 
for andre tariffområder i priva:t virksomhet 
inngikk indeksbestemmelsen i avtalene. Dette 
gjaldt bl.a. for varehandel, bank og forsikring. 

Oppgjørene for en del områder, særlig i 
oljevirksomheten, ble etter avsluttet mekling 
henvist til lønnsnemndbehandling. 

Lønnstakere som ikke omfattes av tariff
avtaler med landsomfattende organisasjon 
som part, får sin lønnsutvikling regulert gjen
nom forskrifter til inntektsreguleringsloven. 
Slike forsk.rifter ble gitt 16. juli. De ga adgang 
til aønnstillegg etter to alternativer. Arbeids
takere som tidligere hadde fått justert sin 
lønn i samsvar med landsomfattende tariff
avtaler for andre, fikk adgang til fortsatt å 
gjøre det. Ellers kunne arbeidstakerne gis 
lønnstillegg tilsvarende det generelle tillegget 
og eventuelt lavlønnstillegget i LO/N.A.F.
oppgjøret. 

Tilsvarende forskrifter var gitt i 1980. For 
arbeidstakere som da fulgte det andre alterna
tivet, altså samme lønnstillegg som for LO/ 
N.A.F.-området, kunne det i år gis ytterligere 
tillegg på kr. 1,10 pr. time. Dette tillegget var 
ment -som kompensasjon for manglende lønns
glidning i 1980. 

Prisstigningen utover i 1981 ble sterkere 
enn det en tidligere la til grunn. Ut fra dette 
mente regjeringen ·det var ønskelig å unngå 
indeksoppgjør høsten 1981. Under forutset
ning av a:t ·partene i arbeidslivet ble enige om 
en løsning uten nominelle indekstillegg, la 
regjeringen 6. august fram følgende tiltak: 

- Prisstopp med viTkning fra 3. august og ut 
året. 

- 'Fradrag i sk'att beregnet av pensjonsgi
vende inntekt med 0,5 pst. av de første 
100 000 kroner og 0,3 pst. av de neste 
50 0'00 kroner. For overskytende beløp 
skulile det ikke gis fradrag. 

- Regulering .av ytelsene i folketrygden. 

Organisasjonene ble orientert om tiltakene 
samme dag. I Kontaktutvalget var organisa

sjonenes representanter innstilt på å anbefale 
denne løsningen under forutsetning av at Stor
tinget godkjente tiltakene og at andre orga
nisasjoner også gikk med på den. En del av 
organisasjonene i Kontaktordningen meldte 
senere at de godtok løsningen med de samme 
forutsetninger. 

I slutten av oktober ble skattelettelsene ved
tatt av Stortinget. 

I i n d u s t r i e n fant det utover høsten 
1980 sted en sterk stigning i timefortjenesten 
for voksne industriarbeidere. Fra 4. kvartal 
1979. til 4. kvartal 1980 steg timefortjenesten 
med 15,2 pst. I. 4. kvartal 1980 lå dermed time
fortjenesten 5,2 pst. over årsgjennomsnittet 
for 1980. Dette overhenget fra 1979 til 1980 
ble tatt med i den økonomiske ramme på 9,4 
pst. for inntektsutviklingen fra 1980 til 1981 i 
Rikslønnsnemndas kjennelse for LO/N.A.F.
området. For øvrig ble det regnet med en 
gjennomsnittlig lønnsglidning i løpet av 1981 
på 2,5 pst. og at det generelle lønnstillegget 
og Javlønnstilleggene pr. 1. april ville slå ut 
med en gjennomsnittlig lønnsøkning på 1,7 
pst. fra 1980 til 1981. 

F·ra 1. halvår 1980 til 1. halvår 1981 viser 
statistikken en stigning i timefortjenesten for 
voksne arbeidere i industrien med 13,0 pst. 
Dette tallet omfatter ikke. etterbetalinger som 
var betydelig større i 1980 enn i 1981; statis
tikken viser derfor e.n sterkere stigning i for
tjenesten i denne periode enn den som faktisk 
har funnet sted. For 3. kvartal 1981 foreligger 
den foreløpige lønnsindeks for industriarbei
dere. Denne lønnsindeksen viser en stigning 
i timefortjenesten på 6,9 pst. fra 3. kvartal 
1980 til 3. kvartal 1981. Lønnsutviklingen i 
dette tidsrommet er påvirket av betydelige 
etterbetalinger i 3. kvartal såvel i 1980 som i 
1981. Da avstemningen over meklingsforslaget 
i 1980 først fant sted 25. juni, kom de tariff
messige ti11eggene fra 1. april stort sett med 
i ·lønnsstatistikken som etterbetalinger i 3. 
kvartal 1980. I industrien Slo etterbetalingene 
ut med kr. 2,17 pr. time. I 1981 'kom kjennel
sen i Rikslønnsnemnda først 20. juni. Dette 
sene tidspunktet i 2. kvartal førte også· til at 
etterbetalingene fra 1. april først kom med i 
statistikken for 3. kvartal 1981. De tariff
messige etterbetalingene som følge av Riks
lønnsnemndas kjennelse · vil i dette kvartalet 
slå ut med ca. 56 øre pr. time. Foreløpig fore
ligger det ingen oversikt over eventuelle etter
betalinger som følge av lokale lønnsforhand
linger. Totalt må imidlertid omfanget av etter
betalingene ligge betydelig lavere i 3. kvartal 
1981 enn i 3. kvartal 1980. Antakelig vil etter
betalingene i 3. kvartal 1981 ligge i størrelses
orden 80-90 øre pr. time. Dette .skyldes bl.a. 
at det generelle lønnstillegget { eksklu$iv trekk 
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til Lavlønnsfondet) utgjorde k'r. 1,60 pr. time 
i 1980 mot kr. 0,58 pr. time i 1981 og gjennom
snittlige lav,lønnstillegg henholdsvis kr. 0,25 
og kr. 0,11 pr. time. Trekkes etterbetalingene 
ifra de gjennomsnittlige timefortjenestene i 
3. kvartal 1980 og i 1981, utgjør stigningen i 
timefortjenesten ca. 10,5 pst. for industri
arbeidere i dette tidsrommet. Forutsetter man 
eri avtakende lønnsglidning i 4. kvartal 1981, 
vil dermed lønnsstigningen for industriarbei
dere ligge i størrelsesorden 10 pst, fra 1980 til 
1981. 

Lønnskostnadene pr. time.verk vil stige· noe 
sterkere enn timefortjenesten. Dette skyldes 
opptjening av feriepenger fra 1. mai i ~ for 
en ekstra feriedag .i 1982. I Rikslønnsnemndas 
kjennelse er dette anslått· til 0,25 pst. Dess
uten er industriens innbetaling av trekkene 
til Lavlønnsfondet langt større enn de ytelser 
ind.ustrien mottar fra Lavlønnsfondet. Disse 
lnnbetalingene utgjorde 19 øre pr. lønnet time 
fra 1. april 1980 til 31. mars 1981 og 35 øre 
pr. time fra 1. april 1981. 

I bygg- og anleggsvirksomhe
t e n steg den gjennomsnittlige timefortje
nesten med 10,0 pst. fra 1. halvår 1980 til 
1. halvår 1981. Stigningen utgjorde henholds
vis kr. 4,95 pr. time eller 11,5 pst. i byggevirk
somheten og kr. 4,49 pr. time eller 7,7 pst. i 
anleggsvirksomheten. Det tariffmessige tilleg
get utgjorde ca. kr. 1,70 pr. time i dette tids
rommet. 

For f u n k s j o n æ r e r i i n d u s t r i e n, 
transportvirksomhet og bygg
o g a n I e g g s v i r k s o m h e t steg den 
gjennomsnittlige månedslønn med 11,7 pst. for 
menn og 13,7 pst. for kvinner fra 1. september 
1980 til 1. september 1981. For funksjonærer 
i ledende stillinger utgjorde den tilsvarende 
stigning 11,1· pst. Ved beregning av lønnsut• 
viklingen for funksjonærer på kalenderårs
basis ble det forutsatt i Rapport nr. 2, 1980 
(NOU 1981: 1) at hålvparten av funksjonæ
rene fikk lønnstilleggene fra 1. mai og den 
annen halvpart fra 1. juli. Dette er noenlunde 
i overensstemmelse med kartleggingen i årets 
statistikk over tidspunkter for lønnsregulerin
gene for funksjonærer. Vel 40 pst. av funk
sjonærene fikk sine lønninger justert pr. 1. 
juli, mens de øvrige stort sett fikk sine løn-. 
ninger justert i tidsrommet 1. april til 1~ juni. 
Beregner man derfor lønnsutviklingen fra 1980 
til 1981 på samme måte som i foregående år, 
kan lønnsutviklingen for funksjonærer i de 
nevnte bransjer anslås til 12,8 pst. 

I h o t e 11 e r o g r e s t a u r an t e r steg 
den ·gjennomsnittlige månedsfortjeneste for 
heltidsansatte med 19,0 pst. for menn og 24,5 
pst. for kvinner fra april 1980 til april 1981. 
For heltidsansatt prosentlønnet serverings-

m 

/. ', ·;~ 

personale steg den gjennomsnittlige dagsfor
tjeneste med 14,4 pst. for voksne menn og 13,9 
pst. for voksne kvinner fra perioden 1. novem
ber 1979-30. april 1980 til perioden 1. novem
ber 1980-----30. april 1981. Foruten det generelle 
tillegget fra 1. april 1981 i henhold til Riks
lønnsnemndas kjennelse ble det til de måneds
lønnede i hoteller og restauranter gitt et lav
lønnstillegg på kr. 0,75 pr. time. Da kjennelsen 
først forelå 20. juni, er disse tilleggene ikke 
kommet med i ovennevnte statistikk. Fra 1. 
oktober 1981 er det på ny gitt garantitillegg 
i henhold til lavlønnsordningen til måneds
lønnede i hoteller og restauranter. Disse tilleg
gene gis bedriftsvis og det foreligger foreløpig 
ingen · oversikt over omfanget av disse tilleg~ 
gene; 

I ba n k v i r k s o m h e t steg den gjen
nomsnittlige månedsfortjeneste med 16,0 pst. 
for menn og med 16,8 pst. for kvinner fra 1. 
september 1979 til 1. september 1980. Fra 1. 
mai 1981 ble det gitt et tariffmessig generelt 
tillegg på 6,5 pst. på alle lønnstrinn opptil 
lønnstrinn 36. For lønnstrinn 36 og høyere 
lønnstrinn ble . det gitt de.t samme tillegg i 
kroner. Fra 1. oktober 1981 ble det gitt et flatt 
tillegg på kr. 1 200 pluss 1 pst. av lønnen .. 
Dette tillegget slår gjennomsnittlig ut med · en 
lønnsøkning på 2,4 pst. Fra 1980 til 1981 reg• 
nel! det med en lønnsøkning på 11,8 pst. i 
bankvirksomhet. 

I f o r s i k ri n g s v i r .k s o m h e t steg den 
gjennomsnittlige månedsfortjeneste med 14,6 
pst. for menn og med 17,5 pst. for kvinner fra 
1. september 1979 til 1. september 1980. Fra 1. 
mai 1981 ble det gitt et generelt tariffmessig 
tillegg på 7,8 pst. og fra l. oktober 1981 et 
tillegg på kr. 2 004,-". Foruten disse tillegg 
virker automatikken med alderstillegg og 
avansementstillegg som kan slå .ut med en 
lønnsøkning på ca.. 1 pst. på ·årsbasis. Lønns.•. 
glidningen antas å være av noenlunde den 
sa:inme størrelsesorden; 

I va r e h a n d e I e n steg den gjennom
snittlige månedsfortjeneste for menn med 13,4 
pst. og for kvinner med 17,4 pst. fra 1. septem• 
ber 1979 til 1. .september 1980. 

Fra 1; april 1981 ble høyeste minstelønns
sats for voksne arbeidstakere i tariffavtalen 
mellom Handelens Arbeidsgiverforening og 
Handel og Kontor hevet med kr. 400,- pr; 
måned eller med 7,3 pst. Alle satser ble hevet 
med et generelt tillegg på kr. 275,- pr. måned 
og med et lavlønnstillegg på 2,3 pst. av de 
gamle satser. Dette medførte en noe høyere 
prosentvis hevning av de lavere minstelønns
satsene. På den annen side fikk arbeidstakere 
som var lønnet over høyeste minstelønnssats, 
bare det generelle tillegget på kr. 275,- pr. 
måned, dog slik at de minst ble lønnet etter 
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deri nye l.O·åtssatsen. Gjennomsnittlig antas 
det •a:t revisjonen slår ut med . en lønnsøkning 
på5,0 pst. 

Foruten tariffmessig lønnsøkning finner det 
også i varehandelen, sted lønnsglidning. Det 
må .derfor regnes med at lønnsutviklingen i 
varehandelen fra. 1980 til 1981 må være av 
noenltlnde .. den . samme størrelse. som i · inctu• 
strien. 

ut e nri k s s j ø f a .r t steg månedsfor· 
tjenesten for voksne sjømenn .med 19,6 pst. 
fra ma:rs 1980 ti<! mars 1981. 

Fra 1. november 1981 ble det gitt et generelt 
tillegg til grunnlønnen på kr. 236,- pr. måned 
og kostpengene ble hevet med et beløp som 
tilsvarte en lønnsforhøyelse på ca. 0,3 pst.Til· 
sammen utgjorde dette en lønnsøkning på ca.. 
4,0 pst.. og det tilsvarte det generelle tillegg 
og høyeste lavlønnstillegg i Rikslønnsnemndas 
kjennelse for LO/N.A.F.-området. I utenriks 
sjøfart skal det· på· ny gis et generelt tillegg 
på kr.. 286,- pr. måned fra l. mai 1982. 

For arbeidstakere i s t a t s f o .r v a l t n i n • 
g e n · steg den gjennomsnittlige månedsfor. 
tje:µe,sten med 13,9 prosent fra 1. oktober 1979 
tiL 1. oktober 1980. Lønnsøkningen i denne 
perioden er i ·hovedsak knyttet til tariffrevi
sjonen 1. mai 1980. Rammen ved dette opp
gjøretvar 13,6 pst. 
; Ved tariffrevisjonen .pr.·· 1. mai 1981 ga det· 

anbefalte meklingsforslaget et . generelt tillegg 
på i gjennomsnitt .7,2 pst. (pr. 1.5.1981) for 
statstilsatte. Tillegget varierte. fra 14,5 pst. 
på de ·laveste lønnstrinn til 0,2 pst. i lønnstrinn 
35 . . Tilleggene ble innrettet slik at alle får 
omlag samme vekst i kroner fra• 1980 til 1981. 
Til grtinn fo1» utformingen av de generelle til. 
leggene lå også. de foreslåtte Skatteendringer 
for 198_1,· 

Ved tariffrevisjonen i vår ble det dessuten 
foretatt endringer i de laveste opprykkssti
ge:rie, slik at det tar kortere tid. å nå topplønn. 
Dette representerer et tiilegg i gjennomsnitt 
for .statssektoren:på· 0,5 . pst. pr. 1. mai 1981. 
· .Som en deLav den økonomiske rammen, ble 

det forutsatt at det skulle føres justerings- og 
normeringsforhandlinger som. hevet · gjennom
snittsIØnnen med 1 prosent fra 1980 til 1981. 
Partene var enige om at disse justeringene 
skull~ gjennomføres med virkning fra 1. okto· 
ber 1981 Slik at .lønnsøkningen på dette tids
punkt blir 4 prosent. 

2 prosentenheter ·av den økonomiske ram
men på. årsbasis; 10,Q. pst., skal ansees som 
kompensasjon for mindrelønnsutvikling stats
tilsatte har hatU forhold til andre arbeidsta· 
kere ititlligere år. 

Lønnsglidningen i staten har tradisjonelt 
vært meget beskjeden, og så lav i den senere 
tid at partene i statsoppgjøret ikke fant 

grunnlag for å ta :med anslag for denne kom
ponenten i rammen. 

Økonomisk ramme ved tariffrevisjonen 1. mai 
1981: 

Pr. Pr. På års
1. mai 1. .okt. basis 
1981 1981 1980-.81 

Overheng fra 1980 . . . . . . 4,2 °/o 
Feriedag 1982 . . . . . . . . . • 0,2 °/o 
Tarifftillegg 1981: 

Tillegg på lønnstabellen 7,2 O/o 4,B 0/o 
Justeringer og 
' normeringer . . ...... . 4;0 °/o 1,0 °/o 
Lavlønnsordning ......· 0,5 °/o 0,3 O/o 

7,7 O/o 4,0 O/o 10,5 6/o 

Når forventet lønnsvekst fra 1980 til 1981 
skal anslås, må den ·ekstra feriedagen i 1982. 
holdes utenfor. Forutsettes det at det ikke er 
glidning i perioden, blir '.derfor lønnsveksten 
frå 1980 til 1981 10,3 pst. En årlig lønnsglid
ning på ·ca. 112 pst. vil imidlertid gi. en gjen
nomsnittlig lønnsøkning for statstilsatte på 
omlag 10 112 pst. fra 1980 til 1981. 

ArslØnn·sveksten vil variere melildm ulike grup
per ansatte: . . . . 

Gj.snittlig Vekst 
årslønn 1981 fra 1980 

(ca.) kr 1/o 

Kontorass./kontorfullm. . . 76 pOO 14,9 
Fagarbeidere i Televerket 

og NSB ; ........ ; ... . ; 88 100 14,4 

Saksbehandlere1) . . • • . • • . 112 000 9,6 
Ekspedisjonssjef/underdir./ 

byråsjef ........... . ...• 157 000 5,8 


1) Omfatter førstesekretær, konsulent og første
konsulent. .. 

Tilsatte i s k o l e v er k e t fikk de samme 
lønnsmessige forbedringer som statsansatte 
pr. . 1. mai 1981. Lønnsstatistikken viste en 
gjennomsnittlig vekst i månedsfortjenesten 
for denne gruppen på 13,4 pst. fra 1. oktober 

. 1979 til 1. oktober 1980. For kvinnene var stig
ningen 14,2 pst. og for nienn 13,1 pst. 

Lønnsstatistikken for k o m m u n e a n • 
s å tt e er under oppbygging. I følge Statis
tisk Sentralbyrås statistikk steg den gjennom
snittlige månedsfortjenesten med 13,2 pst. fra 
1. oktober 1979 til .1.. oktober 1980. Utviklin" 
gen i gjennomsnittsfortjenesten. er påvirket.av 
.at flere grupper er med i statistikken i 1980 
enn i 1979. Når det ses bort fra utvidelsen, 

http:1980-.81


NOU 1982: 1 

Foreløpig gmnnlag for inntektsoppgjørene 1982 


var ølrningen 16;4 pst. for kvinner og 14,9 pst. 
formenn. 

Den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret 
i kommunesektoren pr. 1. mai 1981 tilsvarte 
en lønnsvekst fra 1980 til 1981 på 12 ~ pst. 

Årslønnsveksten fordeles slik (pst.): 

Overheng fra 1980 . . .. .. . . 
Feriedag 1982 ... . ....•... 
Tarifftillegg . . .......... . 

THlegg på lønnstabeller .. 
Lavlønnsordning ...... . 
Justeringer/normeringer . 

Lønnsglidningen i 1981 .... 

5,46 
0,51 
1,0 

4,8 
0,3 
6,97 

0,2 

I utvalgets rapport nr. 1 fra i år, var det en 
tabell over utviklingen i å rslønn fra 1973 Ul 
1980 for en del grupper. Beregningene som nå 
er ført fram til 1981, gjengis .i tabell 1 a. De 

bygger på lønnsstatistikk for gruppene og på 
opplysninger om tariffoppgjør i de enkelte år. 
Det er sett bort fra at tariffoppgjørene ikke 
omfatter alle lønnstakere som dekkes av sta
tistikken i en del av gruppene. Beregnings
måten fører til at fordelingen av veksten på de 
enkelte år er usikker, men sett over hele peri
oden faller _tallene sammen med den utvikling 
som statistikkene viser. Tall~n:e for industri
arbeidere og for ledende funksjonærer er de 
samme som nyttes ved beregninger over dispo
nibel realinntekt i avsnitt 4. 

En sammenlikning mellom grupper må gjø
res med varsomhet. Den perioden som er valgt 
- ut fra statistiske hensyn - kan gi tilfeldige 
utslag. Andre perioder kan gi et annet forhold 
mellom gruppenes gjennomsnittstall .. Statis
tikkgrunnlaget kan være forskjellig fra grup
pe til gruppe. -De ulike veksttall må også ses 
i lys av ulike inntektsnivåer. 

Tabelll a. Ber egnet årsZønnsvekst for noen grupper. 

Funksjonærer i N.A.F.-bedr.Industri- Hotell og
Ar Varehandelarbeidere restaurant1) 

1973-74 . •. . ... . . . . ...... " . .. . . ....•. 

1974--75. -...... . . . ....•.•..........•. 

1975-76 ....... . .•......•.... . .•....• 

1976-77 ..•.. • .. . ...... . .. . ....•....• 

1977-78 . . ............ .. •............ 

1978-79 ; ... . ... . ....•... . ....... . ..• 

1979-80 .......... . ......... . ..... . .. 

1980--812) ••• • • •• • ·- • • • • • •• • ••••• • •• • • • 

1973-81 . ........ . .. . .. ... . •... . .... . 

Gjennomsnitt pr. år ... .. . .. . . . . . . . . . 


Ar 

1973-74 . .... . ..................•.... 
19_74--75 ..•.-....... . ..•.. . ..•........ 
1975-76 ...... ·-· . .. .... . . . .... . .... . . 
1976-77 ·-........... . .... . ........ . .. 
1977-78 ...... -•.. .. .. .- ... ........... • 
1978-79 .. . .. .- .. ..... . .. . .... .... . . ; . 
1979-80 . .. .. . . • . ..... • . . .. . .•..... . . 
1980--812) •••• • • ••••• • •• • ••• '. ••••••••• 

1973-81 • ... . .. .- .. . ... ... ............ 

Gjennomsnitt pr. år._.... . . . .... , ... . 


I alt Ledende 

17,4 13,4 13,0 12,3 11,1 
19,9 17,6 ' 13,9 .18,3 23,5 
11,5 15,3 12,5 15,5 15,1 
8,9 11,8 10,0 10,3 17,0 
7,8 ' 9,4 8,7 12,4 6,1 
2;9 3,1 2,5 2,0 3,0 

10,1 8,2 7,5 12,0 13,9 
10,0 12,8 li,8 11,() 17,8 

129,6 136,6 113,3 141,2 · 170,9 
10,9 il,3 9,9 11,6 13,2 

Utenriks Bank · Forsikring Stat -Kommunesjøfart 

12,5 13,3 12,0 12,3 11,9 
17,5 17,2 15,9 18,8 17,8 
16,9 9,2 12,1 11,8 14,7 
11,8 12,7 9,9 8,8 9,5 
7,0 10,9 9,6 8,2 8,5 
7,0 3,1 2,3 1,7 3;0 
8,3 12,8 11,5 9,2 10,7 

17,0 11,8 12,0 10,5 12,3 

150,6 135,6 123,9 115,5 _130,0 
12,1 11,3 10,6 10,1 _11,0 

1) Omfatter både måneds- og prosentlønte. 
2) Anslag. 
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2. 	 INNTEKTSUTVIKLINGEN I 
JORDBRUKET 

Forhandlingene mellom staten og Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
om tillegg for 2. avtaleår (1. juli 1981-30. 
juni 1982) førte til enighet om en inntekts
ramme på 1900 mill. kroner. Inklusive virknin
gen av økte kraftforpriser faller om lag halv~ 
parten i:i,v oppgjøret på markedspriser og halv
parten på statsbudsjettet. 

Den beregnede veksten i jordbruksinntek
tene avhenger noe av hvilke inntektsbegrep og 
kilder som: legges til grunn.. I utvalgets rap
port fra mars 1981, ble.det gitt tall fram til og 
med 1980 hentet fra normaliserte totalregn
skaper og tall fra et uveid gjennomsnitt av.17 
modeller. 

For normaliserte totalregnskaper har en 
ajourførte tall fram til 1980. En har imidlertid 
ikke prognoser for 1981 der virkningene av 
tilleggene pr. 1.7.81 er regnet inn. Fra 1979 
Ul 1980 økte vederlaget til arbeid og egen
kapital pr. årsverk med 6,4 pst. 

Det foreligger nå beregninger på 19 model
ler. De enkelte modeller er veid etter den vekt 
deres normerte arbeidsforbruk representerer i 
norsk jordbruk. Beregningene tar imidlertid 
ikke hensyn til produktivitetsendringer på det 
enkelte bruk, og de tar h~ller ikke hensyn til 
at strukturendringer i næringen endrer de en
kelte modellenes vekt fra år til år. Struktur
endringene går i retning av at det blir frerre 
bruk med lave inntekter. Beregningene viser 
en gjennomsnittlig vekst i vederlag til arbeid 
og egenkapital fra 1979 til 1980 på 4 Yz pst. 
og ~ra 1980 til 1981 på vel 11 % pst. 

I St. prp. nr. 4 for 1981-82 om tillegg til 
jordbruksavtalen .1980-82 og om endringer i 
statsbudsjettet for 1981 m.v., ·er produktivi
tetsveksten fra 1979 til 1981 anslått til 800
900 kroner pr. årsverk. Medregnet en slik pro
duktivitetsvekst økte inntektene på modell
brukene med vel 5 pst. fra 1979 til 1980 og 
med vel 12 pst. fra 1980 til 1981. Det forelig
ger ikke tall for hvå strukturendringene .betyr. 
Budsjettnemnda for jordbruket arbeider vide
re med dette spørsmålet. 

Utvalget vil understreke at det ikke har tatt 
nærmere standpunkt til hvordan tallene oven
for samsvarer med · den faktiske utviklingen i 
jordbruket. . · 

3. 	 DRIFTSRESULTAT I NÆRINGER 
UTENOM JORDBRUK OG FISKE 

Når dette skrives, foreligger det ennå ikke 
statistikk eller offisielle anslag for hvordan 
driftsresultatet i næringslivet har utviklet seg 
i 1981. Under utarbeidingen av nasjonalbud

sjettet for 1982 ·har imidlertid Finansdeparte
mentet lagt til grunn foreløpige anslag over 
utviklingen i produksjon, priser og lønninger 
i de enkelte næringer i 1981. Med utgangs
punkt i disse anslagene er det foretatt bereg
ninger som antyder hvordan driftsresultatet i 
næringslivet kan ha utviklet . seg. Det sier seg 
selv at slike beregninger nødvendigvis er 
svært usikre. Tallene i seg selv blir av den 
grunn ikke offentliggjort, men Beregnings
utvalget har fått anledning til å vurdere disse 
beregningene og til å kommentere hovedten
densene i tallene. 

, Finansdepartementets anslag tyder på at 
det har skjedd en forholdsvis sterk økning i 
driftsresultatet i skjermede næringer utenom 
jordbruk fra 1980 til 1981, etter en moderat 
vekst fra 1979 til 1980. I denne gruppen veier 
tjenesteytende næringer tungt. 

Også for hjemmekonkurrerende næringer 
viser Finansdepartementets anslag en betyde
lig økning fra 1980 til 1981. For disse nærin
gene viste driftsresultatet kraftig svikt fra 
1976 til 1978, men driftsresultatet gikk der
etter opp i 1979 og 1980. Etter Finansdeparte
mentets anslag er driftsresultatet som andel 
av faktorinntekt for 1981 om lag Jike høyt 
som i 1976 for hjemmekonkurrerende nærin
ger sett under ett. Men det er grunn til å tro 
at det for denne sektoren er betydelige ulik
heter mellom utviklingen i de enkelte nærin
gene i 1981 blant annet på grunn av de store 
endringene i valutakursene som har funnet 
sted det siste året. · 

For utekonkurrerende næringer viser Fi
nansdepartementets anslag for 1981 betydelig 
nedgang fra året før som følge av konjunktur
svikten i utlandet. Driftsresultatet i disse næ~ 
ringene økte under konjunkturoppgangen · i 
1979 og viste også betydelig økning i 1980. 
Den forholdsvis lave kostnadsveksten i Norge 
i forhold til andre land i disse årene bidro også 
til dette resultatet. 

4. 	 UTVffiLINGEN I DISPONIBEL 
REALINNTEKT 

Beregningsutvalget har utført beregninger 
over utviklingen i disponibel realinntekt 
inntekter etter fradrag :for skatt og korrigert 
for prisendringer - for industriarbeidere, in
dustrifunksjonærer, lønnstakere i statlig virk
somhet og trygdetakere med minstepensjon. 

Det knytter seg usikkerhet til anslagene for 
inntektsutviklingen i 1981. Utvalget regner 
med å kunne legge fram nye opplysninger om 
den nominelle inntektsutviklingen i 1981 i sin 
endelige rapport foran inntektsoppgjørene i 
1982. 
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De beregninger som er utført gjelder føl
gende grupper: 

a) 	Lønnstakere med inntekt i 1980 på 60 000 
kroner, der innte.kten før skatt i 1981 for· 
utsettes å ha utviklet seg som for lavlønns
bedrifter (med lavlønnstillegg og tillegg 
under . g~rantiordningen · for LO/N.A.F.
området). · .. 

b) 	Lønnstakere med inntekt i 1980 ,På 60 000 
kroner, 70 000 kroner, 80 000 kroner og 
90 000 kroner, der inntekten før skatt for
utsettes å ha utviklet seg som gjennom
snittlig årslønn for voksne industriarbei
dere etter N.A.F.'s statistikk. · 

c) Lønnstakere med inntekt i 1980 på 90 000 
kroner, 125 000 kroner, 150 000 kroner og 
175 000 kroner, der inntekten før skatt 
forutsettes å ha utviklet seg som gjennom
snittlig årslønn for funksjonærer i ledende 
stillinger etter N.A.F.'s statistikk. 

d) Tcygdetakere med minstepensjon. 
e) Lønnstakere med inntekt i 1980 ,som for 

utvalgte stillingsgrupper i staten og med 
en inntektsutvikling i 1981 som disse stil
lingsgruppene har hatt. 

For andre enn trygdetakerne er beregnin
gene utført for enslige inntektstakere og for 
inntektstakere som forsørger ektefelle og hen
holdsvis to eller fire barn under 17 år. Den 
nominelle disponible inntekten beregnes ved 
at en trekker inntektsskatter og trygdepre
mier fra inntekten, samtidig som en for barne
familier tar hensyn til forsørgerfradraget og 
barnetrygden. En kommer deretter fram til 
den disponible rea1inntekten ved å deflatere 
den nominelle disponible inntekten .med kon• 
sumprisindeksen. I kapittel 2 om prisutvik
lingen er prisstigningen fra 1980 til 1981 an· 
slått til 13,6 pst. 

I tillegg til disse skatte- og trygderegler er 
det innarbeidet virkninger av mer spesielle 
økonomiske ordninger som er ·innført i de 
senere årene og som i prinsippet vil påvirke 
utviklingen i kjøpekraften. Dette gjelder bl.a. 
virkninger av lettelsene i skattleggingen av 
boliger og bankinnskott, fradragsrett for fag
foreningskontingent, utviding av sparing med 
skattefradrag og virkninger av sjukelønns
ordningen. Det må understrekes at en rekke 
av de anslåtte virkningene som be.regnings
messig er lagt fram for flere av disse ordnin
gene, er usikre. 

For 1981 har en innarbeidet skatteendrin
gene som ble innført som ett av tiltakene i 
forbindelse med at indeksoppgjøret falt bort. 
Etter skatteforslaget gis det følgende fradrag 
i skatten beregnet av pensjonsgivende inntekt 
etter følgende satser: 

- .av de første 100 000 kroner 0,5 pst. 
- av de neste 50 000 kroner 0,3 pst. 
- av det overskytende beløp 0 pst. 

Endringene for 1981 i reglene for sparing 
med skattefradrag og skattefrie renteinntek
ter har en anslått vil bidra med 0,2 pst. i dis
ponibel realinntekt på alle inntektsnivåer. For
delen ved opparbeidelsen av rettigheter til en 
dags utvidet ferie er ikke innarbeidet i bereg
ningene. 

Endringer i disponibel realinntekt gir ut
trykk for endringer i den reeHe inntekt inn
tektstakere har etter at skatten er betalt. 
Dette beregnes ved å korrigere veksten i den 
disp.onible inntekten for prisstigningen. Be
regningene av skattene er foretatt under gene
relle forutsetninger. For den enkelte vil mer 
individuelle.forhold være av betydning, f.eks. 
i hvilken utstrekning en ha:r fradrag for 
gjeldsrenter eller andre fradrag utenom mins
tefradraget. For stønader har en bare tatt 
hensyn til barnetrygden. 

Det.er grunn til å understreke at endringene 
i disponibel realinntekt ikke uten videre gir 
noe fullgodt .uttrykk for endringene i en per
sons levestandard eller levekår, selv om den er 
en viktig levekårskomponent. Også fellesfor· 
bruket i form av undervisning, helsestell, so" 
siale ytelser og velferdstiltak fra arbeidsgiver 
utenoin lønnsutbe.talingene er av stor betyd
ning for levekårene. 

Beregningene bygger på en rekke forenk
lede forutsetninger og må brukes med varsom
het. I utvalgets tidligere rapporter er gjort 
nærmere rede for de forutsetninger som er 
lagt til grunn og ulike forbe,hold som må tas 
ved bruken av tallene. Det vises til rapport 
nr. 1, mars 1980 fra Det tekniske beregnings
utvalg for inntektsoppgjørene (NOU 1980: 
16). 

Lønnstakere i industrien 

Fra 1980 til 1981 har en regnet med 10 pst. 
vekst i årslønn for voksne industriarbeidere i 
gjennomsnitt. Dette er i samsvar med ansla
gene i avsnitt 1. I tillegg er det foretatt en 
særskilt beregning for å belyse virlmin,gen av 
lavlønnsoppgjøret; her er det regnet .med en 
årslønn i 1980 på 60 000 kroner og en lønns
vekst på 15 .pst. fra 1979 til 1980 og 13 pst. 
fra 1980 til 1981. For -funksjonærer i ledende 
stillinger er det fra 1980 til 198{ regnet med 
en årslønnsvekst på 11,8 pst. 

Tabell 1 b · viser den nominelle lønnsutvik
lingen før skatt for lønnstakere i industrien 
som inngår i beregningene, 
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Tabell 1 b. 	Utviklingen i nominell lønnsinn.. 
tekt før skatt 1.970-1981 for 
lønnstakere i industrien 

Arslønn for voksne 
industriarbeidere Arslønnfor 

(gj.sn. menn og 
· · kvinner. 

N.A.F.s statistikk) 

funksjonærer i 
ledende stillinger 
(N.A.F.s statistikk) 

Indeks , Arli? 
1970=100 pst.':'lS

endrmg 

Indeks Arli? 
1970=100 pst.':'lS

endrmg 

1971 111,9 11,9 108,8 8,8 
:i~72 121,9 8,9 115,2 5,9 
1973 134,8 10,6 127,0 . 10,2 
1974 158,2 17,4 143,5 . 13,0 
i975 189.,7 19,9 163,4 13,9 
i976 211,6 11,5 183,8 12,5 
1977 230,5 8,9 202,2 10,0 
197a 248,4 7,8 219,7 8,7 
1979 255,9 2,9 f25,2 2,5. 
1980 281,7 10,1 242,1 7,~ 
1981 309,9 10,0 270,7 11,8 

197~73 . 10,5 8,3 
1973-77 14,4 12,3 
1977,...-81 7,7 7,6 
197(h..81 10,8 9,5 

. I tabell 1 c har ·.en presentert utviklingen i 
disponibel r~alinntekt for utvalgte lønnstaker
grupper i industrien. Tallene for 1980-8.1 er 
preget av at en har basert beregningene på to 
ulike lønnsindekser. Høyeste lønnsindeks gir 
klart gunstigste utvikling i disponibel real
inntekt. Det er meget usikkert om disse Indek
sene gir et representativt bilde av utviklingen 
på de ulike · inntektsnivåene~ Det er likevel 
neppe tvil om at tendensen fra 1970-årene med 
til dels langt gunstigere utvikling i disponibel 
realinntekt på lavere enn på høyere inntekts
trinn for disse grupper i det private arbeidsliv, 
er snudd i 1981. 

Ifølge tabellen vil lønnstakergrupper med 
lønnsvekst 1980-81 som for ledende funksjo
nærer i industrien, dvs. 11,8 pst.,få en økning 
i disponibel realinntekt. .Lønnstakere med 
!Ønnsvekst som for industriarbeidere, dvs. 10 
pst., vil på de fleste av de utvalgte inntekts
trinnene få en svak nedgang. 

Det er utviklingen f årene 1980 og 1981 som: 
har stått sentralt . i inntektspolitikken i siste 
tåriffperiode. Ses disse årene under ett, har 
barnefamilier med inntektsutvikling som for 
indus_triarbeidere opprettholdt sin kjøpekraft. 
Eh vil særlig understreke at grupper som har 
hatt fordelen av lavlønnsordnillgene mellom 
LO og N.A.F., har gjennom lavlønnsoppgjøret 
fåft sin disponible realinntekt betydelig økt i 
to-års perioden. 

I eksemplet med lavlønnsprofil er det tatt 

utgangspunkt i en lønnstaker med en årslønn 
på 60 000 kroner i 1980 og som er ansatt i en 
beµrift hvor de.n gjennomsnittlige timelønn 
eksklusive alle tillegg er lavere enn 75 pst. av 
industriens gjennomsnitt. . Det er ikke regnet 
med noen lønnsglidning for di13se gruppene. 
Følgenµe tillegg er tatt med: 
_:... Generelt tillegg 1. april 1980 på 160 øre pr. 

time (179 	øre . fratrukket 19 øre til iav
lønnsfondet). 

- Lavlønnstillegget 1. april 1980 på 3 kroner 
pr. time. · 

- Tillegg under garantiordningen 1. oktober 
1980 på 152 øre pr. time. 

Dette gir en lønnsvekst fra 1979 til 1980 på 
om lag .15 pst. Fra 1980 til 1981 har en under 
de . samme forutsetningene beregnet lønns
veksten til 13 pst. for denne gruppen. 

Av tabell 1 c ser en klart at disse lavlønns
tilleggene. innebærer en sterk økning i kjøpe
kraften for de lavlønte i 1980 og ytterligere 
forbedring i 1981. 

Lønnstakere innen bedrifter med høyere 
gjennomsnittslønn enn i eksemplet vil få min
dre lavlønnstillegg. 

Trygdetakere med minstepensjon 

Trygdetakernes inntekter er blitt endret tre 
ganger i 1981. Både grunnbeløp .og særtilleggs
satser er hevet i løpet av året. I januar ble 
grunnbeløpet hevet med 500 kroner til 17 400 
kroner. I mai ble det hevet ytterligere 18010 
kroner til 19 100, og i oktober ble beløpet økt 
med 500 kroner til 19 600. På årsbasis er 
grunnbeløpet hevet med 12,2 pst. 

Særtilleggssatsene ble hevet nied 4 prosent
enheter fra 1. mai til 48 pst. for enslige og 45 
pst. for ektefeller, eller 90 pst. for ektepar 
samlet. 	 · 

Pensjonister har rett til særfradrag ved 
skatteligningen på 16 500 kroner i 1981. Sær
fradraget sammen ·med et eventuelt kommu
nalt tilleggsfradrag .gjør minstepensjonene 
skattefrie. Disponibel inntekt blir dermed lik 
millstepensjon. De gjennomsnittlige minste
pensjoner i 	1981 er på 27 882 kroner for ens
lige og på 45 067 kroner for ektepar. I 1980 
var de på henholdsvis 24 345 kroner og 39 339 
kroner. Det gir en vekst fra 1980 til 1981 på 
14;5 pst. for enslige trygdetakere med bare 
minstepensjon og 14,6 pst. for trygde.t ektepa·r 
med minstepensjon. · · 

Selv med en prisstigning fra 1980 til 1981 
på vel ;L3 % pst. vil ·· trygdetakere soni ·mottar 
bare minstepensjon ha hatt vekst i disponibel 
realinntekt. 

Fordi utgiftsforholdene varierer sterkt vil 
de økonomi.ske forholdene for pensjonister 
med bare minstepensjon vise store vekslinger~ 
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Tabell 1 c. Endring i disponibe.Z realinntekt 1910~81 for Zønnsti;J;kere i industrien. Arlig pro
sentvis endring. 

Inntekt 1980 1970
1981 

1970
1973 

197~ 
· 1977 

1977
1980 

1977
1978 

1978
1979 

1979
1980 

1980
1981 

Med lønnsutvikling som for , 
lavlønnsbedrifter: 
60 000 kroner i 1980 

Enslig ..................... ·• .... 
Ektepar m/2 barn .. ············· 
Ektepar m/4 barn .............. 

2,4 
5,0 
5,8 

0,4 
0,6 
0,0 

Med lønnsutvikling som i gjennom
snitt for industriarbeidere: 
60 000 kroner i 1980 

Enslig"""" .. """".""". 
Ektepar m/2 barn ..... ······ ... 
Ektepar m/4 barn ......... •• .••.• 

1,5 
2,1 
1,8 

0,9 
1,3 
0,5 

5,4 
4,6 
3,7 

-1,7 
0,4 
1,2 

~1,5 
0,5 > 

1,4 

-2,5 
-0,6 

0,3 

-1,1 
1,7 
3,1 

-1,8 
-1,2 
-1,5 

70 000 kroner i 1980 
Enslig ... ....................... 
Ektepar m/2 barn .............. 
Ektepar m/4 barn ........... .. . 

1,4 
1,9 
1,7 

0,5 
0,6 
0,0 

5,4 
4,9 
4,1 

-2,0 
0,2 
1,2 

-'l,6 
0,3 
1,1 

-2,7 
-0,8 

0,1 

-1,6 
1,0 
2,3 

-0,9 
~.8 

-1,2 

80 000 kroner i 1980 ' 
Enslig .. . .. ...................... 
Ektepar m/2 barn .. .... ........ 
Ektepar m/4 barn .............. 

1,4 
1,8 
l,7 . 

0,5 
0,4 

-0,2 

5,4 
5,0 
4,.3 

-2,2 
-0,1 

0;9 

..;;..;1~7 
-0,1 

0,8 

. :_2,8 
-l,2 
-0,4 

'--2,2 
1,0 
2,2 

~.l 

~.3 

-0,7 

90 000 kroner i 1980 
Enslig .......... , ", . . . . ... .. . . .. 
Ektepar m/2 barn .............. 
Ektepar m/4 barn .········ .. .... 

1,3 
1,7 
1,6 

0,1 
0,2 

-0,3 

5,3 
5,0 
4,4 

-:-2,5 
-0,5 

0,4 

.. , ' 
-1,9 
-0,3 

0,5 

' ' ;-:-2,9 ' 
-1,4 
-0,5 

-:-2,8, 
0,3 
1,5 

> . 0~6 
0,2 
~.2 

Med lønnsutvikling som for ledende 
funksjonærer i industrien: 
90 000 kroner i 1980 

Enslig ................ :•......... 
Ektepar m/2 barn ·-·· ......... ·... 
Ektepar m/4 barn ...... ....... . 

0,3 
0,8 
0,8 

-1,3 
-1,1 
-1;5 

3,7 
3,6 
3,2 

-3,3 
-4,2 
-0,2 

--1,3 
0,1 
0,9 

-4,2 
-2,6 
'--l,7' 

-4,4, 
-1,2 

0,1 

2,3 
l,6 
1,t 

125 000 kroner i 1980 
Enslig .............. ·: . . ......... -0,3 
Ektepar m/2 barn ....... ····-··· 0,2 
Ektepar .m/4 J:?arn .............. 0,3 

-1,9 
-1,6 
-1,8 

2,7 
3,1 
2,8 

-3,9 
-2,3 
-1,4 

--:-2,3 
-0,8 
:_0,1 

-4,5 
-3,3 
-2,5 

-5,0 
--2,9 
-1,6 

3,7 
2,5 
1,9. 

150 000 kroner i 1980 

Enslig".""""".""" . "". 0,8 
Ektepar m/2 barn .... . . . . . . .... -0,2 
Ektepar m/4 barn .............. - 0,2 

-2,6 
-2,3 
-2,4 

..1,9 
2,3 
2,1 

-4,Q 
-2,6 
-1,8 

--,-2,2 > 

-1,2 
-0,5 

-4,7 
-3,5 
-2,7 

...,.5,1 
-3,2 
-2,1 

4,4 
3,3 
2,8 

175 000 kroner i 1980 
Enslig .......................... -1,2 
Ektepar m/2 barn ..... . ........ -0,7 
Ektepar m/4 barn .. . ........... -0,5 

-3,4 
-3,0 
-3,0 

1,4 
1,7 
1,5 

-4,1 
-2,9 
-2,1 

-2,7 
-1,3 
-0,7 

-4,9 
-3,7 
-3,0 

-4,8 
-3,6 
-2,5 

4,9 
3,8 
3,2 
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Tabell 1 d. 	Den nominelle ut-viklingen ·i tryg
dedes minstepensjon 1910-81. 

Minstepensjon
for enslige 

Indeks Arli~ 
1970=100 pst.vis

endring 

1971 114,0 14,0 
1972 123,7 8,5 
1973 133,7 8,1 
1974 149,2 11,6 
1975 170,4 14,2 
1976 196,7 15,4 
1977 227,5 15,7 
1978 259,8 14,2 
1979 278,9 7,4 
1980 311,7 11,8 
1981 357,0 14,5 

1970-73 10,2 
1973-77 14,2 
1977-80 11,1 

Mini;tepensjon
for ektepar 

Indeks Arli~ 
1970=100 pst.':'lS

endrmg 

115,7 15,8 
125,5 8,0 
135,5 8,0 
151,2 11,6 
172,9 14,4 
202,3 17,0 
236,7 17,0 
273,7 15,6 
295,8 8,1 
328,6 11,1 
376,5 14,6 

10,7 
15,0 
11,6 

1970-81 12,3 . 12,8 

Tabell 1 e. Endring i disponibel realinntekt 1910-1981 for trygdede med minstepensjon. Arlig 
prosentvis endring. 

1970 1970
1981 1973 

Enslig ................... ·•........ 3,2 3,0 
Ektepar .......................... 3;7 3,4 

Lønnsta~ere i offentlig virksomhet 

Beregningsutvalget har også på vanlig måte 
foretatt beregninger over utviklingen i dispo
nibel realinntekt for lønnstakere i statlig virk
somliet med, inntektsutvikling som for fire ut
valgte grupper, jfr. tabell 1 f. 

Anslagene for den nominelle lønnsutviklin
gen. i tabellen bygger på tall for gjennomsnitt
lig lønnsnivå. En må være oppmerlcsom på at 
endringer i de gjennomsnittlige lønnstallene 
vil bli påvirket av endringer i sammensetnin
gen av gruppene. Dersom andelen av stillinger 
med lavere lønn øker fra ett år til et annet, 
vi! anslaget for lønnsstigningen bli trukket 

1973- 1977- 1977- 1978- 1979- 1980
1977 1980 1978 1979 1980 1981 

4,0 3,1 5,6 2,4 1,4 0,8 
4,7 3,6 7,0 3,1 0,8 0,8 

nedover, mens en økning i andel stillinger med 
høyere lønn vil trekke det oppover. 

Beregningene bygger på samme vi·rk'ninger 
av skatter og på samme prisutvikling som be
regningene for lønnstakere i industrien. 

Beregningene som er gjengitt i tabell 1 g 
viser at offentlig tilsatte får en bedre utvik
ling i disponibel realinntekt fra 1980-'-1981 
enn industriarbeidere på samme inntektsnivå 
og med gjennomsnittlig lønnsvekst. 

I forhold til industriansatte med lønnsvekst 
som for ledende funksjonærer, kommer offent
lig ansatte dår.tigere ut. 
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ra:bell 1 f. Utviklingen i nominell lønnsinntekt før skatt for utvalgte grupper i statlig virk
somhet. 

Fagarbeider Førstesekr./ Ekspedisjonssjef/ 
Kontorass./ i Televerket konsulent/ underdirektør/ 

.kJontorfullmektig og NSB førstekons. byråsjef 

ArMgIndeks Arli~ Indeks Arli~ Indeks Arli~ 
1973=100 pst.~IS 1973=100 pst.~lS 1973=100 pst.~lSpst.vis 

endnng endrmg endring endring 

1974 112,6 12,6 111,2 11,2 110,4 10,4 
1975 I 132,6 17,8 130,3 17,2 130,2 17,9 
1976 148,5 12,0 144,9 11,2 141,6 8,8 
1977 .............. -..... . 161,6 8,8 157,5 8,8 150,4 6;2 
1978 175,2 8,4 171,2 8,7 6,6 159,7 6,2 
1979 179,2 2,3 174,5 1,9 2,2 162,2 1,6 
1980 201,6 12,5 193,0 10,6 7,8 178,4 10,0 
1981 231,6 14,9 220,8 14,4 9,6 188,7 5,8 
1973-77 ............... . 12,7 12,0 10,7 
1977-80 ............. . . . 7,6 7,0 5,9 
1973-81 ............... . 11,1 10,4 8,3 

Gjenm>msnittlig årslønn 
i 1980 kr.. " .. .... " .. 66600 77 000 102 200 148 300 

Antall lønnstakere i 1979 13157 4188 	 675 

Ta:bell 1 g. 	Utviklingen i disponibel realinntekt for grupper i statlig virksomhet 1913-1981. 
Gjennomsnittlig årlig vekst. Ptf'osent. 

1973- 1973- 1977- 1977- 1978- 1979- 1980
1981 1977 1980 1978 1979 1980 1981 

Inntekt 66 600 kroner i 1980. 
lnntektsutvikling som for 
kontorassistent/kontorfullmE1ktig: 

Enslig ............. . . . .. .' ....... . · · · · · 1;4 4,1 -2,3 -1,5 -3,6 0,2 2,4 
Ektepar med 2 barn ............•..... 2,0 3,7 -0,1 0,3 -1,7 3,0 2,1 
Ektepar med 4 barn ............... ... 2,1 3,1 1,0 1,1 -0,7 4,1 1,3 

Inntekt 77 000 kroner i 1980. 
Inntektsutvikling som for 
fagarbeider d Televerket og NSB: 

Enslig .. . . . . . .... ...... ............... 1,1 3,7 -2,7 -1,6 --4,0 -1,6 2,7 
Ekitepar med 2 barn . . ........ , ..... .. 1,7 3,4 -0,6 0,1 -2,4 1,3 2,5 
Ektepar med 4 barn ............. . .... 1,8 2,9 0,4 0,9 -1,4 2,5 1,7 

Inntekt 102 200 kroner i 1980. 
Inntektsutvikling som for 
førstesekretær/konsulent/førstekonsulent: 

Enslig ... . ..... . ............. . ....... . --4,2 -3,4 --4,4 --4,5 1,2 
Ektepar med 2 barn .. . .. . ... . .. . ..... -2,2 -2,o -2,8 -1,7 0,4 
Ektepar med 4 barn ....... .•. .. . ... .. -1,3 -1,2 -3,0 -0,4 

Inntekt 148 300 kroner i 1980. 
Inntektsutvikling som for 
ekspedisjonssjef/underdirektør/byråsjef: 

Enslig .......... . ..... . ............•.. -1,2 1,0 --4,6 --4,1 -5,1 -3,8 1,3 
Ektepar med 2 barn .. . ............... -0,5 1,5 -3,3 -2,8 -3,9 -2,2 0,4 
Ektepar med 4 barn , . ................ -0,3 1,3 -2,4 -2,1 -3,1 -1,1 

IV 
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KAPITTEL 2 

Prispolitikk og prisregulering 

1., PRIS:UEGULERING 

Bestemmelsene om prisstopp fra 15. septem-, 
ber 1978 ble fra 1. januar 1980 avløst av mid'
lertidige forskrifter av 23. november 1979 om 
prisberegning og meldeplikt. Lov om: inntekts
regulering.avløste fra årsskiftet inntektsstop
pen:- 'Loven gjelder fram til 31. mars 1982. 

Forskriftene av 23. november 1979 skulle 
motvirke at prisene ble satt høyere enn det 
som var strengt nødvendig ut fra bedriftenes 
~ostnade.r. Bestemmelsene ,tok utgangspunkt 
i lovlig pris pr. 31. desember 1979, og ga ad
gang til å gjøre tillegg for stigning i visse 
kostnader som påløp etter 31. desember 1979. 
De viktigste endringene i forhold til tidligere 
forskrifter var at. også hjelpestoffer (f.eks. 
elektrisk kraft, drivstoff m.v.) ble godtatt 
som ;grunnlag for pristillegg, mot før. bare 
råvarer, halvfabrikata m.v. Det ble også gjort 
noen flere unntak. Med virkning fra 1. januar 
198Q::ble det også fastsatt prisbestemmelser 
om priser og avgifter på kommunale ytelser; 
for elektrisk kraft og for husrom som ikke 
nyttes til bolig. 

Ved utgangen av 1980 hadde de ekstraordi
nære. prisregµleringene stått ved lag i 2 %-:--3 
år. })et ble 'varslet i Nasjonalbudsjettet for 
1981 at reguleringene ville bli avviklet i 1981. 
Ved forskr.ifter av 21. november 1980 ble det 
så fastsatt bestemmelser om meldeplikt for 
pris- og avanseforhøyelser, samtidig som for
skriftene av 23. november 1979 falt bort. For
skt.iftene inneholdt bestemmelser om melde
plikt for produsenter og importører med om
setning større enn 15 mill. kroner pr. år, og 
for avanseforhøyelser i veiledende v.ideresalgs
priser. Statens pristilsyn fikk fullmakt til å 
etablere meldeplikt for tjenesteytende bedrif
ter. Forskriftene hadde som utgangspunkt at 
de ervervsdrivende selv skulle kunne fastsette 
sine priser og avanser. Men prismyndighetene 
skulle føre tilsyn med prisutviklingen, bl.a. 
gjennom meldinger fra de ervervsdrivend~ om 
pris- og avanseforhøyelser. Det ble derfor 
fastsatt relativt detaljerte retningslinjer som 
ville bli lagt til grunn ved prismyndighetenes 
vurdering åv pristilleggene, og i forbindelse 
med 'kontroll. , 

I St. meld. nr. 69 for 1980-81 om bl.a. ret
ningslinjer fol' prismyndighetenes arbeid i 
1981, ble det uttalt at arbeidet med å fremme 
v.irksom konkurranse og motvirke skadevirk
ninger .· av konkurranseregulerende samarbeid, 
ville få økt betydning når de direkte prisregu
leringer ble trappet ned. Gjeldende forskrifter 
på dette. området skal vurderes, det samme 
gjelder de unntak og dispensasjoner som er 
gitt. - . ' 

Ved midlertidige forskrifter av 14. august 
1981 ble prisstopp innført. med virkning fra 
3. august. Om bakgrunnen for tiltaket heter 
det bl.a. i Forbruker~ og administrasjonsde
partementets foredrag til forskriftene: 

«Slik utviklingen har vært både internasjo
nalt og i vår egen økonomi, har Regjeringen
funnet d.et nødvendig med ekstraordinære til
ta.k for å sikre den økonomiske utvikling og en 
rimelig prisstabilitet i tiden framover. Sen
tralt i denne sammenhengen står avslutningen 
av vårens inntektsoppgjør og hensynet til kon
kurranseevnen. De prispolitiske tiltak som 
Forbruker- og administrasjonsdepartementet
nå foreslår er ledd i et opplegg for å bevare 
konkurranseevnen og derved også trygge sys
selsettingen.

Med bakgrunn i denne situasjonen ble pris
og kostnadsutviklingen drøftet i Regjeringens
kontaktutvalg i møte 6. august 1981, særlig
med henblikk på indeksbestemmelsene i årets 
tariffavtaler. Det ble tatt til etterretning at 

· en burde søke å unngå et indeksoppgjør av et 
omfang som svekket konkurranseevnen og
sysselsettingen i konkurranseutsatt virksom
het og at dette hensyn isolert sett tilsier at 
det er ønskelig å unngå nominelle inntekts
tillegg under høstens indeksoppgjør. Drøftin
gene viste imidlertid at en bare kunne komme 
fram til en slik løsning dersom den ble kom
binert med offentlige tiltak som også ga ·en 
akseptabel utvikling i disponibeJ realinntekt 
for yrkesaktive.

Forutsatt at partene.godtok en løsnin~ uten 
nominelle indekstiUegg, erkle;lrte Regjermgens 
representanter i utvalget at Regjeringen ville 
fremme forslag om generell prisstopp for peri
oden 3. august-31. desember 1981 og skatte
lettelser i 1981.» 

Gjeldende prisstopp vil bli opphevet fra 1. 
januar 1982. For 1982 er det varslet at det så 
langt mulig · legges ·opp til en fri markeds
tilpasning av prisene, og at arbeidet med kon
kurransespørsmål trappes opp. Det er videre 
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varslet at det vil bli innført en meldeplikts Prisutviklingen i 1981 er blitt sterkere enn 
ordning. Meldingene skal i prinsippet skje tidligere antatt. Et forsøk på å analysere år
ved etterhåndsmeldnig, og skal i første ·rekke sakene til dette er gjort i avsnitt 2.3 Faktorer 
danne grunnlag for vurdering av prisutviklin bak den sterkere prisstigningen i 1981. 
gen på ulike områder. De skal også benyttes Både i Norge og innen OECD-området var 
som grunnlag for konkrete analyser av pris prisstigningen i 1980 sterkere året før,enn 
beregningen i de enkelte bedrifter som får jfr. tabell 4 bi kapittel 4. Mot slutten av .1980 
meldeplikt. var imidlertid prisstigningstakten i en rekke 

OECD-land avtakende. Fæa 1980 til 1981 vil 
2. 	 UTVIKLINGEN i 'PRISINDEKSENE Norge antakelig komme ut med en prisstig

Etter en betydelig demping av prisstignin ning som er sterkere enn for OECD-området 
gen gjennom 1978 og:l979, har prisstigningen totalt og for gjennomsnittet for våre handels

partnere. ·skutt ny fart gjennom 1980 og 1981. For detal

jer om prisstigningen i seinere år, vises det Prisutviklingen fra 1980 til 1981 har vært 

til Beregningsutvalgets rapport våren 1981. I preget av skatteomleggingen i 1980 med over

gjennomsnitt for de 10 første måneder i år gang til indirekte skatter og subsidieavvik

var konsumprisindeksen 14,0 pst. høyere enn ling. Omlag 2 pst. av prisøkningen kommer 

tilsvarende periode i fjor. Beregningsutvalget således fra økte avgifter og reduserte subsi
anslår den gjennomsnittlige prisstigningen fra dier på matvarer. . 

1980 til 1981 til noe over 13,5 pst. Prisstig-' Tabell 2 a viser utviklingen i konsumpris

ningstakten har aVtatt noe utover året. Stig indeksen· fordelt etter .Ieveriiigssektor for peri

ningen siste 12 måneder regnet fra oktober odtin november 1979-:-november 1980. 

1980 til oktober 1981 var 12,6 pst. 


Tabell 2 a. Kons.umprisindeksen - Varer og tjenester etter leveringssektor 

Endring i pst. 
Vekt 
O/oo Okt. 1979- Okt. 198(}

okt. 1980 okt. 1981 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 000,0 12,9 12,6 

L Jordbruksvarer . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,0 13,6 19,2 
1.1 Mindre bearbeidde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 72,8 13,6 19,1 
1.2 Mer bearbeidde ................ . ....... ; ..... , . . . . . . . . . . . . . . 45,2 13,5 19,3 


2. 	 Fiskevarer . . . .... . . ........ . .. . .... . . ..... . ................... . 13,4 .13,1 26,3 


3. 	 Andre norskproduserte konsumvarer . ... . ........... . . ......... . 353,2 17,5 13,4 

3.1 	 Lite påvirket av verdensmarkedets priser ....... . . .. ....... . 115,2 12,0 13,9 

3.2 	 Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. stort importinnhold eller 

råstoffpris bestemt på verdensmarkedet ...... ... ... . ...... . 104,6 32,1 11,9 
3.3 	 Påvirket av verdensmarkedet p.g.a: konkurranse fra utlandet 133,4 10,3 14,4 

4. 	 Importerte konsumvarer .... .. ........ .. . . . ..... .. ... , .. .. . . . ... . 250,8 7,8 '6,8 

4.1 Uten norsk konkurranse .. . .... .. . ......... . ..... ... ....... . 139,9 5,9 5,9 

4.2 Med norsk konkurranse . .... ... . . ................ .. ..... . . . 110,9 10,0 8,1 


5. 	 Husleie . ..... .. . ... . ..... . ... . .. . .... . ............. . .... . ..... . 81,2 9,8 10,2 


6. 	 Andre tjenester .. . . . . .. . ............ . . . .......... . ..... . . . ..... . 183,4 11,9 14,7 

6.1 Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor .. . .. . ....... . 59,6 12,2 11,9 

6.2 Også med andre viktige priskomponenter . . .. .. .... ... . .. ... . 123,8 11,6 16,0 


Kilde: Statistisk ukehefte. 

Prisene på· bl.a. mineraloljeprodukter, og densmarkedet p.g.a. stort importinnhold etc.». 
gull- og sølvvarer steg sterkt gjennom 1979 Seim en ser av tabel.len. hadde denne gruppa 
og 1980. Disse varene går inn under posten den sterkeste stigningen i perioden oktober 
3.2 «Norsk-produserte varer påvirket av ver- 1979- oktober 1980. I 1981 har utviklingen. 
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vært mer på linje med ·utviklingen forøvrig. over perioden oktober 1980-oktober 1981, 
Importerte konsumvarer har bidratt moderat steg denne indeksen med 9,7 pst. I gjennom
til prisstigningen i det seinere. snitt for de 10 første månedene i år var pro-

Tabell 2 b viser utviklingen i p r o d u - dusentprisindeksen 10,7 pst. høyere enn til
s e n t p r i si n d e k s en. Siste året, målt syarende periode i fjor. 

Tabell 2 b. Produsentprisindeksen. Stigning i prosent. 

Jan.-okt. 198()>- Okt. 198()>
jan.-okt. 1981 okt. 1981 

Bergverksdrift ...... . .... . ................. . .......... ... .............. . 13,8 10,4 

Industri .............. .. ............... . ..... . ........... . .............. . 10,3 9,1 


Tobakk, næringsmidler, drikkevarer ................................ . 17,9 17,2 

Tekstilvarer, bekledn.varer, lær og lærvarer .... . , ................. . 7,4 6,1 

Trevarer ........... .. .. , ..................... .. . . ..... .. .......... . 9,5 4,3 

Treforedling, grafisk prod. og forlagsvirksomhet . . .. .... . .. .... ...... . 10,2 9,1 

Kjem. prod., mineralolje, kull, gummi og plastprod. . . .... ... .. .· ..... . 13,1 9,8 
Mineralske produkter ................ . ................ . .. . .......... . 16,2 11,5 

Metaller ............................................... . ........... . -0,6 1,7 

Verkstedprodukter ..................................... , ........... . 7,9 6,8 


Kraftforsyning ......................................................... . 14,3 16,2 


Totalt . ........ . . . . .... .. . . .......... . . ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10;7 9,7 


3. FAKTORER BAK DEN STERKERE utviklingen fra Statistisk Sentralbyrå etter
PRISSTIGNINGEN I 1981 forholdsvis detaljerte vareinndelinger både for 

Prisstigningen i 1981 har vært sterkere enn importerte varer, norskproduserte varer, en
i nesten alle andre år i etterkrigstiden. Bare grosomsetningen og konsumomsetningen. Be
fra 1950 til 1951 var den gjennomsnittlige regningsutvalget har også konsultert Pris
veksten i konsumprisene sterkere mellom to direktoratet, som på oppfordring har foretatt 
påhverandre følgende år. Allerede i utgangs en undersøkelse av utviklingen i avansesatsene 
punktet var det grunn til å regne med en for i detaljhandelen (vedlegg 1). I tillegg har ut
holdsvis sterk prisstigning fra 1980 til 1981. valget forsøkt å vurdere de beregningene Fi
Under tarifforhandlingene på våren 1981 la nansdepartementet la til grunn ved utarbei
partene tH grunn et anslag for prisstigningen delse av Regjeringens nasjonalbudsjett for 
på 11,5 pst. Det var da bl.a. regnet med at om 1982. Nedenfor vil Beregningsutvalget legge 
leggingen av skattesystemet fra skatt på inn fram den vurdering det har av dette materialet 
tekt til skatt på forbruk isolert sett ville føre og de konklusjoner som utvalget foreløpig 
til en prisstigning på om lag 2,5 pst. mener å kunne trekke om prisstigningen fra 

Det har etter hvert blitt klart at prisstig 1980 til 1981. 
ningen fra 1980 til 1981 blir om Jag 2-2,5 pst. Etter Beregningsutvalgets mening kan det 
sterkere enn det som var partenes forutset være hensiktsmessig å skille mellom uttryk
ninger under forhandlingene på vårparten. kene «årsaker til prisstigningen» og «faktorer 
Dette er bakgrunnen for at Landsorganisa bak prisstigningen». Med årsaker til prisstig
sjonen i et brev 12. august 1981 til Forbruker ningen tenker en ofte på en eller flere ytre 
og administrasjonsdepartementet ba om å få hendelser som via det økonomiske systemet 
foretatt en analyse av årsakene til den ster fører til en bestemt prisstigning. Slike ytre 
kere prisstigningen i 1981. Landsorganisasjo hendelser kan være bestemt utenfor Norge, 
nen antydet i brevet Beregningsutvalget som f.eks. økte olje- og råvarepriser, men kan også 
et hensiktsmessig organ for dette. Departe v~re politisk bestemte i Norge, f .eks. valuta
mentet ba så utvalget foreta en slik analyse kursendringer, pris- og lønnsstopp, utgifts
som del av arbeidet i høst. begrensende tiltak o.l. For å vite virkningene 

Beregningsutvalget har derfor sett det som av disse tiltakene og dermed hvor mye de bi
en viktig del av arbeidet med den foreløpige drar med til prisstigningen, må en foruten å 
rapporten for 1982, å forsøke å klarlegge kjenne de ·ytre hendelsene også ha en teori 
nærmere hvilke faktorer som har bidratt til eller en modell for hvordan prismekanismene 
den særlig sterke prisstigningen fra 1980 til i Norge virker. Her kan det være en rekke 
1981. Det er innhentet informasjon om pris- ulike syn, og hvilke årsaker en tH slutt endel' 
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opp med for prisstigningen, vil avhenge av 
hvilken teori en finner realistisk. Med å finne 
faktorer bak prisstigningen tenker en seg 
derimot i første rekke å danne seg et bilde av 
hvilken utvikling i importpriser, lønninger, 
driftsresultat, produktivitet, avgifter, subsi
dier o.l. som summerer seg opp til den pris
stigningen en forventer eller eventuelt kan 
bere.gne. ·En tar ikke sikte på å forklare hvor
for faktorene har hatt en slik utvikling. For 
tidligere år vil slik informasjon i prinsippet 
være ivaretatt i nasjonalregnskapet. Men for 
1981 er en slik oppgave mye vanskeligere; det 
foreligger ingen nasjonalregnskapstau .for 
dette året, for enkelte deler av korttidsstatis
tikken rekker informasjonen bare fram til de 
8-9 første månedene, og for viktige indika
torer som lønninger i varehandel og tjeneste
ytende næringer foreligger det knapt nok noen 
statistikk for 1981 i det hele tatt. Beregnings
utvalget har derfor først og fremst · konsen
trert seg om å forsøke å danne seg et konsis
tent bilde av utvik.Ungen i priser og inntekter 
i 1981. 

Utviklingen i enkelte prisindekser 

En sammenlikning av utviklingen i konsum
prisindeksen med utviklingen i de andre vik
tigste prisindeksene som beregnes - import
prisindeksen, produsentprisindekseri og ·en
grosprisindeksen - vil k'unne gi visse indika
sjoner på om det er innenlandske eller uten
landske faktorer som har bidratt mest til den 
særlig sterke prisstigningen og om det even
tuelt er forhold på produksjonssiden eller han
delssiden som er av stor betydning. I figur 2.1 
er det gjengitt samlet prisvekst for hvert av 
de siste fire årene etter disse indeksene. I 
disse årene sett under ett har de tre siste in
deksene i stor grad fulgt hverandre, ·mens 
importprisstigningen harr vært noe lavere. To
tal prisvekst i prosent for de enkelte indeksene 
fra 1977 til 1981 har vært1 ) : 

Importprisindeks: 38 
Produsentprisindeks: 40 
Engrosprisindeks: 4 7 
Konsumprisindeks: 44 

I 1978 var stigningen i konsumprisindeksen 
sterkere enn stigningen i de tre andre indek
sene, mens i 1979 og i 1980 var bildet motsatt. 
I 1981 var veksten i konsumprisene igjen ster
kest. Konsumprisstigningen fra 1980 til 1981 
var etter tall for de tre første kvarta.lene 2-3 
prosentpoeng høyere enn økningen i produ• 
sent- og engrosprisindeksen. 

1) 	Veksten fra 1980 til 1981 er satt lik den faktiske 
økningen fra de 9 første månedene i 1980 til 
samme perfode i 1981. For importprisene er det 
benyttet tallene fra tabell 4 d. 

En svakhet ved sammenlikning av totalin
deksene for import, norsk produksjon, engros
handel og konsum er at de til dels omfatter 
svært ulike varer. Importprisindeksen omfat
ter ikke bare konsumvarer og vareinnsats til 
konsumvareproduksjon, men også vareinnsats 
til · eksportvareproduksjon, vareinnsats til in
vesteringsvareproduksjon og ferdige investe
ringsvarer. Likeledes omfatter produsentpris
indeksen ek'sportvarer og investeringsvarer, 
og engrosprisindeksen inkluderer investerings" 
varer. Konsumprisindeksen inneholder i tillegg 
til varer også tjenester, no~ ingen av de andre 
indeksene gjør. Det kan derfor være nyttig å 
supplere informasjonen fra figur 2.1 med opp
gaver over prisveksten etter delindekser fra 
hver av de fire indeksene. Tall for dette er 
gjengitt i tabell 2 c. 

Ved sammenlikning av disse delindeksene 
må en imidlertid være klar over at de følger 
ulike vare- og næringsinndelinger. Import
prisindeksen og engrosprisindeksen følger 
riktignok begge SITC-inndelingen og skulle 
derm~ langt på vei være sammenliknbare. 
Men· konsuinprisindeksen har sin egen innde
ling i konsumgrupper, og produsentprisindek
sen følger næringer og ikke varer. En sam
menlikning vanskeliggjøres også av at for 
enkelte av delindeksene fra engrosprisindek
sen og produsentprisindeksen, er tallet på re
presentantvarer så lavt at feilmarginene er 
spesielt store. 

Likevel mener · Beregningsutvalget at en 
sammenlikning av enkelte delindekser fra dis
se fire indeksene, bekrefter det inntrykk en 
sitter igjen med fra figur 2.1. Den sterke stig
ningen i 1981 i konsumprisene må i alt over
veiende grad skyldes innenlandske forhold, 
mens den svake prisstigningen fra importerte 
varer i betydelig grad må ha virket dempende 
på·prisstigningen. 

En sammenlikning av stigningen i delindek
sene for engroshandel og konsum for 1981 
peker også i retning av at en vesentlig faktor 
bak den sterke økningen i konsumprisene kan 
ha vært avanseutviklingen i varehandelen for 
flere viktige varer. For de delindeksene som 
er gjengitt i tabellen, unntatt delindeksene for 
kjøretøyer og for drikkevarer og matvarer, 
var prisstigningen i 1981 betydelig sterkere 
ved konsumhandelen enn ved engroshandelen. 

Prisdirektoratets vurderinger 

På oppfordring fra Beregningsutvalget har 
Prisdirektoratet ved Økonomikontoret forsøkt 
å vurdere avansesatsene i detaljhandelen og 
dels engrnshandelen i 1981 mot satsene i 1980. 
Også for industriproduksjon og tjenestepro
duksjonen utenom varehandel har Prisdirek
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toratet forsøkt å vurdere utviklingen, men 
her har en bare i liten utstrekning hatt kon
krete undersøkelser å bygge på. Prisdirekto
ratets rapport er gjengitt i vedlegg 1. 

Prisdirektoratets kilde har vært meldinger 
fra bedriftene til Direktoratet og Statens pris
tilsyn og undersøkelser i bedriftene foretatt av 
Pristilsynet. Varene som undersøkelsen om
fatter, utgjør om lag hBJlvparten av det private 
forbruket. De største gruppene er kjøtt og 
diverse matvarer, bekledningsartikler og tek
stiler, bil, bensin og olje, møbler og skotøy. 
Av tjenester omfatter undersøkelsen bare kon
kret bilverksteder og sjåførskoler. 

Prisdirektoratet oppsummerer sin undersø
kelse med at enke,lte avansesatser i varehan
delen har økt etter årsskiftet 1980/81. Under
søkelsen tyder på at dette særlig har vært til 
felle for klær og møbler. Også for de to tje
nestepostene som undersøkelsen omfatter; har 
påslagene økt. Men Prisdirektoratet finner 
ikke noe som tyder på at avansesatsene har 
økt så mye som enkelte av prisindeksene i 
tabell 2 c skulle tyde på. En sammenlikning 
vanskeliggjøres imidlertid av at Prisdirekto
ratets undersøkelser for de fleste varene tar 
utgangspunkt i avansesatsene ved utgangen 
av 1980. Oppgavene for prisindeksene er der
imot hentet fra de ni første månedene av året. 

Finansdepart.ementets anslag 

I forbindelse med utarbeidelsen av Regje
ringens nasjonalbudsjett for 1982 har Finans
departementet forsøkt å vurdere i hvilken 
grad ulike faktorer har bidratt til prisstig
ningen i 1981. I dette arbeidet la Finansde
partementet til grunn en stigning i konsum
prisene på 13 l/z-14 pst. fra 1980 til 1981, og 
utviklingen i konsumprisindeksen fram til Be
regningsutvalgets rapport ble skrevet, tydet 
på at dette vair e.n rimelig prognose. For å 
beregne bidraget fra ulike faktorer har Fi
nansdepartementet benyttet planleggingsmo. 
dellen MODIS IV og har på grunnlag av opp
gaver i korttidsstatistikken laget anslag på 
vekst fra 1980 til 1981. Driftsresultatet i 
næringer som kan overvelte økte kostnader i 
prisen er beregnet residualt. I vedlegg 2 er det 
gitt e.n nærmere beskrivelse av den prognose· 
teknikk Finansdepartementet har anvendt. 

Etter Finansdepartementets anslag har økte 
importpriser og økte lønnskostnader bidratt 
med henholdsvis 1,7 og 2,3 prosentpoeng til 
den samlede vekst i konsumprisindeksen fra 
1980 til 1981. Reduksjonen i subsidiene·. og 
økte avgifter fra årsskiftet 1980/81 er bereg
net ·å ha gitt en øk'ning i konsumprisindeksen 
på 1,8 prosentpoeng, mens stigningen i offent
lig regllierte priser, jordbrukspriser, husleie 

og priser som antas å bli bestemt på verdens
markedet er beregnet å ha bidratt med ' 5,3 
prosentpoeng. En svak produktivitetsutvikling 
er anslått å ha bidratt lite til å dempe pris
veksten. Resten av stigningen i konsumpris
indeksen, om lag 2,5 pst., har Finansdeparte
mentet som en restpost tilbakeført Hl økte 
driftsresultatandeler i første rekke i skjer
mede næringer. Tallet må ses på bakgrunn av 
at en økning i driftsresultatet som ville gitt 
uendret fordeling av faktorinntektene fra 1980 
til 1981, ville isolert sett ha bidratt med om 
lag ett · prosentpoeng til økningen i konsum
prisene. 

Oppsummering 

Den særlige prisstigningen i 1981 ser etter 
Beregningsutvalgets vurdering ut til å skrive 
seg.fra betydelig vekst i de fleste prisbestem
mende faktorer; Lønningene har økt forholds
vis sterkt. Viktige offentlige regulerte priser 
har vokst sterkere enn vanlig. Den indirekte 
beskatningen ble økt betydelig rundt årsskif
tet 1980/81, noe som må ses i sammenheng 
med skatteomleggingen. 

Om vi skal analysere årsakene til den ster
kere prisstigningen, må utviklingen i disse 
faktorene likevel ses i ..sammenheng med hva 
som opprinne,lig ble lagt til grunn. I en slik 
sammenheng synes bidraget fra lønnsutviklin· 
gen å ha vært .om lag på linje med de opprin
nelige forutsetninger. Bl.a. på grunn av om
leggingen av vektgrunnlaget i konsumpris
indeksen, har subsidieendringene og avgifts
endringene gitt mindre prisutslag enn opprin· 
nelig .antatt.. Importprisstigningen har virket 
dempende på prisutviklingen også · vurdert i 
forhold til de opprinnelige forutsetninger. Det 
materialet Beregningsutvalget har fått seg 
forelagt og analysert, tyder derfor på at det 
må ha funnet sted en økning i avansesatsene 
eller driftsresultatets andeler av verdiskapin· 
gen. Dette er også i samsvar med den betyde
lige økning i driftsresultatene som synes å ha 
funnet sted i skjermede og hjemmekonkurre
rende næringer, som omtalt i kap. 1.3. Del
indeksene for engros- og konsumprisindeksen 
gir f.eks. kfart inntrykk av at dette må ha 
skjedd innenfor detaljhandelen med viktige 
forbruksvarer og trolig også i enkelte tje
nesteproduserende næringer. 

Beregningsutvalget understreker usikker
heten ·som en slik analyse nødvendigvis må 
være beheftet med. Men utvalget ser det som 
vanskelig å danne et konsistent bilde av den 
sterkere prisstigningen i 1981 uten å anta at 
avansesatsene eller driftsre;sultatets andeler 
av inntekten har økt vesentlig, kanskje først 
og fremst i de tjenesteytende næringene. 



Tabell 2 c. 	 Sammenlikning av prisstigningen etter importprisindeksen, produsentprisindeksen, engrosprisindeksen og konsumprisindeksen for 
enkelte varer 

Prosentvis prisvekst fra foregående år. 

Importprisindeks I Produsentprisindeks 	 Engrosprisindeks Konsumprisindeks 

Næ- Kon-
SITC Navn 1978 1979 1980 19811}I rings- Navn 1978 1979 1980 19812} SITC Navn 1978 1979 1980 19812} sum- Navn 1978 1979 1980 1981') 

gruppe gruppe 

732 	Motorkjøre- 16,1 3,9 -2,1 3,2 1732 Motorkjøre- 11,5 6,2 5,6 4,9 , 61 Kj. av egne 12,0 11,5 4,8 3,9 
tøyer I tøyer transp.midl. 

l'%j 
0..,725 	Elektriske 11,9 5,9 7,3 -1,0 383 Prod. av 3,0 4,3 9,7 7,4 '725 Elektriske 4,1 5,3 5,7 5,6 43 Komfyrer, 3,3 5,3 8,8 10,3 CD 

husholdn.- elektriske husholdn.- kjølesk. o.a. lSI -
apparater 	 app. og apparater elektrisk 'd.... 

materiell utstyr crq 
crq 


82 Møbler 7,9 10,4 3,3 1,3 332 Prod. av 5,2 3,2 7,8 8,5 82 Møbler 7,3 - 4,6 9,9 9,2 41 Møbler og 6,0 2,7 9,8 19,4 a 

::imøbler og 	 golvtepper ::s.....innredning Il) 2: 

av tre 	 aq 0gd
332 Mineralolje- 2,8 56,2 35,4 20,2 	 353 Raff. av 3,1 20,2 45,3 22,0 332 Mineralolje- 4,2 38,5 47,0 20,5 322 Petr. og fyr. 5,0 16,3 53,7 31,2 ..... '""' produkter 	 jordolje produkter olje m.v. ::i cø::s 00 ,.... N 

CD ••85 Skotøy 22,6 15,6 6,8 -6,0 324 Prod. av 7,0 7,7 9,0 8,1 85 Skotøy 4,2 5,5 6,0 5,1 23 Sko og 10,4 9,2 11,7 10,7 

skotøy skorep. 
 ~'""' 

84 Klær og 8,8 9,2 8,9 4,2 322 Prod. av 6,1 3,5 5,3 5,7 84 Klær 3,7 5,4 6,4 6,4 21 Bekled- 8,4 4,6 9,5 12,3 ~ crq
hodeplagg klær unntatt 	 ningsart. '-'· 

Glskotøy 	 '1 g 
313 Prod. av 7,8 1,1 4,0 19,2 11 Drikkevarer 7,9 1,7 4,5 18,4 11 Drikkevarer 8,9 1,1 4,1 23,5 C1> 

1-ldrikkevarer co 
00 


07 Kaffe, te, -6,7 '-6,8 8,2-13,6 07 Kaffe, kakao, -3,5 -0,7 6,8 -3,0 08 Kaffe, te, -6,2 -9,5 6,2-12,7 
t-:i 


kakao, sjok" te og kakao, koke-

krydderier krydderier sjokolade 


311 	Prod. av næ- 6,6 4,1 8,8 19,3 02 Mjølk, smør, 5,6 4,7 9,8 13,8 03 Mjølk, fløte, 6,1 7,0 11,2 21,7 
ringsmidler ost og egg ost og egg 

311 Prod. av næ- 6,6 4,1 8,8 19,3 01 Kjøtt og 10,3 5,1 8,8 28,0 01 Kjøtt, kjøtt- 10,0 5,6 7,4 20,4 
ringsmidler kjøttvarer varer og 

flesk 

332 	Mineralolje- 2,8 56,2 35,4 20,2 353 Raff. av 3,1 20,2 45,3 22,0 332 Mineralolje- 4,2 38,5 47,0 20,5 621 Bensin og 10,1 6,7 30,5 19,3 
produkter jordolje p rodukter olje i" 

"""' 
1) Prisvekst fra første halvår 1980 til første halvår 1981. 

!) Pl"isstigning fra-de tre første kvartalene i 1980 til samme periode i 1981. 




22 NOU 1982: 1 
Foreløpig grunnlag for inntektsoppgjørene 1982 

Figur 2.1. Prisstigning i pst. etter totalindeksene for import1), norsk produksj<>n, engroshandel 
og konsum 

1978 Import Norsk Engros Konsum 
produksjon handel 

15 15 

10 10 

5 5 

19.79 Import Norsk Engros Konsum 
produksjon handel 

15 15 

10 	 10 

5 	 5 

1980 Import Norsk Engros Konsum 
produksjon handel 

15 15 

10 	 10 

5 	 5 

19812) Import Norsk Engros Konsum 
produksj on handel 

l) Import i alt unntatt skip. 
2) 	 Vekst fra de 9 første månedene 1980 (for importprisindeksen de 6 første månedene) til samme 

periode i 1981. 
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KAPITTEL 3 

Utviklingen i Norges konkurranseevne 

1. 	 KURSUTVIKLINGEN FOR NORSKE 
KRONER 

I rappont nr. 1 fra mars 1980 fra Det tek
niske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene 
er det gitt utførlig omtale av kursutvik
lingen i de seinere årene, både når det gjel
der utviklingen i kronens internasjonale total
verdi i gjennomsnitt (effektiv verdi) og utvik
lingen for en del sentrale valutaer. 

Valutamarkedet har i 1981 vært 'Preget 
av sterke kurssvingninger. Fram til august 
steg kursen på· amerikanske dollar in:ot vest
europeiske valutaer, spesielt ,tyske ·. mark.· I 
dette tidsrommet styrket dollaren seg nær 
30 pst. i forhold til tyske mark. Denne kurs
stigningen fulgte etter en stigning på ca. 
12 pst. i siste halvdel av 1980. Kursbevegel
sen må bl.a. ses i sammenheng med det høye 
amerikanske rentenivået og kapitalbevegelser 
mot dollar. 

Den norske krone . depresierte ikke like mye 
mot amerikanske dollar som andre europeiske 
valutaer. Fra årsskiftet og fram til midten 
av august var depresieringen av norske kroner 
m:ot dollar ca. 22 pst. Japanske yen fulgte i 
stor grad dollarens bevegelser, men mot de 
fleste andre valutaer styrket den norske krone 
seg. Se figur 3.1. Fra august har kursutviklin
gen stort sett går i motsatte retninger . med 
markert kursoppgang for tyske mark og sveit
siske franc og nedgang for dollar. Dollarut
viklingen har imidlertid ikke vært entydig 
de siste månedene. .Nedgangen siden august 
har vært avbrubt av relativt stel'ke, men kort
varige, oppsving i kursen. 

D.e siste månedene har det også skjedd flere 
devalueringer og revalueringer. Sverige de
valuerte 14. september ved å sette opp ver.
dien på andre valutaer med 10 . pst. ·Sammen 
med flere andre tiltak er devalueringen ment 
å bidra til en bedring i svensk industris kon
kurranseevne. Den 4. oktober ble det i et sam
ordnet opplegg i EF foretatt kursendringer 
for fire; av valutaene; Tyske mark og neder
landske gylden revaluerte med 5,5 pst., mens 
franske franc og italienske lire devaluerte 
med 3 pst. Kursendringene kan være en følge 
av økt spenning innen det europeiske valuta

system, EMS, som de fleste valutaene innen 
EF er knyttet til. 

Et samlet bilde av utviklingen i kronens 
internasjonale verdi - den såkalte effektive 
kurs - i årene 1973 til 1981 er vist i figur 3.2. 
Tallene er framkommet ved at en har veid 
sammen kronekursen i forhold til 17 enkelt
valutaer for våre viktigste konkurrenter. I 
figuren betyr stigende kurve øking i kronas 
internasjonale verdi, og fallende kurve ned
gang i kronas verdi. 

Figuren· vis.er at kronens internasjonale 
verdi har hatt en viss nedgang fra 4. kvar
tal i fjor til 3. kvartal i år. Dette er i første 
rekke en virkning av den sterke stigningen i 
doMark:ursen fram til august i år. 

På årsbasis regnet fra 1980 til 1981 ligger 
det også an til en viss nedgang i den norske 
krones internasjonale verdi når den måles som 
i figur 3.2. 

Generelt er kronens kurssvingninger dem
pet i forhold til de svingninger andre valutaer 
er utsatt for. Det skyldes den valutakurven 
Norge etablerte i desember 1978, som holder 
kronens verdi noenlunde fast i forhold til et 
veid gjennomsnitt av valutaene til våre vik
tigste handelspartnere. De bevegelsene kurv
indeksene har hatt i 1981, viser. for øvrig det 
samme bilde av valutakursutviklingen som i 
figur 3.2; Kurvindeksen har hittil i 1981 vist 

en lavere kroneverdi enn gjennomsnittlig 
1980. 

Ved beregningene av konkurranseevnen i 
neste avsnitt, jfr. tabell 3 b., er kursendrin
gene veid sammen ·med såkalte IMF-vekter. 
Med dette vektsystemet ble det i Nasjonal
budsjettet 1982 beregningsmessig lagt til 
grunn en depresiering av norske kroner i 1981 
med 1,4 pst. i forhold til 1980. 

Beregningene ble da basert på en teknisk 
forutsetning om kursutviklingen fra 18. sep
tember og ut året. Kursutviklingen fra 18. sep
tember og ut oktober t yder fortsatt på en de
presiering av norske kroner av denne størrel
sesorden. Det presiseres at den beregnede de
presiseringen er knyttet til IMF-vektene, og at 
andre vektsystemer vil gi andre resuLtater. 
Videre vil Beregningsutvalget bemerke at an
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Figur 3.1. Salgs- og kjøpskurser i Oslo, 
(N.kr. pr. enhet) for US dollar, 
britiske pund, tyske mark og 
S'Venske kr. Månedsgjennomsnitt. 
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slått depresiering er elt gjennomsnittstall som 
dekker over til dels sterke endringer i kursene 
på de· enkelte valutaer. Som før neVillt har 
f.eks. kursutviklingen i 1981 fram til august 

Figur. 3.2. Effektiv kursutvikling for den 
norske kronel) (MERM). Indeks 
1975 = 100. 
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1) Veid gjennomsnitts kursutviklipg.for valutaene 
i 17 land (N'orges viktigste handelspartnere). 

Kilde: IMF. 

vært preget av sterk kursoppgang for japansk 
og nord-amerikanske valutaer, og sterk kurs
nedgang for de fleste vest-europeiske valu
taer. 

2. LØNNSKOSTNADENE I INDUSTRIEN 

De samlede lønnskostnader (medregnet so
siale utgifter) utgjør - direkte og indirekte 
- en vesentlig del (anslagsvis 70 pst.) av 
kostnadene ·for de fleste varer og tjenester 
som framstilles i konkurranse med utlandet. 
For utviklingen i k'onkurranseevne vil derfor 
lønnsutviklingen sammen riied endring.er i ar
beidskraftproduktiviteten og kroneverdien, få 
avgjørende betydning. Som et felles mål for 
dette brukes o:fite lønnskostnadene pr. pro
dusert enhet ·i industrien. 

En må imidlertid være klal'. ov:er. ·åt kost
nader knytt et til kapital, energi og råvare
innsaits faller utenfor dette begrepet. Tallene 
er derfor best egnet til å. gi uttrykk for endrin
ger i konkurransestillingen. fra et rtldspunkt 
til et annet for de mest arbeidsintensive indu
strigrenene. Dersom det skjer store endringer 
i en rekke andre kostnader, kari det~ også 
påvirke industriens konkurranseevne sterkt. 

I tabell 3 a el'. vist et samlet mål for utvik
lingen i lønnskostnadene pr. produsert enhet 
i norsk industri sammenliknet med kostnads
utviklingen i andre land for perioden 1961
1981. 

http:endring.er
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rabell 3 a Lønnskostnadene pr. produsert enhet i norsk industri i forhold til våre viktigste han
delspartnere.i) 

1961 1965 1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

[ndeks . . . . . . . . . . 87,6 88,8 100,0 111,1 120,2 129,3 136,4 128,1 121,6 121,9 123 
B}ndringer i prosent 
fra året før ..... . 0,32) 2,42) 2,72) 8,2 7,6 5,5 -6,1 -5,1 0,2 1 

1 ) 	 Tallene er beregnet som forholdet mellom lønnskostnader pr. produsert enhet i norsk industri og et 
veiet gjennomsnitt (IMF-vekter) av lønnskostnadene (målt i norske kroner) pr. produsert enhet i in
dustrien i andre OECD-land. Se for øvrig fotnote 1, tabell 3 b. 

2 ) Årlig gjennomsnitt fra foran nevnte år. 
Kilde: For 1961-1980 IMF, for 1981 Nasjonalbudsjettets anslag for handelspartnere, men egne anslag 

for norsk industri. 

Figur 3.3. Lønnskostnader pr. produsert en
het i norsk industri i forhold til 
våre viktigste handelspartnere. 
Indeks 1970 = 100. 
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Den bedringen i vår kostnadsposisjon som 
startet i løpet av 1977 og fortsatte i de to føl
gende årene 1978 og 1979, synes å ha stoppet 
opp i 1980. I 1979 og 1980 hadde vi ifølge ta
bellen kommet tilbake ,til omtrent sa.Iil.me kon
kurranseposisjon som i 1975. 

Bedringen i konkurranseevnen mellom 1977 
og 1980 kan i hovedsak tilskrives lavere vekst 
i lønnskostnadene i Norge enn hos våre vik
tigste handelspartnere. 

VaL'utakursutviklingen har også isolert sett 
bidratt til bedret konkurranseevne i denne pe
rioden, mens produktivitetsutviklingen har 
hatt motsatt . effekt med klatt svakere vekst 
innen norsk industri i disse årene enn hos 
gjennomsnittet for våre handelspartnere. 

Fra 1980 til 1981 regner Beregningsutvalget 
nå med 10 pst. lønnsvekst for industriarbei· 
derne. 

Lønnsveksten for funksjonærer i industrien 
er anslått til 12,8 pst. Lønnsveksten for indu
strien under ett antas dermed å bli ca. 11 pst. 

fra 1980 til 1981. De:bte er noe. høyere enn lagt 
til grunn i konkurranseevneberegningene i Na
sjonalbudsjettet 1982, mens produktivitets
veksten antas å _bLi som før lagt .til grunn, dvs. 
0,4 pst. Lønnskostnadene pr. produsert enhet 
vil med .disse forutsetningene øke med ca 10,5 
pst. som er vel .1 pst. høyere enn .anslaget i 
Nasjonalbudsjettet. 

Lønnskostnadsutviklingen hos vår~ handels
partnere er ifølge nye opplysninger, svakere i 
1981 enn før antatt. Som nevnt i avsnitt 3.1, 
regner en fortsatt med samme .gjennomsnitt
lige valutakursutvikling mellom 1980 og 1981 
som Nasjonalbudsjettet la rtil grunn. 

Alt i alt regner Beregningsµtvalget med en 
svak forverring i norsk industris konkurranse~ 
evne fra 1980 til 1981. I tabell 3 a er svekkel
sen anslått til 1 pst. 

Utviklingen i lønnskostnader pr. produsert 
enhet i industrien innen de enkelte land, er 
gjengitt i tabell 3 b. Landanslagene for 1981 
er hentet fra Nasjonalbudsjettet 1982, mens 
vi som nevnt, ·nå regner med en noe svakere 
vekst i lønnskostnadene pr. produsert enhet 
for våre handelspamnere. TabeLlen gir likevel 
et bilde av utviklingen i lønnskostnader pr. 
produsert enhet i de enkelte land og hvilke 
store forskjeller det er ·i kostnadsutviklingen 
mellom de enkelte land. Pga. de store forskjel
lene vil ikke et veiet gjennomsnitt gi fu~l
godt uttrykk for den endrede konkurranse
situasjon norsk industri vil stå overfor. 

En rekke av våre viktigste handelspartnere, 
bl.a. Vest-Tyskland og Sverige, ventes å få en 
klart gunstigere kostnadsutvikling enn Norge 
i 1981 målti felles valuta. På den annen side 
ser kostnadsutviklingen i Storbritannia, Japan 
og USA, målt i · felles valiuta, ut til å bli ster
kere enn den norske. For USA og Japan er 
valutakursutviklingen stel'kt medvirkende til 
dette resultatet. 

Beregningsutvalget.finner grunn rtil å under
streke at beregninger av utviklingen i de re
lative lønnskostnader nødvendigvis har store 

http:sa.Iil.me
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usikkerhetsmarginer. Ikke bare er usikker delspartnere og valutakursutviklingen · fram
heten knyttet til egne lønnskostnadsanslag, over. Konklusjonene overfor må derfor tolkes 
men også til ansliagene for våre viktigste han- med varsomhet. 

rabell 3 b Lønnskostnader pr. produsert enhet (LPE) i industrien. Prosentvis endring fra året 
før. 

IMF-
vek.

LPE-endring i 
nasjonal valuta 

Valutakursutvikling
overfor norske 

kroner 
LPE-endring i norske 

kroner 
terl) 

1979 1980 19814) 1979 1980 19812) 1979 1980 1981 

Belgia .......... 2,2 2,9 9,5 7% 3,0 -1,5 -9,7 6,0 7,9 -2,9 
Canada"" ... " 3,3 8,5 11,0 9% -6,1 -2,3 13,4 1,9 8,4 24,5 
Danmark . .. .... 6,3 7,5 6,1 8 1,2 -8,9 -7,7 8,8 -3,3 -0,3 
Frankrike ...... 8,5 8,2 12,1 181/z 2,3 -1,7 -9,2 10,7 10,2 7,6 
Italia .. ...... .. 3,1 8,7 15,6 23% -1,3 -5,2 -11,9 7,3 9,6 9,0 
Nederland ...... 4,3 1,3 4,1 11/z 4,1 -1,5 -7,3 5,5 2,5 -5,9 
Storbritannia ... 13,6 13,9 22,5 12%, 6,8 7,0 0,6 21,6 31,1 12,9 
Sverige ........ 13,9 1,2 8,8 7 1,8 -1,2 -'-2,5 3,0 7,5 4,3 
Sveits .......... 1,1 -0,7 1,6 5 3,3 -3,1 -1,2 2,6 -1,5 3,7 
Vest.-Tyskland .. 16,4 2,7 7,5 41/z 5,8 -1,6 -6,4 8,7 5,8 -2,2 
Østerrike ....... 1,4 -0,6 4,3 7%, 4,9 0,8 -5,6 4,3 5,1 1,3 
Japan .......... 15,7 -1,9 0,8 3% -7,6 -5,6 18,4 -9,4 -4,8 22,8 
USA ............ 10,2 8,8 11,1 9 -3,4 -2,5 16,6 5,1 8,3 27,1 

Handelspantnere . 100,0 4,9 9,5 8,4 1,0 -1,7 1,5 5,9 7,6 10,0 

Norge .......... 0,4 7,7 9,3 o,~ 7,7 10,5 
Endring i rel. lønns
kostnad pr. produ
sert enhet i norsk 
industri. Prosentvis 
endring fra fore
gående år:4) .... -5,2 0,1 0,55 ) 

1) ·Disse vektene angir den samlede konkurransemes.sige betydning de respektive land har for norsk tradi
sjonell eksport og hjemmekonkurrerende varer. De angir både den betydning landene har som direkte 
avtakere av norske produkter og den rolle de spiller som konkurrenter på våre markeder innen de 
samme produktgrupper. Vektene er·Iaget med basis i 1975. 

2) Forutsatt valutakursene i oktober konstante ut året. 

S) Anslag. 

4) Tallene samsvarer ikke fullt ut med vekstratene i tabell 3 a pga. beregningsmåten. I tabellen over 


er prosentendring fra det ene året til det andre veid sammen som et aritmetrisk gjennomsnitt, mens 
tabell Ba er beregnet fra geometrisk gjennomsnitt og fast basisår. 

5) 	Utregnet på grunnlag .av anslagene over fra Nasjonalbudsjettet 1982. Beregningsutvalget :regner nå 
med at veksten i LPE for våre handelspartnere blir svakere enn 10,0 i norsk valuta, og at forverrin
gen i relativ LPE i norsk industri, vil bli ca. 1 pst. jfr. tabell Ba. 

Kilde: Nasjonalbudsjettet 1982 (som bygger på materiale fra OECD, Norges Bank og Statistisk Sen
tralbyrå). 

Beregningsutva]lget vil understreke at ut-: motvirke det økonomiske tilbakeslagert: inter
viklingen i industriens konkurranseevne slik nasjonalt. Tiltakene for å holde industrisyssel
denne vanligvis defineres, ikke kan ses uav settingen oppe, medvirket til svakere produk
hengig av et lands økonomiske utvikling. tivitetsvekst i forhold til. andre land med 
Framveksten av oljevirksomheten i 1970-årene større nedgang i industrisysselsettingen eIUl 
har som en kunne ventet, påvirket produkti' hos oss. Den genere~le motkonjunkturpolitik
vitetsveksten og dermed konkurranseevnen i ken førte til betydelig ekspansjon i skjermede 
den tradisjonelle industrien. Vi er et lite land næringer, noe som igjen bidro til å heve indu
og oljevirksomhetens behov for kvalifisert ar striens kostnadsnivå. i forhold til utlandet. 
beidskraf:t: ingeniører, teknikere, markeds Disse forhold er viktige årsaker til den tra
føringsfolk o~ annen arbeidskra:lit, måtte nød disjonelle industriens tap i konkurranseevne. 
vendigvis skJe i et konkurranseforhold med Den forbedring i konkurranseevnen vi har opp
annen virksomhet. Oljevirksomheten ga oss nådd siden 1977, representerer et klart brudd 
også forde~en ved betydelig handlefrihet i med svekkelsen siden begynnelsen av 1960
utenriksøkonomien. årene (se tabell) 3 a) . 

Den større handlefriheten ble benyttet til å 
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KAPITTEL 4 

Konjunktursituasjonen 

1. VERDENSØKONOMIEN 

Den internasjonale økonomien var i 1980 og 
i første del av 1981 pr:eget av et kraftig kon
junkturtilbakeslag. Samlet produksjon og et
terspørsel viste sterk svikt, prisstigningen var 
høy og arbeidsløsheten tiltok fra et nivå som 
på forhånd lå høyt. Valutakursene endret seg 
betydelig mellom de større ~andene; dollar og 
yen steg kraftig i forhold til de viktigste vest
europeiske valutaene. 

I Vest-Europa tyder utviklingen i flere vik
tige konjunkturindikatorer på at nedgangen i 
samlet produksjon og etterspørsel nå har stop
pet opp uten at det ennå foreligger klare tegn 
til en ny oppgang. Industriproduksjonen gikk 
betydelig ned fra våren 1980 til sommeren 
1981, men har s.enere flatet ut. Arbeidsløs
heten, som viste sterk vekst i samme periode, 
er derimot fortsatt ti~takende. Prisstignings
takten har endret seg lite det siste året for 
Vest-Europa sett under ett, men prisstignings
impulsene har i økende grad kommet fra ut
landet i de landene s.om har depresiert sterkest 
overfor dollar. 

I USA økte bruttonasjonalproduktet (se
songkorrigert og regnet i faste priser) i 1. 
kvartal i år, men har siden vist svikt. Ned
gangen i sommerhalvåret i år: skyldtes svikt i 
de fleste etterspørselskomponentene. Industri
produksjonen har vært i vekst gjennom de tre 
første kvartalene i år, men oppgavene fra de 
siste måneder kan tyde på ait veksten hav stop
pet opp. Tallene på arbeidsløse er høyt sam
menliknet med tidligere år: og etter alt å 
dømme økende. Prisstigningstakten har gått 
noe ned. 

I Japan er: samlet etterspørsel for.tsatt i 
vekst, men stigningstakten er betydelig svak
ere enn tidligere år. Også veksten i industri
produksjonen ha11 gått ned og er nå bare 2-4 
prosent årlig rate. AI'!beidsløsheten er svært 
lav sammenliknet med de andre størire indu
strilandene, men også i Japan har den tiltatt 
gjennom det siste året. Prisstigningen har, 
gått ned. 

De internasjonale valutakurser har endret 
seg drastisk gjennom det ·siste året. Regnet i 
EF's felles . valutaenhet, ECU, økte kursen på 

dollar· med nær 40 prosent fra 3. kvartal 1980 
til 3. kvartal 1981, og yen fulgte dollar la:o.gt 
på vei. Kursfallet på europeiske valutaer i 
fol'hold til dollar og yen har fått stor innflyt
else på konjunkturutviklingen i Vest-Europa. 
Importerte varer hvor prisene eii avtalt i dol
lar, har steget sterkt i pris og gitt de vest
europeiske land et inntektstap. I tillegg har 
sentralbankene i flere av landene satt opp 
rentene for å forsøke å bremse kapitalutstrøm
mingen. Dette har virket dempende på · inve
steringsetterspørselen og konsumetterspørs.e
len. Men samtidig har valutakursendringene 
bedret den vest-europeiske industris konkur
ranseevne overfor USA og Japan og gitt ekstra 
vekstimpulser fra økte markedsandeler i Vest
Europa og i import i land i andre verdens
deler. 

Den økonomiske politikken er gjennomgå
ende stram. I de fleste land er hovedmålet å 
dempe pris- og kostnadsveksten, og dette føl
ges opp både i finans- og pengepolitikken. 
Blant de større landene er det bare Frankrike 
som, etter det siste presidentvalget, har møtt 
konjunkturnedgangen med betydningsfulle 
ekspansive tiltak. I de andre ·landene endrer 
underskottene på de offentlige budsjettene seg 
lite. 

Rentenivået i de fleste land steg kraftig 
fram til sommeren i år, både som følge av 
lav vekst i pengetilbudet (USA) og som et 
virkemiddel for å dempe på kapitalutstrøm
mingen og for å følg,e opp en stvam økonom
isk politikk (Vest-Europa) . De siste måneden.e 
har rentenivået gått noe ned i flere av de 
støl"re landene. 

I det norske nasjonalbudsjettet for 1982 er 
det lagt til grunn en vekst i OECD-landenes 
samlede bruttonasjonalprodukt på 1 %-2 Yz 
prosent fra 1981 til 1982. Både i 1980 og 1981 
var veksten om lag 1 114 prosent fra året før, 
mens gjennomsnittlig vekst i 70-årene var 3,5 
prosent. De siste anslagene foll den økonomiske 
veksten i 1982 som foreligger og som er gjen
gitt i tabell 4 a, tydel" ikke på noen markert 
endring i konjunkturvurderingen fori 1982, men 
prognosene fol" vekst i OECD-om11ådet sett 
under ett eri noe lavere enn det som er lagt 
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til gr,unn i nasjonalbudsjettet. Situasjonen er for norsk eksport, blant annet Sverige, Neder
preget av usikkerhet og bildet kan endres land og Vest-Tyskland, er de siste vekstan
noe etter hvilke kilder en legger til grunn. slagene for 1982 noe lavere enn nasjonalbud
Beregningsutvalget har lagt hovedvekten på sjettets anslag, mens for Danmark og Frank
nasjonale anslag og anslag fra AIECE, For- ' rike er de høyere. Alt i alt gir de prognoser 
eningen av europeiske konjunkturinstitutter. som Beregningsutvalget har basert seg på, 
De prognosene som foreligger tyder på at det en fol'!Ventet vekst i bruttonasjonalprodukt 
er særlig stor usikkerhet knyttet til konjunk for Norges handelspartnere på om lag 1 % 
turutviklingen i USA; vekstanslagene fra prosent fra 1981 til 1982, mot Nasjonalbud
ulike forskningsinstitutter for dette landet sjettets anslag på 1 % prosent. OECD-landenes 
varierer mye. Prognosene for Vest-Europa er samlede industriproduksjon viste svak vekst 
basert på at en ny produksjonsoppgang vil ta fra 1980 till 1981, men variasjonene mellom de 
ti1 i første halvår 1982, men at oppgangen ikke enkelte landene var store, og i Vest-Europa 
vil bli særlig sterk. · var produksjonen gjennomgående synkende. 

I · enkelte av de landene som betyr mye 

Tabell 4 a 	 Utvikling i bruttona.sjonalproduktet, import og industriproduksjon i OECD-området. 
Prosentvis endring. 

Eksport	 Arlig Fra foregående år
. vekter gj.snitt 

1980 1970-79 1980 198l1) 19821) 

BNP: 

Belgia .............. .. ................. .. ...•. 2,5 3,2 1,4 -·J/2 

Danmark ............................... .. .... . 9,5 2,9 -0,2 -1 

Finland ....................................... . 4,3 3,3 5,0 2 

Frankrike .......................... ... ........ . 5,7 3,9 1,3 1/2 


Italia ......................................... . 3,9 3,0 4,0 0 

Nederland ................................... . 6,2 3,1 0,5 -1 

Storbritannia ................................. . 16,6 2,2 -1,8 -2 

Sverige ..........•........................•..... 22,4 2,0 1,4 _J/2 


Vest-Tyskland ............................... . 18,9 2,9 1,8 -1 

Japan ........... ..•. .... , ....... • . .. . . ......... . 2,2 5,4 4,2 31/2 


USA ............... . ... ...... , ................ . 7,8 3,2 -0,2 2 


Veid gjennomsnitt Norges viktigste 
handelspartnere ............................. . 2,8 0,9 11/2 


OECD totalt ................................. . 3,5 1,2 l1/2 

- Sju store ................................... . 3,6 1,1 l1/2 

- Andre OECD-land ......................... . 3,3 1,9 2 

Norge 4,7 3,8 0 


Import: 

Norges viktigste handelspartnere 6,5 2,5 


Industriproduksjon: 

Norges viktigste handelspartnere 2,4 -0,5 -2 


1 ) Anslag fra AIECE, Nasjonalbudsjettet 1982, nasjonale kilder og OECD. 

Industriproduksjonen i Not1ges eksportmar basert på blant annet prisutviklingen etter at 
keder. gikk derfor ned med 2 prosent fra 1980 Nasjonalbudsjettet ble lagt fram. Etter disse 
til 1981. De siste anslagene tyder på en økning oppgavene vil prisstigningen fm 1980 til 1981 
på 2% pmsent fra 1981 til 1982. hos handelspartnerne bli i overkant av hva 

Tabell 4b viser konsumprisutviklingen hos som ble forutsatt i Nasjonalbudsjettet. Stig
våre viktigste handelspartnere de siste årene ,ningen mellom 1981 og 1982 antas nå også 
og prognoser for 1981 og 1982. Prognosene er å bli noe stei1kere enn før lagt til grunn. 
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· Etter. Beregningsutvalgets mening tyder 
ikke de siste opplysningene på at konjunktur
utviklingen i utlandet i 1982 vil bli vesentlig 
annerledes enn det som ble lagt til grunn i 
Nasjonalbudsjettet. Men de p:mgnosene som 
nå foreligger viser likevel noe svakere vekst
impulser fra utlandet mot norsk økonomi enn 

anslått i Nasjonalbudsjettet. Ettel' de opp
lysninger! som har kommet ut i pressen etter 
novembermøtet i OECD's komite for .økonom
isk politikk, tegner også OECD nå med noe 
svakere vekst i 1982 enn tidligere. Det er i 
første rekke anslaget for produksjonsveksten 
i USA som er redusert. 

Tabell 4 b. Utviklingen i konsumprisene i OECD-området. Prosentvis en(lring. 

Belgia ... " ....... " ....••.. 

Canada4) .... ····· ·........ 

Danma11k .................. 

Frankrike4) .... ... ...... ... 

Italia') ........ ..... ....... 

Nederland . . ..... . .......... 

Storbritannia') ............ 

Sverige 
......... ······ ····· 

Sveits . . ................•... 

Vest-Tyskland4) ...... ... ... 

Østerrike .... ......... ..... 

Japan') ... ..... ...... ... .. . 

USA4) ... .......... .... ..... 

Veid gjennomsnitt 
handelspartnere ............ 
OECD total ..... ········· .. 
- Sju store4) ......... ..... 

- Norge ............. ... .. 

1) Anslag. 
2) Ikke sesongkorrigert. 

Vekst 
de siste 

.JMF
vekter 

Arlig 
gj.snitt 

1970-79 

Fra foregående år 

1980 19811) 

6måneder 
til sept. 

1981, regnet 

1981
19821) 

i årlig 
rate2) 

2,2 7,4 6,6 7,7 7,1 8 
3,3 7,8 10,1 10,9 11,7 11 
6,3 9,6 12,3 11,0 12,8 9 
8,5 9,2 13,6 13,4 15,7 131/2 

3,1 13,2 21,2 19,3 15,1 161/2 

4,3 7,4 6,5 7,1 7,3 6 
13,6 13,2 18,0 10,9 12,3 1Ql/2 

13,9 8,7 13,7 11,6 8,43) 81/2 

1,1 5,1 4,0 6,5 7,3 41/2 

16,4 5,1 5,5 5,8 6,33) 41/ 2 

1,4 6,3 6,4 6,5 5;4 6 
15,7 9,1 8,0 4,7 4,7 41/2 

10,2 7,2 13,5 10,5 11,0 81/ 2 

8,7 11,4 9,3 9,3 8 

8,6 12,9 101/ 2 10,5 9 
8,1 12,2 10 10,0 as;, 
8,1 10,9 13,6 9,8 10-101/25) 

3) Ve kst i siste 6 måneder til oktober 1981, regnet i årlig rate. 
4) Prisstigning i privat forbruk etter nasjonalregnskapdefilnisjoner for 1980 og 1981. 
5) ,Anslag i Nasjonalbudsjettet 1982. Virkningene av senere endringer i den økonomiske politikken har 

Beregningsutvalget ikke tatt standpunkt til. 

Kilde: OECD og nasjonale kilder. 

2. NORSK ØKONCll\U 

Den realøkonomiske utviklingen 

Den økonomiske politikken i Norge har i 
19&1 vært en vi'dereføring av politikk(m i de 
to-tre foregående årene. Det har :fortsatt vært 
et viktig siktemål å ·holde en lav veksttakt . i 
den innenlandske etterspørselen. Det har. vært 
ført en stram kredittpolitikk med blant annet 
direkte regulering av bankenes utlån til spesi
elle formål i deler av året. De økte oljeinn
tektene sammen med den økonomiske politik
ken har ført til fortsatt bedring i vår uten
riksøkonomi. 

I tabell 4c er vist utviklingen i en del real
økonomiske hovedstørrelser i de siste årene 
sammen med anslag for utviklingen i 1981 og 
1982. Anslagene for 1981 og 1982 er fra 
N~jonalbudsjettet for 1982. Som også nevnt 
nedenfor har Beregningsutvalget ikke tatt 
standpunkt til hvordan den nye regjeringens 
økonomiske tiltak vil virke i fo11hold til Nasjo
nalbudsjettet. 

Konjukturbildet i Norge høsten 1981 er 
preget av små endringer i samlet etterspørsel 
og produksjon, men med en mulig tendens til 
begynnende nedgang i arbeidsløsheten. Indu
striproduksjonen ser ut til å være i stagna
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sjon eller svak oppgang. Eksportvareproduk var.einnsats, ·har endret seg lite utover i 1981 

sjonen har vært økende siden slutten av 1980, når en s~ bort fra svingninger av sesong

men både konsumvareproduksjonen, invester messig. og, tilfeldig art. 

ingsvareproduksjonen og produksjonen av 


Tabell 4 c. Utviklingen i noen realøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis endring. 

Privat konsum .. .... ............ 
Offentlig konsum .... ............ 
Bruttoinvesteringer i fast kapital .. 

Sjøfart og oljevivksomhet ...... 
Annet ......................... 

Innenlandsk bruk av varer og 
tjenester (inkl. la:ger
investeringer) ...... ....... ... .. 
Herav uten investeringer i sjøfart 
og oUevirksomhet .. .......... .. 

Eksport . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . ...~ 

Tradisjonelle varer ............ 

Annet ....... , ................. . 


Import .......................... 

Tradisjonelle viarer .......... • .• 


Annet . . .......................... 

Bruttonasjonalprodukt ............ 

Herav uten sjøfart og olje
virksomhet ................ .... 

1) 	Kilde: 
Nasjonal:budsjettet 1982. 

1976
1977 

6,9 
4,9 
3,8 

-11,5 
10,6 

3,5 

5,2 
3,6 
1,3 

14,4 
3,4 

16,0 
6,1 
3,6 

3,2 

Industripmduksjonen i de tre første kvar
talene i 1981 var 1,4 prosent lavere enn i 
samme periode i 1980. Men i siste kvartal i 
1980 va11 produksjonen særlig lav, og indu
striproduksjonen for hele 1981 blir derfor 
trolig %-1 prosent lavere enn i 1980. Dette 
el'! om lag samme nedgang som er lagt til 
grunn i Nasjonalbudsjettet. 

Det internasjonale konjunkturbildet er i dag 
noe svakere enn det var da Nasjonalbudsjettet 
for: 1982 ble utarbeidet. Det regnes nå med 
at produksjonsveksten i 1982 i OECD-om
rådet kan bli noe mindre enn tidligere antatt. 
Dette vil kunne få konsekvenser også for vårt 
land. 

Nedjusteringen i forhold til hva Nasjonal
budsjettet la til grunn, er imidlertid så liten 
at Beregningsutvalget ikke regne11 med at 

Regnskap Anslag1) 

1977 1978 1979 1980- 1981
1978 1979 1980 1981 1982 

-1,6 2,3 1,7 1,1 1,0 
5,3 3,9 4,2 4,2 3,3 

-11,2 -5,4 1,9 13,2 -0,1 
-47,0 -22,1 -7,7 100,4 1,4 

2,0 -2,3 3,1 0,1 -0,5 

-5,6 3,2 5,6 0,6 2,7 

-1,6 3,9 6,1 5,1 1,1 
8,4 2,5 1,4 -2,4 -0,3 
7,9 24,1 13,2 2,0 3,9 

18,8 18,9 37,7 -4,8 -2,8 
-13,5 -0,7 4,0 -1,7 6,2 
-5,4 16,6 25,0 -4,9 3,7 

-11,9 2,5 8,4 5,6 11,2 
4,5 4,5 3,8 0,1 -0,1 

-2,5 4,1 2,3 1,2 1,6 

endringer gir grunnlag for noen vesentlig ny 
vurdering av impulsene fra utlandet. 

Nasjonalbudsjettets anslag fol'! industriens 
produksjonsvekst fra 1981 til 1982 er på om 
lag 1 prosent. Industrisysselsettingen antas å 
ville synke med % prosent, mens det regnes 
med en produktivitetsbedring. på 1% prosent. 
Industriproduksjonen i 1982 vil etter dette 
fortsatt ligge 2-3 prosent under toppnivået i 
1974. 

Etter alt å dømme vil det bli vekst i ute
konkurrerende industri som vil trekke den 
samlede industriproduksjon oppover i 1982. 
Produksjonsstigningen i denne delen av indu
strien kan nå anslås til 3-4 prosent, men 
dette forutsette11 at den forventede konjunk
turoppgangen i Vest-Europa ikke blir be
tydelig svakere enn tidliget'e antatt. 



li'igur 4.1. 

NOU 1982: 1 
Foreløpig grunnlag for inntektsoppgjørene 1982 

Produksjonsindeks for industri og b3rgverk. Sesongkorrigerte kvartalstall. 
1915 = 100. 

31. 
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Produksjonsutviklingen i de ulike hjemme
konkurrerende næringene vil kunne variere 
betydelig. Flere næringer bør kunne få en 
viss produksjonsvekst som følge av økte leve
.ranser til oljevirksomheten. De store valuta
kursendringene i 1981 har svekket konkur
rarul~evnen til bedriftel'I .som konkurrerer ·med 
import fra de andre europeiske land, men 
styrket konkurransesituasjonen til de som har 
japanske og amerikanske bedrifter som nær
meste konkurrenter. Disse konkurransevrid
ningene vil kunne g'i utslag i produksjonsut
viklingen i 1982. 

Disponibel realinntekt for Nol1ge Økte med 
hele 18 prosent fra 1978 til 1980. Økt utvin• 
ningstakt i Nordsjøen og prisstigning på olje 
og gass var årsak til den streke økningen. 
Fra 1980 til 1981 anslår Nasjonalbudsjettet 
veksten i disponibel realinntekt for Norge til 
2,1 prosent. 

Den årlige bedringen en har hatt i drifts
balansen siden 1977, er ifølge Nasjonalbud
sjettet ventet å ville stoppe opp i 1982. Mens 
·driftsbalansen er anslått til å vise et over~ 
skott på om lag 8,5 milliarder kroner i 1981, 
er det i 1982 regnet med et overskott på om lag 
3,7 milliarder kroner. De siste opplysninger 
tyder imidlertid på at overskuddet i 1981 kan 
bli noe større enn lagt til grunn i Nasjonal
budsjettet. Overskottet i 1982 kan bli noe 
lavere som følge av bl.a. mindre prisstigning 
på olje. 

Kommentarene ovenfor .er i hovedsak knyt
tet til hvordan de internasjonale økonomiske 
utsiktene påvirker produksjonen i Norge. Be
regningsutvalget legger i så måte til grunn de 
samme hovedtrekk som i Nasjonalbudsjettet 
selv om utsiktene internasjonalt nå er noe 
svekket. Når det gjelder samlet innenlandsk 
produksjon og etterspørsel, vil resultatene i 
1982 dels være avhengige av virkninger av den 

Økonomiske politikk den nye regjeringen leg~ 
ger opp til. 

Utviklingen i utenlandsprisene 

Etter særlig sterk økning i 1979 og 1980 
steg eksportprisene og importprisene i et mer 
moderat tempo i 1981. Tabell 4d og 4e viser 
utviklingen i utvalgte norske importpriser og 
eksportpriser fra 1979 og fram til 3. kvartal 
1981. 

Av importen har prisindeksen fol' gruppen 
råvarer unntatt brenselsstoffer vist <len sterk
este økning fra de tre føi:;ste kvartalene i 1980 
til samme periode i 1981: 11,5 prosent. Pris
stigningen på brenselsstoffer, hvorav det meste 
er olje, var noe lavere. Særlig lav har imidler
tid prisstigningen på importerte bearbeidde 
varer vært i samme periode; bare 4,6 prosent. 
Et veiet gjennomsnitt av prisveksten for de 
fire varegruppene i tabell 4d, gir en vekst i 
prisen for samlet vareimport uten skip. på 5,7 
prosent fra 1.~3. kvartal 1980 til 1.-3. kvar
tal 1981. Dette er av om lag samme størrelse 
som den anslåtte stigningen fra 1980 til 1981 
i Nasjonalbudsjettet. 

Prisindeksen for eksport av mineralolje og 
mineraloljeprodukter økte med vel 23 prosent 
fra de tre første kvartalene i 1980 ·til samme 
periode i 1981 etter en økning på hele 47 
prosent fra 1979 til 1980. Men også andre 
varegrupper viste forholdsvis sterk vekst i 
eksportprisene fra 1980 til 1981 etter opp
gaver over de tre første kvartalene.• For kunst
gjødsel, og papirmasse og avfall var stignin
gen henholdsvis 15 og 13 prosent. Prisene på 
jern og stål gikk derimot ned samme periode, 
mens prisene på andre metaller var om lag 
uendret. Prisindeksen for vareeksport ialt 
steg med vel 13 prosent, om lag som forutsatt 
i Nansjonalbudsjettet. 

Tabell 4.d Prisutviklingen for utvalgte grupper av importvarer 

Matvarer, drikkevarer og tobakk , . . . . . . . . . 
Råvarer unntatt brenselsstoffer • . . . . . . . . . . . 
Brenselsstoffer ... . " ...... " . " .. " .... " . 
Bearbeidde varer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Import i alt uten skip1) ••••••••••••••••.••• 

Prosent
andel av 

vare
importen 

1980 

6,8 
9,0 

17,8 
66,4 

Prosentvis endring 

•Gj.sn. jan~ 
1979 'S~pt.1?80- 3;kv. 1980

1980 .GJ.sn. Jan- 3.kv. 1981 
:sept. 1981 

12,7 10,6 13,9 
14,1 11,5 13,0 
43,2 9,7 12,7 
8,7 4,6 4,2 

10,9 5,7 5,4 

Kilde: Månedsstatistikk over Utenrikshandelen. 
1) Veiet gjennomsnitt av tilsvarende prisvekst for de 4 varegruppene i tabellen. Vektene er aridelene 

av vareimporten i 1980. 



33 NOU 1982: 1 
Foreløpig grunnlag for inntektsoppgjørene 1982 

•rabell 4 e. Prisutviklingen for utvalgte g,rupper av eksportvarer. 

Eksport i alt uten skip .................. . . 
Av dette: 
Fisk og fiskevarer ... .. .................. . 
Papirmasse og avfall ..................... . 
Malmer og·avfall av metall ............... . 
Mineralolje og mineraloljeprodukter ..... . 
Kjemiske grunnstoffer og forbindelser .. . . 
Kunstgjødsel ......... . ................... . 
Papir og stål .... . ..... .. ..... . ........ . .. . 
Metaller unntatt jern og stål .......... . .. . 
Maskiner og transporttp.idler uten 

oljeplattformer mv ..................... . 


Kilde: Månedsstatistikk over Utenrikshandelen. 

Prisstigningen fra 1981 til 1982 for tradi
sjonell norsk eksport og import er i Nasjonal
budsjettet anslått til henholdsvis 7,0 og 6,1 
prosent. Det er grunn til å understreke at det 
er betydelig usikkerhet knyttet til disse an
slagene. Erfaringene fra tidligere år viser at 
eksport- og importprisene er svært følsomme 
overfor endringer i de internasjonale konjunk
turene. Det gjelder særlig den norske ekspor
ten av råvarer og halvfabrikat. Også valuta
kursforandringer mellom andre land vil kunne 
påvirke utviklingen i de norske eksport- og 
importprisene i 1982. I tillegg vil prisindeksene 
for samlet eksport og import være følsomme 
overfor endringer i varesammensetningen i 
Norges utenrikshandel. De siste vekstprog
nosene for Norges eksportmarkeder gir imid
lertid ikke holdepunkter for nå å endre vesent
lig Nasjonalbudsjettets anslag for prisøkning 
på samlet norsk eksport og samlet norsk im
port fra 1981 til 1982. 

Utviklingen i markedsandelene for konkurran
seutsatt industri 

I tabell 4f er det gitt en sammenstilling av 
utviklingen i en del økonomiske hovedstørrel
ser hos våre handelspartnere som er: viktige 

Prosent Prosentvis endring 
andel av Gj .sn.jan

vare 1979- •sept. 1980- 3.kv. 1980
eksporten 1980 Gj.sn. jan- 3.kv.1981

1980 ·sept. 1981 

29,4 12,5 . 13,3 

4,4 14,4 8,0 12,0 
1,2 16,6 12,6 15,1 
1,4 11,9 3,1 12,4 

35,4 47,0 23,2 - 22,3 
0,7 15,6 -5,6 13,0 
1,4 16,0 18,9 19,6 
3,7 13,4 8,9 7;1 
4,2 10,8 ' --4,6 -,,-0,8 
9,0 19,4 0,8 0,8 
8,3 4,5 17,5 12,9 

for etterspørselen etter norske eksportvarer. 
Svekkelsen av konkurranseevnen i norsk indu
stri fram til 1977 førte som kjent til tap av 
markeder i betydelig omfang til utenlandske 
konkurrenter, både på eksportmarkedene og 
på hjemmemarkedet. Siden 1977 har industrien 
gjenvunnet noe av sin konkurranseevne, som 
omtalt i kap. 3 pkt. 2. 

Nyere beregninger over markedsandelene for 
konkurranseutsatt industri på hjemmemarke
det foreligger ikke, og. Beregningsutvalget 
viser derfor til utvalgets vårrapport hvor de 
siste tallene er presentert. De tydet på at 
nedgangen i andelene på hjemmemarkedet 
fortsatte i de siste årene fram til 1980, trass 
i bedringen i konkurranseevnen. 

Etter betydelig nedgang i andelene på de 
norske eksportmarkedene fram til og med 
1977, har volumet av den tradisjonelle vare
eksporten og volumet av eksporten av bear
beidde varer vokst i nær samme takt som 
Norges eksportmarkeder, eller litt langsom
mere. Vekstanslagene for norsk eksport fra 
1981 til 1982 er noe lavere enn det prognosene 
for økningen i de norske eksportmarkedene 
skulle tilsi. Beregningsutvalget anser dette for 
å være en rimelig forutsetning. 

http:1980-3.kv
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Tabell 4.f 	 Norges vareeksport og veksten i våre eksportmarkeder. Prqsentvis volumendring fra 
åretfør. 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Norges eksport av varer utenom 
skip, råolje, naturgass og oljeplatt 
former mv ....... " ...... " ........ -12,5 10,3 -5,5 6,6 8,1 p,7 2,02) 3,92) 

Norges eksport av bearbeidde varer 

SITC 5-9 ······'················· -6,9 6,6 ~5,5 9,4 6,3 1,4 l,02) 4,42) 

Norges viktigste eksportmarkeder1) • -5,0 9,5 2,3 4,5 10,7 2,5 l114 58/4 

Brut~onasjonalprodukt hos våre 
handelspartnere .................. 0,9 _1/2 l1/2 

,Industriproduksjonen hos våre 
handelspartnere ...... .......... -0,5 -2,0 21/2 

1) 	 Veiet gjennomslliitt av veksten i import av bearbeidde varer til Norges Viktigste handelspartnere. 
Vektene er de respektive lands gjennomsnittlige andel a'l(Norges vareeksport. 

2) Anslag fra Nasjonalbudsjettet 1982. 

Kilde: Økonomisk ,Utsyn, Nasjonalbudsjettet 1981, OECD. 
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Vedlegg 1 

Avansesatsene på visse forbruksvarer etter 31.12.1980 

Notatet av 10. november 1981 fra Prisdirektoratet 

Etter oppdrag fra Beregningsutvalget bar 
Prisdirektoratet undersøkt utviklingen i avan
sesatsene på private forbruksvarer i 1981. Vi 
bar opplysninger om varer som dekker ca. 
47 prosent av vektgrunnlaget i konsumprisin
deksen på detaljileddet og for en del varer 
også på engrosleddet. Av de resterende 53 
prosent er ca. 10 prosent offentlige varer og 
tjenester og snaut 20 prosent andre tjenester. 

Resultatet av undersøkelsene er gitt i tabell 
1. I to andre avsnitt gir vi vårt inntrykk av 
påslagssatsenes utvikling også i produksjons
bedrifter og tjeensteyting i 1981. Her er det 
imidlertid me:ri sparsomt med konkrete opp
lysninger. 

Tabell 1: Avansesatser på forbruksvarer 

Tabell 1 viser resultatene av Prisdirektorat• 
ets undersøkelse!'. Tabellen viser hver vare
gruppes ca.-vekt i konsumprisindeksen og 
ca.-prosentvis prisstigning fra desember 1980 
til september 1981 (i følge delindeksene i 
KPI) . I alt dreier det seg om varer som dekker 
ca. 47 prosent av indeksgrunnlaget. De bar i 
alt bidratt med ca. 5.9 prosentpoeng til kon
sumprisindeksens økning på i alt 12.6 poeng 
fra desember 1980 til september 1981. Delin
deksene for disse varegruppene bar altså i 
gjennomsnitt steget omtrent like sterkt som 
totalindeksen i samme periode. 

I tabell 1 har vi altså oppgitt eventuelle 
endringer i avansesatsene etter 31.12.1980. 
«22,5 prosent-+27,5 prosent» betyr at satsen 
bar gått opp fra 22,5 prosent ved utgangen av 
1980 til 27,5 prosent i år, dersom våre opp
lysninger er korrekte. I kolonnen ytterst til 
høyre ·skriver vi nærmere om kildene til opp.; 
lysningene. 

Tjenesteyting 

Når det gjelder Pristilsynets kontrollvirk..; 
somhet i 1981, kan en si generelt at tilsynet 
ikke bar grepet inn overfor kalkylel" som 
ikke innebar økning i tjenesteytendes p r o
s e ri t v i s e påslag på lønnskostnadene. 

For bilverksteder og sjåførskoler indikerer 
tall fra Pristilsynet at timeprisene har økt 
henholdsvis 15-20 prosent og ca. 20 prosent 
etter 31.12.1980. Dette er sterkere enn øknin
ger i lønns- og andre kostnader i 1981 og 
henger bl.a. sammen med svak inntjening og 
utilstrekkelig kompensasjon for økte kost~ 

nader under prisstoppen. Vi bar imidlertid ikke 
tilstrekkelig grunnlag for å oppfatte disse 
bransjene som representative for tjenestene 
som inngår i konsumprisindeksen. 

Produksjonsbedrifter 

Prisdirektoratet har ikke gjort noen spesiell 
undersøkelse av produksjonsbedrifter i anled
ning Beregningsutvalgets forespørsel. 

Fra 31.12.1979 til 31.12.80 gjaldt midler
tidige forskrifter om prisberegning og melde
plikt. Etter disse måtte produsenter ta .ut
gangspunkt i den prisen de tok 31;12.79 og 
kunne bare gjøre tillegg i basisprisen for stig
ning i nærmere bestemte kostnader. Fra 1. mai 
1980 kunne generelt lønnstillegg og eventuelt 
lavtlønnstillegg samt økning i sosfale kost
nader kalkuleres inn i prisene. Bedriftene 
måtte oppbevare kalkyler for eventuelle kon
troller fra Statens pristilsyn. 

Fra 31.12.80 til prisstoppen i august gjaldt 
meldeplikt om prisforhøyelser til pristilsynet 
for produsenter over en viss størrelse, Direk
toratet kom fram til visse retningslinjer som 
burde legges til grunn ved vurdering av pris
forhøyelser. Pkt. 1. sier: «Prisene pr. 31. de
sember 1980 kan som hovedregel ikke forhøyes 
utover det som er nødvendig for å gi den 
ervervsdrivende dekning for samlet kostnads
økning etter 31. desember 19S0.» Bedriftene 
kunne imidlertid regne inn viSse kostnadsøk
ninger fra 1980 (bl.a. i lønninger og renter) 
der dette ennå ikke var gjort, og de fikk 
beholde eventuelle produktivitetsgevinster. I 
tillegg kunne det tas hensyn til fortjeneste
forholdene i den enkelte bedrift. 
·· Pristilsynet har i 1981 gjort stikkprøver' i 

bedriftenes kalkyler ved sida. av å vurdere 
innkomne meldinger. Tilsynet skulle i prin
sippet ikke godkjenne prisøkninger på. grunn
lag av en bedrifts generelle økonomiske situa
sjon, dvs. økninger utover reglene for kost
nadskompensasjon. Som for tjenesteyting har 
det vist seg vanskelig å gripe inn overfor kal
kyler som ikke innebar økninger i p r o s e n t..; 
v i s e påslag på produksjonskostnadene. 

Oppsummering 

Etter våre undersøkelser har enkelte avanse• 
satser i varehandelen økt etter 31.12.1980. Det 
ser ikke ut til å ha skjedd noen alminnelig 
glidning i satsene, men for viktige grupper 

http:31.12.80
http:31;12.79
http:31.12.80


~Cl.)Tabell 1. ~ .~ 

~ Ca. pro Endringer i avansesatser etter ()'q 

Ca. sentvis' 31.12.1980 ()'q 

....Varegruppe vekt prisstigning I t ;Kilde 

iKPI des.80 Engrosledd Detaljleddsept. 81 

Kjøtt og kjøttvarer 5,0 O/o 14 O/o Ingen endring 22,5 0/11-+20,5 O/o 	 Maksimalpriser både til detaljist og til forbru
ker. Endring godkjent av Prisdirektoratet.. 

Kaffe 1,1 O/o -30/o Ingen,endring 22,5 0/11-+27,5 O/o 	 Endririg i veiledende pris og avanse godkjent 
av Prisdirektoratet. 

"'.l 
0Ost I} 1,0 O/o 20 O/o En ·v.iss. økning. i avan Ingen endring } Norske Meieriers Salgssentral fastsetter pris

Smør 25 O/o sesatser, men det Ingen endring ene i samråd med Prisdirektoratet. ~} 	
ISmeste omsettes ikke 

om grossist 
'O 

l 
~ 

Diverse matvarer ellers 7,9 O/o 140/o Ingen endring Ingen endring 	 Få, prisveiledende grossister dominerer, ingen 
endringer i detaljavansene er meldt på disse 
varene. Engrosavansene er undersøkt direkte 
hos de største grossistene. Pl z 

aq 0
Mineralvann 13 O/o Ukjent, men distribu	 Ingen endring } D.irekte forespørsler hos framtredende kjeder i 

}Øl } 1,4 O/o 26 O/o eres i hovedsak direk Ingen endring 	 dagligvarebransjen. ~d 
.... I-'te fra produsent. l:S CC 
l:S 00

Tobakk 1,3 O/o 10 O/o Ingen endring Ingen endring 	 Veiledende priser som godkjennes av Prisdirek ..... ~ 
(I) ••

toratet. ~ I-' 
Bekledningsartikler, 8,8 O/o 8 O/o Ukjent Avansenivå på 100- Spesielle undersøkelser av Statens pristilsyn. ·~ 
tekstiler og utstyrsartikler 150 O/o inkl. mva. Bergen/Hordaland/Sogn og Fjordane sommeren :g

Sprikende tall: fra 	 1981: 200 forhandlere. 2/3 hadde ikke økt sats aq.....
null til 5-10 O/~ pro ene. Hedmark/Oppland våren 1981 og Agder IS! 

.sentenheters Økning. 	 fylkene høsten 1981: 40-50 forhandlere ihvert 
distrikt. Gjennomgående økninger på 5-10 ~ 
prosentenheter. I-' co 

00Stikkprøver hos tre store forhandlere i Oslo, .,,, 
, oktober 1981 : Null endring hos en, 0-10 pro

sentenheteres økninger hos de to andre. 

Skotøy 1,8 O/o 9 O/o 	 Avansenivå på 50- Spesiell undersøkelse hos 43 detaljister i Akers
100 O/o. Stort sett ingen hus/Østfold, juni-august 1981: 2/3 hadde ingen 
endringer, enkelte endringer, 20 O/o hadde inntil 4-5 prosenten
mindre. heter økning. 

Stikkprøver i Bergen, oktober 1981: To av tre 
detaljister hadde ingeri endring, den tredje 
økning på 8 prosentenheter; 

Diverse trelastartikler 0,8 O/o 0 O/o Ingen endriri;g 	 Opplysninger fra·bransjekontoret i Prisdirekto
ratet. 



Varegruppe 

Petroleum og fyringsolje 

I 

I 

Ca. 
vekt 
iKPI 

1,2 O/o 

Ca.pro-I sentvis 
prisstigning 

des. 80-
sept. 81 

I 14 O/o I 

Endringer i avansesatser etter 

Engrosledd 

31.12.1980 

I 
I Detaljledd' 

I Øreavansen regulert 
noe opp etter 31.12.80, 
men avansen i prosent 
har trol!i.g gått ned. 

;Kilde 

Opplysninger fra bransjekontoret i 
toratet. 

Prisdirek

Møbler 

Elektriske husholdnings
artikler 

Medisiner 

Personbil og visse bildeler 

Bensin og olje 

Bøker, ukebla d og tids
skrifter 

I 

I 

I 

2,2 O/o 

1,4 O/o 

0,5 O/o 

6,6 O/o 

4,4 O/o 

1,4 O/o 

I 

I 

I 

I 

16 O/o 

7 O/o 

11 O/o 

5 O/o 

11 O/o 

10 O/o 

I 

I 

I 

I 

Ingen endringer 

I 80 °/~84 O/o på norsk
produsert, 
88 °/~92 O/o på impor
tert, inkl. gj.snitt.

I Avansenivå på ca. 
50 °/o. Visse økninger 
etter nyttår. 

Ingen endring 

Ubetydelige endringer 
på et fåtall ,varer. 

I Konstant øreavanse, 
utgjorde 9,1 O/o i des. 
80 og 8,1 O/o i sept. 81. 

I Ingen endring 

Spesiell undersøkelse i april!mai 1981 av 347 
forhandlere. Avansesatsene hadde økt ca. 4 
prosentenheter i gjennomsnitt etter nyttår på 
det tidspunktet. 

Stikkprøver i oktober 1981 i Bergen, Trond
heim og .Oslo. Tre grossister: ingen endring. 
Sprikende resultater på detaljleddet. Bergen: 
tre stk. ...:.. -ingen endring. Oslo: tre stk.  gene
relle økninger på hhv. 3, 7 og 10 prosentenheter 
etter nyttår. 

Trondheim: tre detaljister med uendra satser 
på 3/4 av varene, små endringer på resten. 

Avansene drøftes i eget utvalg der Prisdirekto
ratet er representert. 

Spesiell l'µldersøkelse i oktober 1981 av bransje
kontoret. Ubetydelige endringer i.avansesatsene 
på tre av femten undersøkte bilmodeller. Ingen 
endring i veiledende avanser på et utvalg 
reservedeler til 7 viktige bilmerker. På ett 
merke har forhandlerne etter nyttår gått opp 
til 20 O/o over veil. pris. 

Opplysninger fra bransjekontoret i Prisdirekto
ratet. 

Opplysninger fra bransjerådet i Prisdirekto
ratet. ' 
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Diverse papirvarer 0,5 O/o I 11 O/o I I 25 °1~28 O/o Økning i veiledende avanser innmeldt og god
kjent. 

I alt 47,3 O/o I ca. 11 O/o 
Til sammenlikning: 
Konsumprisindeksen I 10,8 O/o ~ 
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som klær og møbler kan endringene på de
taljleddet ha vært betydelig etter våre· opp
lysiJ.ingev. 

Våre tall alene sier ingenting om utvik
lingen i driftsmarginene i varehandelen. Der
som varehandelens driftskostnader har økt 
langsommere enn innkjøpsprisene, vil drifts
resultatet pr. enhet kunne øke selv med kon
stante prosentavanser. 

Som nevnt er det sannsynlig at påslagene 
kan ha økt i 1981 også i deler av tjeneste
yting. 

Vi vil forøvrig minne om manglene og usik
kerheten i materialet vårt. Det gjelder for det 
første ,de varene vi mangler opplysninger om, 

I 

samt nesten all .tjenesteyting. I tillegg kommer 
usikkerheten i de tallene vi har skaffet til 
veie. Klær og skotøy kan stå som eksempler 
på varegrupper der våre opplysninger er noe 
sprikende, og der kalkylene i tillegg er vanske
lige å kontrollere. 

Vi har konsentrert oss om tida etter siste 
årsskifte, fordi dette er perioden da det 
er mest sannsynlig at endringer har skjedd. 
Det betyr ikke at alt stod stille i 1980. Pris
myndighetene gav visse spesielle dispensasjo
ner, og i løpet av i fjor høst genere 11 e 
opphevelser av avansestoppen for varer som 
utgjorde 8-9 prosent av konsumprisindeksens 
grunnla~. 
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Vedlegg 2 

Prisprognoser i na_sjonalhudsjettene 

(Utarbeidet av Finansdepartementet) 

1. INNLEDNING 

I arbeidet med utformingen av de årlige 
nasjonalbudsjetter og reviderte nasjonalbud
sjetter bruker Finansdepartementet den mak
roøkonomiske modellen MODIS IV som et 
hjelpemiddel. MODIS IV er en nasjonalregn
skapsmodell som er bygd opp av en rekke del
modeller organisert rundt en kryssløpskjerne. 
Innenfor denne kjernen tar modellen vare på 
en rimelig sammenheng mellom produksjons
verdien og de ulike kostnadskomponentene; 
lønn, driftsresultat, vareinnsats etc. De vik
tigste delmodellene er prismodellen og kvan
tumsmodel.len. I tilknytning til prismodellen er 
det laget en regnerutine for beregning av ut
viklingen i den offisielle konsumprisindeks. 

I dette vedlegget vil en gå igjennom hoved
trekkene i prismodellen til MODIS IV. På 
bakgrunn av dette vil en så gjennomgå anslag
ene på de ulike faktorene som påvirker pris
utviklingen i MODIS IV slik de var i Nasjo
nalbudsjettet 1981 og slik en nå har anslått 
dem ved utarbeidingen av Nasjonalbudsjettet . 
1982. En vil i disse drøftingene ta utgangs
punkt i de anslag som er gjort for utviklingen 
i den offisielle konsumprisindeks. 

2. PRISMODELLEN . I MODIS IV 

De sentrale begrepene i prismodellen er vare
strømmer og varepriser med en pris på hver 
varestrøm. Disse varestrømmene måles i basis
priser. Det vil si priser eksklusive subsidier, 
avgifter og varehandelsavanse. En sentral for
utsetning er videre at samme vare kan ha 
forskjellig pris alt avhengig av om varen 
eksporteres, importeres eller produseres og 
omsettes i Norge. 

En kan dele de ulike prisene opp i tre 
hovedgrupper. 
Det er: 

- internasjonalt bestemte priser 
- offentlig regulerte priser 
- kostnadsbestemte priser. 

Konsumprisindeksen måles imidlertid i 
kjøperpriser, dvs. priser inklusive subsidier, 
avgifter og varehandelsavansen. Varehandels
avansen er prisen på bruttoproduktet i vare
handelen og hører med til de kostnadsbestemte 
prisene. For å anslå utviklingen i konsum
prisindeksen må en imidlertid også ta hensyn 
til endringer i avgifter og subsidier. 

Internasjonalt bestemte priser 

Med internasjonalt bestemte priser tenker 
en på: 

- eksportpriser 
- importpriser 
- priser på varer produsert i Norge for hjem

memarkedet, men utsatt for utenlands kon
kurranse. 

Alle disse prisene bestemmes utenom mo
dellen. Det vil si at en gir direkte anslag på 
prisene. Tankegangen er her at disse prisene 
blir bestemt på verdensmarkedet mer eller 
mindre uavhengig av utviklingen i Norge. Av 
de ovennevnte gruppene er det kun import
priser og priser på varer produsert i Norge 
for hjemmemarkedet som har direkte betyd
ning for den innenlandske prisutvikling. 

Dette innebærer at sektorer som produserer 
for hjemmemarkedet og utsatt for utenlandsk 
konkurranse vil få sine priser fastsatt uav
h~ngig av innenlandske kostnader. Økte kost
nader enten som følge av økte priser på vare
innsats ener av økte lønninger vil for disse 
sektorene gi seg utslag i svekkede driftsresul
tater. Teknisk er det mulig å legge inn for
skjellig prisutvikling på samme vare levert til 
hjemmemarkedet og til eksport. Under spesi
elle forhold som f.eks. prisstopp, oppheving av 
prisstopp o.l. har en derfor muligheter til å 
avvike fra hovedmønsteret med å følge pris
utviklingen på verdensmarkedet. 

Hovedspørsmålet for denne gruppen blir der
for i hvilken grad en er i stand til å gi anslag 
på prisutviklingen på verdensmarkedet for de 
ulike varene. 

Offentlig regulerte priser 

Med offentlig regulerte priser tenker en på 
priser som enten blir fastsatt ved forhand
linger eller som blir fastsatt direkte av det 
offentlige. I arbeidet med nasjonalbudsjettene 
deler en denne gruppen inn i følgende under
grupper: 

- jordbrukspriser 
- priser på offentlig forretningsdrift 
- elektrisitetspriser 
- husleie 
- øvrige offentlige· regulerte priser. 



40 NOU 1982: 1 
Vedlegg 2 Foreløpig grunnlag for inntektsoppgjørene 1982 

Jordbruksprisene blir fastsatt ved forhand
linger mellom jordbruksorganisasjonene og 
staten. Når utfallet av jordbruksoppgjøret ikke 
er kjent forutsetter en parallellitet i inntekts
utviklingen for bønder og industriarbeidere. 
Videre pleier en å anta at 50 pst. av brutto
rammen ved jordbruksoppgjøret finansieres 
via høyere markedspriser og at resten kommer 
som økt tilskudd over statsbudsjettet. 

Med priser på offentlig forretningsdrift 
tenker en her på priser på varer levert fra 
Postverket, Televerket, Norges Statsbaner og 
Vinmonopolet. Prisene på disse varene blir i 
hovedsak fastsatt ved utarbeidingen av stats
budsjettet. 

Elektrisitetsprisene vil også i hovedsak bli 
bestemt av det offentlige. Dels ved at staten 
fastsetter prisen på statskraft og dels ved at 
kommunene fastsette prisene for de kommu
nale kraftverkene. For prisutviklingen målt 
ved konsumprisindeksen er det først og fremst 
prisen på elektrisk kraft fra de kommunale 
kraftverkene som er av betydning. Endringene 
i disse kan imidlertid være vanskelig å anslå 
da de kan variere fra kommune til kommune. 

Husleien er. en priskomponent som en har 
svært lite informasjon om. Tradisjonelt pleier 
en å la den utvikle seg i ·takt med kostnads
utviklingen. Det er imidlertid klart at rente
endringer både i de private bankene og i Hus
banken vil være av betydning for utviklingen. 
Det er imidlertid vanskelig å dimensjonere 
virkningen på husleiene av endringer i slike 
faktorer. En prøver imidlertid i den grad en 
har muligheter for det å ta og.så slike faktorer 
med i betraktningene. 

Øvrige offentlige regulerte priser omfatter 
bl.a. priser på rutebiltransport, lufttransport 
og drosjetransport. For disse gjør en i 
hovedsak regning med at prisene blir bestemt 
av kostnadene. I den grad en har annen infor
masjon tar en selvsagt hensyn til dette. 

Kostnadsbestemte priser 

De kostnadsbestemte prisene omfatter priser 
på varer som omsettes på det innenlandske 
markedet skjermet fra utenlandsk konkurran
se. Prisene på disse varene blir bestemt av 
kostnadsforholdene i de ulike sektorene varene 
blir produsert i. I tillegg til prisutviklingen 
på vareinnsats har en følgende kostnadskom
ponenter: 
- lønnssatser 
- produktivitet 
- driftsmarginer. 

Prisanslaget vil i vesentlig grad avhenge av 
hvor godt en klarer å anslå utviklingen i 
disse komponentene. Normalt pleier en for 
prognoseperl.oder å la driftsresultatet pr. pro

dusert enhet få omlag samme utvikling som 
lønnskostnader pr. produsert enhet. På bak
grunn av annen informasjon kan en imidlertid 
avvike fra dette mønsteret. I enkelte situa
sjoner vil en på bakgrunn av løpende indika
torer ha bedre informasjon om prisstigningen 
og de øvrige faktorer bak prisstigningen. Da 
vil utviklingen i driftsresultatene for disse 
sektorene bli brukt som salderingsposter. Og
så i nasjonalregnskapet er driftsresultatene 
salderingsposter som ofte blir utsatt for til 
dels store justeringer fra det foreløpige ut
synsregnskapet til det endelige regnskapet 
foreligger. 

Anslaget på lønnsutviklingen er av de mest 
sentrale stø:rrelsene som fastsettes utenom 
modellen. Tradisjonelt antas lønnsutvikling å 
bli bestemt av en rekke faktorer som f.eks. 
prisutviklingen, stramheten på arbeidsmarke
det og fortjenesteforholdene i konkurranse
utsatt industri. I MODIS IV vil flere av disse 
faktorene være modellbestemt og ikke påvirke 
lønnsutviklingen. Ut i fra slike betraktninger 
burde også lønnsutviklingen bli bestemt i mo
dellen. Imidlertid er dette faktorer som er av 
avgjørende betydning ved fastsetting av løn
nsanslag for perioder hvor resultatet av lønns
oppgjøret ikke er kjent. 

Avgifter og subsidier 

Som nevnt måles utviklingen i konsum
prisindeksen i kjøpspriser. Det innebærer at 
også endringer i avgifter og subsidier er av 
betydning for prisutviklingen. I MODIS IV 
er det endringer i det som i nasjonalregn
skapet kalles vareavgifter og varesubsidier 
som har direkte betydnng for prisutviklingen. 
Endringene i satsene for disse avgiftene og 
subsidiene følger av statsbudsjettet. 

Tilleggskommentar 

MODIS IV på sin mest disaggregerte form 
har om lag 2 000 variable som bestemmes uten
om modellen og om lag 5 000 variable som er 
modellbestemt. Finansdepartementet gir sine 
anslag på variable bestemt utenom modellen 
på et noe mere aggregert nivå. Det innbærer 
bl.a. at store grupper varer får samme gjen
nomsnittlige prisutvikling. Dette kan medføre 
at konsumprisindeksen eller delindeksene i 
konsumprisindeksen ikke blir riktig, selv om 
departementets gjennomsnittsanslag for grup
pen sett under ett er riktig. 

3. PRISUTVIKLINGEN 1980 TIL 1981 

I tabell 1 har en dekomponert anslagene for 
utviklingen i konsumprisindeksen fra 1980 til 
1981 i bidrag fra de ulike faktorene som en 
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har gjennomgått i første del av dette vedleg
get. En har der sammenliknet dekomponer
ingen av prisstigningen fra 1980 til 1981 slik 
den var i Nasjonalbudsjettet 1981 med den 
en nå gjør regning med i Nasjonalbudsjettet 
1982. 

Prognosen i Nasjonalbudsjettet 1981 var 
bygd opp ved å summere de ulike faktorenes 
bidrag til veksten i konsumprisindeksen. Ved 
utarbeidingen av Nasjonalbudsjettet 1982 
hadde en i betydelig grad prisstigningen fra 
1980 til 1981 gitt av den løpende utvikling i 
konsumprisindeksen. Det en da har gjort er 
med en gitt prisvekst å dekomponere prisstig
ningen i bidrag fra de ulike faktorene. Ved 
en slik metode vil en måtte saldere mot de 
poster en har minst informasjon om. 

Siden driftsresultatet i de · skjermede nær
ingene er den faktor en har minst informasjon 
om har en her: valgt å gi direkte anslag på 
alle de andre faktorene og saldert :r;not ut 
viklingen i driftsresultatene i de næringer 
hvor prisene blir bestemt av kostnadSfor
holdene. 

Hvis prisstigningen skyldes tekniske indeks
problemer, som f .eks. at repreS'entantvarene 
ikke er representative, så vil også dette i de 
beregninger som her er gjort slå ut som økte 
driftsresultater.. Ved vurdering av tallene bør 
en også ta henysn til at en ved utarbeidingen 
av prisprognosen i Nasjonalbudsjettet 1981 
hadde vektgrunnla&' fra 1974, mens en i 
Nasjonalbudsjettet 1982 har vektgrunnlag fra 
1979. 

Tabell 1. 	 Bidrag til prisstigningen fra 1980 ti11981 fra de ulike faktorer slik de ble anslått ved 
hjelp av MODIS IV ved utarbeidingav Nasjonalbudsjettene for henholdsvis 1981 og 
1982. 

Nasjonal Nasjonal-Bidrag til konsumprisstigningen fra budsjettet budsjettetvarer levert fra sektor med 1981 	 1982 

Internasjonalt bestemte priser .. . .......... .. ...... . 2,8 3,1 
- priser på importerte varer ............ . .. .. .... . 1,9 1,7 

·  priser på varer produsert i Norge for hjemme
markedet utsatt for utenlandsk konkurranse . . ... . 0,9 1,4 

Offentlig regulerte pr iser . ..... . ... . .. .. .... . ..... . 3,5 3,9 
- jordbrukspriser . .. . .. . . .. .. ...... . . .... .. . .... . 1,0 1,0 
___;, priser på offentlig forretningsdrift ..... .. ...... . 0,5 0,5 
- elektrisitetspriser ... . ... . .. . .... . ..... . ....... . 0,4 0,5 
- husleie ......... . ..... . ................ . ........ . 1,6 1,4 
- øvrige offentlig regulerte priser . ................ . 0,5 
Kosfaadsbestemte priser .... . ........... . . . ... .... . . 2,9 4,7 
- lønninger ...... . . . . .... . .......... ......... ... . 2,4 2,3 
- produktivitet .. . . .. . .... . ...... . . . ......... . .. .. . -0,3 -0,1 
- driftsresultat . . .. . ............ . ; . . ...... .. ...... . 0,8 2,5 
Avgifter og subsidier .. ..................... " . " " 2,4 1,8 
- avgifter .. . ........ . . . ......... . .... .... . . ..... . 1,0 0,8 
- subsidier . ..... ... .. ............•.......... .... .. 1,4 1,0 

Konsumprisindeksen i alt ... . . ........ .. ... . , .... . . 11,6 13,5 

Internasjonalt bestemte priser konkurranse, har en oppjustert prisene i Na
Nåv det gjelder priser på importvarer er sjonalbudsjettet 1982 i forhold til Nasjonal

det først og fremst prisutviklingen på tradi budsjettet 1981. Anslagene fordelt på tre un
sjonelle importvarer som er av betydning for dergrupper er gjengitt i t abell 2. 
den innenlandske prisutviklingen. I Nasjonal Den viktigste oppjusteringen blant de im
budsjettet 1981 regnet en med en prisvekst på portbestemte hjemmeprisene i forhold til 
9,9 prosent. I NasjonalbudSjettet 1982 var an Nasjonalbudsjettet 1981 er for raffinerte olje
slaget på 7 prosent. produkter hvor en har undervurdert virknin

For. priser på varer produsert i Norge for gen av tidligere prisøkninger på råolje og de 
hjemmemarkedet, men utsatt for utenlandSk prisendringer som har funnet sted i 1981. 
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Men de andre varene·ser ut til å få:en sterkere 
prisstigning enh tidligere antatt. Også for 
eksportbestemte og konkurranse- og kostnads
bestemte hjemmepriser! gjør en nå regning 
med en sterkere prisvekst enn tidligere for de 
fleste varene. Dette innebærer at enkelte 
varer nå har en sterkere prisstigning enn det 
den internasjonale. prisutviklingen skulle tilsi. 
Bet må imidlertid understrekes at en her byg
ger ·på meget spredt og usikker informasjon. 

Tabell 2. 	 Prisanslag for varer produsert i 
Norge for hjemmemarkedet, men 
utsatt for utenlandsk konkurranse. 

Anslag Anslag 
Nasjonal Nasjonal
budsjettet budsjettet 

1981 1982 

Importbestemte . . . . . . . . 13,2 28,8 
Eksportbesternte 5,3 11,5 
Kostnads·'- og konkur

ransebestemte . . . . . . . . 8,5 12,6 

Offentlig regulerte priser 

Bidraget fra jordbruksprisene har samme 
størrelse for begge årene. Det er imidlertid 
klart at en i Nasjonalbudsjettet 1981 under
vurderte den sterke kostnadsveksten som fant 
sted i jordbruket fra 1980 til 1981. Dette er 
tatt hensyn til i anslaget i Nasjonalbudsjettet 
1982 hvor en i beregningene har lagt til grunn 
resultatet av jordbruksoppgjøret i 1981. År
saken til at bidraget er det samme i begge an
slagene, skyldes at jordbruksvarer har fått 
mindre vekt i konsumprisindeksen med vekt
gnunn:lag fra 19'74 enn det hadde i indeksen 
med grunnlag fra 1979. 

I prisprognosen i Nasjonalbudsjettet 1981 
hadde en i tillegg til de takstendringer som 
ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 
1981, beregningsmessig lagt til grunn en hev
ing av jernbanetakstene med ytterligere 5 pro
sent pl\ 1. juli 1981. Etter inntektsoppgjøret 
ble det avgjort at takstene for jernbanetrans
port skulle heves med 15 prosent fra 1. juni. 
Også prisene på brennevin, vin og øl er opp
justert i forhold til anslaget gjort i Nasjonal
budsjettet 1981. 

For,prisen på elektrisk kraft la en i Nasjo;.. 
nalbudsjettet 1981 til grunn en vekst på 15 
prosent. En regner med at prisveksten nå vil 
bliom lag 18 pst. 

Husleiene var i Nasjonalbudsjettet 1981 for
utsatt å vokse i takt med den generelle kost
nadsveksten på 10 prosent. En gjør nå med 
bakgrunn i den løpende utviklingen i delindek
sen for husleier, regning med en vekst på 
11,5 prosent. 

For de øvrige offentlige regulerte prisene 
er den viktigste endringen fra Nasjonalbud
sjettet 1981 til Nasjonalbudsjettet 1982 en 
endring itakstene for rutebiltransport som for 
jernbanetransport. For de øvrige gruppene 
baserer begge anslagene seg på en utvikling 
som vil gi kostnadsdekning. 

Kostnadsbestemt;e priser 

Lønnskostnadsveksten var i Nasjonalbud
sjettet 1981 beregningsmessig satt til 10 pro
sent. En gjør nå regning med omlag 11 pro
sent. Til tross for dette gjør en ikke regning 
med større bidrag. fra lønnskostnadsveksten i 
konsumprisindeksen. Det ha11 sammenheng 
med at oppjusteringen av lønnsveksten har 
funnet sted innenfor sektorer hvor økte 
lønninger ikke over.veltes i høyere priser. De 
viktigste sektorene her er offentlig sektor og 
utenriks sjøfart. For de sektorene hvor prisene 
blir kostnadsibestemt ser lønnsveksten ut til å 
bli omlag som forutsatt i Nasjonalbudsjettet 
1981. 

Også pmduktivitetsveksten ser nå ut til å bli 
noe svakere enn forutsatt i Nasjonalbudsjettet 
1981. 

Driftsresultatet pr. produsert enhet var i 
Nasjonalbudsjettet 1981 forutsatt å utvikle 
seg parallelt med lønnskostnadene pr. produ
sert enhet. I Nasjonalbudsjettet 1982 er det 
som nevnt denne størrelsen som er brukt som 
salderingspost for å få en prisstigning fra 
1980 til 1981 som er i samsvar med den løpen
de utvikling i konsumprisindeksen. Dette inne
bærer at alle feil i anslagene på de øvrige 
faktorene vil slå ut i dette anslaget. Det 
samme vil være tilfelle fm.1 feil som knytter 
seg til vektgrunnlaget i konsumprisindeksen. 

Avgifter og subsidier 

De store bidragene fra avgifter og subsidier 
må sees på bakgrunn av det skattepolitiske 
opplegget for 1981 med overgang til indirekte 
skatter som reduksjon av forbrukersubsidiene. 
Differansen i bidragene til konsumprisindeksen 
fra disse faktorene skyldes endringen i vekt
grunnlaget. 
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Norges offentlige utredninger 

1981 og 1982 

Statsministeren: Kommunal· og arbeidsdepartementet: 
Brannsikring av sykehjem. NOU 1981: 2. 

Departementet for handel og skipsfart: Justisdepartementet- funksjonsfordeling og administrasjons· 
ordninger. NOU 1981: 8.Sjøfolks velferdsforhold. NOU 1981: 44. Hyrerelasjonene i utenriks fart. NOU 1981 : 19. 

De private renholdsbedrifter i Norge. NOU 1981: 27. 
Finans· og tolldepartementet: Industridepartementet-funksjonsfordeling og administrasjons-
Økonomiske og sosiale virkninger av ny datateknologi. NOU 1981 : 14. ordninger. NOU 1981: 31. 
Kraftverksbeskatningen. NOU 1981: 23. 
Telefinansiering. NOU 1981: 32. 

Fiskeridepartementet: Kultur- og vitenskapsdepartementet: 

Konsesjonsordninger i fisket. NOU 1981: 3. 

Samordning av minstelottsordningen og arbeidsløysetrygd i fiske. 


NOU 1981: 29. 
Sild· og makrellomsetningen. NOU 1981 : 34. Landbruksdepartementet: 

Forbruker- og administrasjonsdepartementet: 	 Distriktsveter inærordningen. NOU 1981: 10. 
Tjeldsundfeltet. NOU 1981: 20.Foreløpig grunnlag for inntektsoppgjørene 1981. NOU 1981: 1. 


Fast eiendom. NOU 1981: 5. 

Om Norsk lysingsblad. NOU 1981: 15. 

Reklame og kjønn. NOU 1981: 16. 

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1981. NOU 1981: 18. Miijøverndepartementet:

Foreløpig grunnlag for inntektsoppgjørene 1982. NOU 1982: 1. 
 Hytter og fritidshus. NOU 1981: 21. 

Fosvarsdepartementet: 

Industridepartementet: 
Olje· og energidepartementet:

Internasjonal registrering av varemerker. NOU 1981 : 9. 

Forskning, teknisk utvikling og industriell Innovasjon. NOU 1981 : 30A. 
 ·Alexander L. K ielland·-ulykken. NOU 1981 : 11. 


Erstatningsansvar for forurensningsskade som følge av petroleums
VEDLEGG til utredning om offentlig støtte til teknisk industriell 
virksomhet på norsk kontinentalsokkel. NOU 1981: 33.forskning og utvikling I Norge. NOU 1981: 30B. 

Fjernvarmeanlegg. NOU 1981 : 36.Stålutredningen. NOU 1981: 41. 

Behovet for Internasjonalisering av norsk næringsliv. NOU 1981 : 47. 


Justis· og politidepartementet: 
Samferdselsdepartementet:Politiets rolle i samfunnet. Delutredning I.. NOU 1981 : 35. 
Beslag og inndragning av førerkort. NOU 1981: 13. 
Nord-Norgesbanen. NOU 1981: 17.Kirke- og undervisningsdepartementet: 
Flyreiseprisene i Nord-Norge. NOU 1981 : 42. 

Utdanning til oljevirksomhet. NOU 1981: 4. 

Skolebibliotektjenesten. NOU 1981: 7. 

Fagopplæring av personell til faste produksjonsanlegg på den 


norske del av kontinentalsokkelen. NOU 1981: 12. Sosialdepartementet: 
Ledelse, samarbeid og administrasjon. NOU 1981: 22. Fylkeskommunalt ansvar for alkoholistinstitusjoner. NOU 1981 : 6. 
Forskrifter til privatskoleloven. NOU 1981: 24. Medisinsk rasjonalisering. NOU 1981 : 25. 

Videoprogram. NOU 1981: 26. Retningsgivende normer for bemanning for pleiepersonell I 

Inntektsforhold for kunstnerer. NOU 1981: 28. psykiatriske sykehus. NOU 1981 : 38. 

Om skolemiljøet. NOU 1981: 37. 

Skolen og lokalsamfunnet. NOU 1981: 39. 

Norsk salmebok. NOU 1981: 40. 

Formidling av billedkunst og kunsthåndverk. NOU 1981: 45. Utenriksdepartementet: 

Grunnforskningens vilkår i Norge. NOU 1981: 46. Menneskerettigheter. NOU 1981 : 43. 
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